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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem algoritmu pro automatizovanou detekci a měření vrstev 

kůže a vybraných geometrických parametrů hypertrofických jizev po popáleninách v ultrazvukových 

obrazech. Aplikačním výstupem je software SkinessMeter 1.0.0 s přehledným graficko-uživatelským 

rozhraním vytvořeným v prostředí MATLAB®. Práce se v úvodu zabývá popisem anatomie kůže, 

problematikou popálenin a jejich klinickým hodnocením. Dílčí částí teorie je ultrazvuková diagnostika 

a metodika měřením tloušťky kůže. Praktická část se z větší části zabývá vybranými partiemi metod 

zpracování obrazu, které byly pro vývoj softwaru použity. Obsahuje předzpracování obrazu 

(preprocessing), implementaci algoritmu pro výchozí segmentační multitresh Otsu metodu, morfologii 

obrazu a finální tvorbu grafického uživatelského rozhraní (GUI) a jeho transformaci do spustitelné 

aplikace v prostředí Microsoft Windows. Konečné uživatelské rozhraní umožňuje vyhodnotit 

vzdálenosti, tloušťku kůže a vybrané geometrické parametry dle požadavku klinika. Software 

SkinessMeter 1.0.0 vznikl na základě požadavku lékařů Popáleninového centra Fakultní nemocnice 

Ostrava, kde se ultrazvukové měření kůže používá pro objektivní hodnocení úspěšnosti nové metody 

terapie – lipoaugmentace hypertrofických jizev. 

Abstract 

This bachelor thesis is focused on development of algorithm for automatic detection and measuring 

layers of skin and chosen geometrical parameters of hypertrophic scars after burn in ultrasound 

pictures. The output is SkinessMeter 1.0.0 software with simple graphical-user interface made by using 

MATLAB®. At the beginning the thesis is focused on description of skin anatomy, issues of skin burn 

and their clinical assessment. A constituent part of the theoretical part is ultrasound diagnostic 

and technique of measuring skin thickness. The practical part mostly deals with chosen ways of image 

processing which were chosen for the software development. It comprises preliminary image pre-

processing, algorithm implementation for initial structuring multitresh Otsu method, image 

morphology and final creation of the graphical-user interface and it’s conversion to an executable 

application on WINDOWS platform. The final graphic-user interface enables to evaluate distances, 

thickness of skin and chosen geometrical parts required by a user. Software SkinessMeter 1.0.0 was 

created based on doctor’s requirements from burn treatment centre in University hospital Ostrava, 

where ultrasound skin measuring is used for objective evaluation of success rate of the new method – 

lipoaugmentation of hypertrophic scars.  
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Úvod 

Ultrasonografické vyšetření v dermatologii je důležitou součástí diagnostického procesu také při 

posuzování a určení stupně poškození kůže a hypertrofických jizev, které vznikly následkem 

termického poškození kůže. Tato bakalářská práce se bude zabývat automatizovaným stanovením 

tloušťky kůže z ultrasonografických obrazových výstupů se zaměřením na detekci tlouštěk 

jednotlivých vrstev hypertrofických jizev. Hypertrofické jizvení vzniká zejména u vyšších stupňů 

termických traumat, kdy dochází k destrukci epidermis a dermis. Využití vysokofrekvenční 

ultrasonografie v dermatologii je relativně novým diagnostickým postupem. Hlavní využití nachází 

zejména ve včasné diagnostice kožního melanomu, různých onemocnění kůže, dermatóz, zánětlivých 

procesů, onemocnění kůže na podkladě autoimunitních reakcí (např. sklerodermie), pro objektivní 

stanovení jednotlivých vrstev kůže před a po terapeutických výkonech, ale také ve včasné detekci 

nádorového zvratu, který bývá komplikací právě u hypertrofického jizvení. V těchto případech může 

ultrazvukové vyšetření lépe stanovit diagnózu (podobně jako např. využití laserové dopplerometrie – 

LDPI). Pro optimální zobrazení dermálních struktur se využívá vysokofrekvenční ultrazvuk 

s frekvencemi 20 MHz.  

Cílem bakalářské práce je objektivní stanovení geometrických parametrů jednotlivých vrstev kůže – 

rozsah a hloubku jizvení, a také ověřit zobrazení jednotlivých vrstev kůže při standardních 

ultrazvukových frekvencích (≈ 11 MHz), které se běžně využívají na Popáleninovém centru ve 

Fakultní nemocnici v Ostravě (PC FNO).  

Stěžejním výstupem této bakalářské práce bude specializovaný software (SW) pro automatizovanou 

detekci jednotlivých vrstev kůže na základě diferencí echogenit v ultrazvukovém snímku. Tento SW 

bude vytvořen na základě algoritmu pro nejcitlivější a nejpřesnější posouzení popálené oblasti 

a zároveň zprostředkuje rozhraní pro hloubku kůže v oblasti epidermis a dermis. V budoucnu usnadní 

klinikům interpretaci vyšetření a objektivní posouzení všech ultrazvukových snímků jednotnou 

metodou. 
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1 Anatomie a fyziologie kůže 

1.1 Obecné informace 

Kůže (cutis, derma) je největší plošný orgán lidského těla. Celková plocha se pohybuje mezi 1,5–1,8 

m2 s tloušťkou od 0,5–4 mm a s celkovou hmotností okolo 4,5 kg. Kůže patří mezi vitálně důležitý 

orgán, jelikož zabraňuje fyziologickým ztrátám tekutin, ochraňuje celý organismus před mechanickým 

a chemickým poraněním a také zajišťuje stálost vnitřního prostředí (homeostázu) díky propojení 

s nervy a cévami. Podílí se na regulaci tělesné teploty a obsahuje nervová zakončení pro receptory 

bolesti, doteku a teploty. Významnou vlastností je její elasticita [1, 2]. 

1.2 Stavba kůže 

Kůže se skládá ze tří vrstev, a to z pokožky (epidermis), škáry (dermis) a podkožního vaziva 

(tela subcutanea). Patří sem také kožní adnexa a přídatné kožní orgány v podobě vlasů, nehtů, 

mazových a potních žláz. 

1.2.1 Epidermis 

Nejsvrchnější část se skládá z mnoha vrstev plochých buněk, které se na povrchu olupují, rohovatí 

a následně odumírají. Odloučené zrohovatělé buňky se nahrazují dělícími buňkami z hlubších vrstev 

epidermis, a to se uplatňuje při defektech a oděrkách na povrchu pokožky. Cévy ani kapiláry v této 

části nejsou, protože se dostatečně vyživují ze škáry. Buňky, které jsou nezrohovatělé (keratinocyty) 

se stále dělí a postupně vytlačují na povrch starší buňky, které při přechodu do dalších vrstev zrohovatí 

a odlupují se (korneocyty). Celý děj na netraumatizované kůži trvá přibližně měsíc. Díky postupnému 

vývoji buněk, se epidermis dělí na několik vrstev: 

a. Na povrchu stratum corneum se svou tloušťkou 0,01–0,04 mm je vrstvou odumřelých 

bezjaderných korneocytů neboli šupin, které se zde vytvořily z keratinocytů procesem 

keratinizace. 

b. Stratum lucidum lze vidět na tlustších částech kůže, například bříšcích prstů. Keratinizací 

postupně buňky ztrácejí jádra a přechodně se objevují keratinocyty i korneocyty [2, 3].  

c. Stratum granulosum, složená ze 2–5 vrstev hrubých zrn zploštělých buněk, kde proces rohovatění 

začíná a postupně směrem vzhůru k pokožce se mění v bezjaderné korneocyty. 

d. Stratum spinosum navazuje na nejspodnější vrstvu stratum germinativum neboli stratum basale. 

Sestává z kubických, polygonálních buněk, což se jeví jako ostnaté výběžky zesíleny v určitých 

místech tak, aby zvládly mechanický nátlak na kůži. Zesílení zajišťují desmozony (typ buněčného 

spojení na konci výběžku). Poškození této vrstvy způsobí mokvání a vlhkost rány při traumatu. 

Keratinocyty v této oblasti se velice mitoticky dělí. Obsaženy jsou také Langerhansovy buňky 

pracující jako imunokomponenty při hojení transplantátů a způsobují alergické reakce [6]. 

e. Poslední stratum basale sestává z jediné vrstvy cylindrických či kubických buněk s vysokou 

mitotickou aktivitou a s jemnými granuly melaninu v zóně pod jádrem, který zajišťuje pigmentaci 

kůže. Naléhá na škáru a obsahuje Merkelovy buňky, které jsou mechanoreceptory tedy 

dotykovými receptory [5]. 
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1.2.2 Dermis 

Dermis také corium je složena z vaziva kolagenních a elastických vláken, které zpevňuje epidermis 

a spojuje ji s přilehlým podkožím. Tloušťka dermis je proměnlivá. Na zádech obsahuje až 4 mm. 

Povrch dermis je velice nepravidelný a vyvstává ve velký počet výběžků (dermální papily), které se 

střídají s výběžky epidermis. Corium je protkána hustou sítí kapilár, cév, nervů, hmatových tělísek, 

termoreceptorů a folikulů chlupů. Dermis sestává ze dvou vrstev s nezřetelným rozhraním: 

a. Zevní stratum papillare, jejichž část vybíhá výběžky papil do epidermis a obsahuje mnoho buněk, 

elastických vláken, Meissnerova tělíska (dotek, tlak) a Ruffiniho tělíska (tlak, tah). 

b. Vnitřní stratum reticulare, protkána hustou pletení kolagenních a elastických vláken s menším 

zastoupením buněk. Zastoupena Vater-Paciniho tělíska tlaku, tahu a vibrací [3]. 

1.2.3 Tela subcutanea 

Tvoří spojovací článek mezi dermis a fascií nebo periostem. Obsahuje vazivové pruhy – retinacula 

cuti. V místě těchto pruhů jsou mírné vklesliny a není zde tak velký tukový polštář jako v okolní tkáni. 

Dále je tela subcutanea prorostlá lalůčky tuku – panniculus adiposus. Jejich velikost závisí na 

somatickém typu, výživě a hormonech. Rozložení tukových polštářů se liší podle pohlaví a mění 

se s věkem [9]. 

 

 

Obrázek 1: Jednotlivé vrstvy kůže. Upraveno podle [11]. 

1.3 Funkce a vlastnosti kůže 

Hlavní funkce je ochrana proti vlivům vnějšího prostředí díky své pružnosti, pevnosti a hydrofobním 

vlastnostem (nesmáčivosti). Dále funkce chemická z důvodu malé propustnosti pro vodu. Látky 

rozpustné v tucích pronikají kůží snáze. Kůže tedy plní funkci jak mikrobiologickou, tak 

imunologickou. Důležitá je také ochrana před ultrafialovým zářením, na níž se podílí především 

rohová vrstva a melanin. Díky své stavbě a dalším mechanizmům je důležitým regulátorem 



 

14 

 

homeostázy pro svou schopnost termoregulace a regulace vodní a elektrolytové rovnováhy. Další 

funkce, která však s předchozími souvisí, je exkreční (detoxikační), protože je schopná odbourávat 

některé léky, toxiny. Představuje i bohaté energetické rezervy. Také je samozřejmě velmi důležitým 

orgánem čití-hmatu. Nesmíme opomenout ani tvorbu vitamínu D. V neposlední řadě má kůže 

schopnost ovládat mimické svaly [4]. 

1.4 Biomechanické vlastnosti kůže 

Samotné biomechanické vlastnosti udávají vztah mezi kolagenem a elastinem. Avšak na toto by 

se mohlo přihlížet pouze v ideálních případech. V běžném posuzování těchto vlastností se musí 

zohledňovat např. pohlaví, věk, obezita, hydratace a dále také individuální parametry každého jedince 

jako jsou genetické predispozice a životní styl [7].  

Vymezují se základní biomechanické vlastnosti kůže:  

˗ Viskoelasticita je popsána vztahem mezi kolagenními a elastickými vlákny. Popisujeme 

ji relaxací, viskozitou a hysterezí. 

˗ Nehomogenita značí nestejnoměrné rozložení hmoty, jako je tomu u tloušťky kůže na odlišných 

místech těla.  

˗ Anizotropie kůže má různé reakce na zatížení. Je závislá na volbě směru. Elastická a kolagenní 

vlákna směřují do směru mechanického zatížení. 

˗ Adaptabilita při tlaku nebo tahu je důležitá pro odolnost člověka. Lidský organismus se do určité 

míry dokáže přizpůsobit díky pravidelnému mechanickému poškozování. 

1.5 Složení kůže a její viskoelastické vlastnosti 

Hlavní složkou epidermis je keratin. Aminokyselina keratinu zvaná cystin obsahuje síru a díky jejím 

disulfidickým můstkům dává keratinu schopnost nerozpouštět se a zároveň vysokou odolnost kůže 

vůči kyselinám [8, 10]. 

Mezibuněčná hmota – matrix zajišťuje soudržnost buněk ve tkáních. Extracelulární matrix je tvořen 

vláknitými proteiny, adhezními proteiny a proteoglykany [7]. Hlavní funkcí matrixu je udržovat 

pevnost, pružnost a stálost tvaru. 

Kolagen patří mezi vláknité proteiny matrixu s největším zastoupením v dermis a podkožním vazivu. 

Tvoří 70–80 % váhy kůže. Řadí se mezi nejsilnější existující přírodní proteiny [9]. Existuje mnoho 

typů kolagenů obsažených v určitých oblastech těla, např. kůži, kostech, chrupavkách a šlachách [7]. 

Elastin rovněž patří mezi vláknité bílkoviny a tvoří přibližně 1–2 % váhy dermis. Navzdory malému 

zastoupení, má největší schopnost odolat deformaci. V papilární vrstvě dermis jsou odpovědná 

za vertikální roztažnost a obklopují kožní cévy. V retikulární dermis tvoří elastin silnější vlákna, která 

mají paralelní průběh s kolagenovými vlákny [10]. Elastin spolu s kolagenem tvoří nezbytně důležité 

složky viskoelastických vlastností kůže. 

Fibronektin spadá mezi adhezní bílkoviny, a také tvoří spojení s extracelulární matrix. 

Váže se na kolageny, fibriny nebo proteoglykany. Přezdívá se mu molekulární lepidlo. 

Hlavní funkcí proteoglykanů je hydratace kůže. Jejich agregáty mají schopnost vázat vodu, a proto 

zvyšují tonus pleti v mládí. Postupem života však jejich zastoupení upadá a pleť stárne [8, 10].  
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1.6 Metabolismus kůže  

Veškeré pochody dějící se v kůži bývají anaerobního charakteru. Primárním zdrojem energie je 

glukóza z glykogenu, který obsahuje epidermis a zároveň pentózový cyklus1 vyplavující mnoho 

glutaminu probouzejícího se u zrychlení katabolismu, což bývá důsledkem popálenin. Regenerační 

procesy kůže stimulují cytokiny2, které spouštějí mitotický proces ve stratum basale se spouštějí již při 

malém poškození kůže například UV zářením. Sekundárním zdrojem energie jsou mastné kyseliny. Při 

stárnutí klesá elasticita kůže v důsledku zvýšené hladiny homocysteinu, který vzniká fyziologicky při 

poklesu B12, B6 a kyseliny listové [8, 10].  

 

  

                                                      
1 PENTÓZOVÝ CYKLUS je katabolický děj poskytující redukované kofaktory a pětiuhlíkaté sacharidy [10]. 
2 CYTOKINY jsou růstové faktory, interleukiny a kolonie stimulující faktory [10].  
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2 Popáleninová traumata 

Popáleniny vznikají nadměrným působením tepelné energie na buněčné struktury. Příčinou může být 

přímý oheň, vodní pára nebo opařenina horkou tekutinou. Spolu s termickým úrazem aktivně reaguje 

centrální nervový systém, jelikož se převážně jedná o úraz neuroektodermu, což je mateřská tkáň 

nervové tkáně.  

Předání nadměrné kinetické energie na lidský organismus vede k destrukci tkáně a následně k nekróze. 

Přenos tepla je závislý na čase, tj. čím déle vysoká teplota působí, tím hlubší struktury tkání jsou 

postiženy [12]. Nejzávažnější změny se dějí na povrchu a do hloubky jich ubývá. Popáleninová 

medicína je spojena také s chladovým, chemickým i radiačním vlivem. 

2.1 Kategorie popálenin 

Mezi základní hodnotící parametry popálenin patří hloubka a rozsah postižené plochy. Dále je důležitá 

lokalizace postižení, věk pacienta, mechanismus úrazu a anamnestická data.  

Rozsah popálení se vyjadřuje procenty celkového tělesného povrchu. Běžnou metodou určování 

rozsahu postižení u dospělých a u velkých dětí je tzv. pravidlo devíti. Tělesný povrch je rozdělen 

na oblasti, které reprezentují 9 % nebo násobek devíti: hlava + krk = 9 %, horní končetina = 9 %, dolní 

končetina = 18 %, přední plocha trupu = 18 %, zadní plocha trupu = 18 %, genitál a perineum = 1 %. 

Při určování rozsahu malých postižení lze použít palmární plochu ruky s prsty u sebe, jež představuje  

l % celkového tělesného povrchu. U dětí se k určení 1 % tělesného povrchu používá také ruka dítěte 

[13].  

 

Obrázek 2: Rozložení procent pravidla devíti [13]  
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U hloubky popálení se přihlíží ke čtyřem faktorům, a to k hloubce nekrózy, infekci, rozsahu postižení, 

typu a úspěšnosti operačního výkonu a času, jelikož se hojení každý den vyvíjí. 

 

Obrázek 3: Jednotlivé nekrotické zóny [12] 

I. stupeň:  

Charakterizuje se zarudnutím a místním otokem dle množství předané energie. V dermis jsou 

dilatované kapiláry, avšak epidermis není porušena. Když plocha přestane pálit, několik dní přetrvává 

pouze otok a zarudnutí a následně se odumřelé buňky stratum spinosum začnou povrchově olupovat. 

U silněji pigmentovaných jedinců může dojít k přechodnému pomnožení pigmentových buněk, ale ty 

za několik týdnů vymizí a barevné změny se vrací k normálu. 

IIa stupeň:  

Při II. povrchním stupni se odlučují bazální buňky epidermis a vytváří se popáleninová bula. Obsah 

buly je vyplněn lymfou a filtrátem plasmy bez příměsi červených krvinek. Množství fibrinu závisí na 

míře poškození kapilárních stěn. Čím více fibrinu je v obsahu buly obsaženo, tím závažnější je 

popálení a je zde zcela kontinuální přechod od povrchního k hlubokému druhému stupni [12]. Avšak, 

jeli pod odloučenou bulou plocha živě červená, test kapilárního návratu pozitivní a taktilní čití je 

zachováno, klasifikujeme jako povrchní druhý stupeň a popálenina následky nezanechá. 

IIb stupeň:  

Toto poškození vede k úplnému poškození epidermis a k velkému zásahu do dermis. Nefunkčními 

se stávají veškerá volná nervová zakončení v epidermis a svrchním dermis. Hluboké čití s hmatovými 

tělísky jsou zachovány. Trvalé následky mohou být nepravidelně pigmentované a hladké 

až hypertrofické jizvy, které vznikají jako následek nepřiměřené obranné reakce, kdy dojde 

k nadprodukci kolagenního vaziva a hypertrofování. 

III. stupeň:  

Nekróza kůže se objevuje v celé tloušťce a v některých případech i s postižením svalových fascií, 

svalů i kostí. Řešení je jednoznačné, odstranění nekrózy a uzávěr defektu kožním štěpem. Popálená 

plocha nikdy nemá jednotnou hloubku v celém rozsahu. Základní struktura je miskovité postižení, kdy 

centrální části jsou hlubší a okrajové povrchnější, popisně řečeno, v centru je popálení III. stupně, 

obkroužené koncentricky popáleninami IIb, IIa a I. stupně [13]. Nekróza je charakterizována jako 

místní odúmrť tkáně, kterou je nutno odstranit, aby nebránila nově vznikající kůži nahradit 

poškozenou tkáň. Při nekrektomii musí být odstraněna veškerá odumřelá tkáň, aby se mohl 

autotransplantát uchytit a přihojit. 
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2.2 Popáleninové jizvy 

Každé narušení celistvosti kůže se označuje jako jizva, což je pojivová struktura prostupující vrstvami 

měkkých tkání, od povrchu do hloubky [12]. 

Každá jizva vyzrává cca 3–6 měsíců, některé i 2 roky. Jizvy nemůžeme nikdy definitivně odstranit. 

Lze je pouze kosmeticky učinit minimálně patrnými. Vedle fyziologického hojení jizev, se může 

vyskytovat i patologické hojení, kdy dochází k tvorbě keloidních, nebo častěji hypertrofických jizev 

[14]. Jizvy jsou následkem nadměrného růstu tkáně důsledkem obranné reakce při poškození.  

Hypertrofická jizva bývá vystouplá, červená, svědivá nebo bolestivá a ohraničená na celé své 

postižené ploše. Po určité době se produkce kolagenu stabilizuje, tedy není trvalá. 

Keloidní jizva však roste i za okraje původní rány a produkce kolagenu je trvalá. Vyznačuje se 

červenou až fialovou barvou s větší tloušťkou a vystouplostí. Je častější u postižených s tmavším 

typem kůže. 

2.3 Subjektivní hodnocení popáleninových jizev 

Pro subjektivní evaluaci popáleninových jizev se používá několik škál: VAS – Visual Analog Scale, 

POSES – Patient and Observer Scar Assessment Scale, MSS – Manchester Scar Scale a nejčastěji 

užívaná VSS – Vancouver Scar Scale hodnotící pigmentaci (pigmentation), pružnost (pliability), 

výšku jizvy (height) a barvu jizvy (vascularity). Podle čísel v tabulce níže se hodnotí stupeň poškození 

z každé z těchto čtyř složek. 

Tabulka 1: Jednotlivé subjektivní hodnotící škály popálenin 

VAS Fotografií určuje pigmentaci, prokrvení, komfort, přijatelnost a kontury, ze kterých 

vyhodnocuje celkové skóre stavu jizvy. 

MSS Zahrnuje škálu VAS a zároveň hodnoty barvy a textury kůže, vztah kůže k okolí, 

marže a poté se hodnotí celkové skóre. 

POSES Určuje se šest kvalit jizev na základě psychometrických vlastností. Každou z těchto 

kvalit posuzujeme podle tabulky deseti bodů, a zároveň tohle hodnocení provede jak 

pacient, tak odborník. 

 

VSS Je podrobněji uveden v tabulce níže. 
 

 

Tabulka 2: Hodnotící stupnice Vancouver Scar Scale upraveno podle [26]. 

  

Pigmentation Vascularity Pliability Height 

0. Normální 0. Normální 0. Normální 0. Normální 

1. Hypopigmentace 1. Růžová 1. Pružná 1. < 2 mm 

2. Hyperpigmentace 2. Růžovo-červená 2. Poddajná 2. 2–5 mm 

  3. Červená 3. Pevná 3. > 5 mm 

  4. Červeno-fialová 4. Bandážovaná   

  5. Fialová 5. Kontrahovaná   
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2.4 Objektivní hodnocení popáleninových jizev 

V rámci objektivního posuzování viskoelastických vlastností kůže se v klinické praxi užívá 

neinvazivní diagnostiky pomocí kutometrického měření (např. CUTOMETER MPA580 – PC FNO). 

Princip spočívá ve vyhodnocených parametrech kutometrické křivky způsobených deformací kůže 

v měření deformací kůže. Těmito parametry se objektivně vyhodnotí pružnost jizvy. Její výhodou je 

kompatibilita s hůře přístupnými místy na těle člověka [7]. 

 

 
Obrázek 4: Cutometer dual MPA 580 [25]. 

Na Obrázek 4 je vyobrazen Cutometer® dual MPA 580 (Courage + Khazaka electronic Gmb, který se 

skládá z hlavní řídicí jednotky a ručních sond s rozdílnou aperturou. Principem je měření hloubky 

kůže, kterou nasaje sonda podtlakem a pomocí optického systému ji tak změří. Uvnitř sondy se 

nachází světelný zdroj, který projektuje vyslané světlo na receptor. Intenzita světelného paprsku se 

mění s hloubkou vtažené kůže. Na konci sondy působí pružina, což zajišťuje stálý tlak na kůži. Hlavní 

jednotka obsahuje tlakový snímač a elektrický obvod s AD převodníkem. 

Přesnost přístroje odpovídá 0,01 mm a frekvenci 100 Hz. Velikost podtlaku je nastavitelná v rozmezí 

od 20 do 500 mb. Kutometr disponuje čtyřmi různými módy. Nejčastěji se však užívá mód první 

se schopností změřit všechny tři skupiny parametrů zmíněných níže. Počet měření můžeme měnit. 

Délka jednoho měřicího cyklu, to znamená součet sacího a relaxačního času, nesmí překročit 320 s 

[15]. 
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2.4.1 Popis kutometrické křivky 

Kutometrická křivka se vyznačuje z hodnot změřených při sukci (nasátí) a relaxaci, a tím vykreslí 

viskoelastické parametry vyšetřované plochy kůže.  

Sukční fáze představuje první část kutometrické křivky, kdy pozorujeme téměř vertikální vzestup. 

Následná doba relaxace vykresluje druhou část, přičemž dochází k oplošťování křivky až ke konečné 

maximální výchylce. Z tohoto vyplývají základní body o schopnosti kůže se vrátit do původního tvaru.  

 

 

Obrázek 5:  Kutometrická křivka. Na ose X znázorněn čas v sekundách, na ose Y hloubka v mm [7]. 

První část, nazvaná elastická, trvá 0,1 s a značí se Ue. Zjistíme ji z rozdílu Uf a Uv. Sestupná 

zplošťující se část je pojmenována jako viskoelastická s označením Uv. Maximální amplituda křivky 

Uf vzniká součtem obou částí. U příliš vysoké hodnoty elastické složky se křivka po sukci stává 

kolmo rychle klesající a vrací se do počáteční hodnoty. Fáze relaxace tak nemusí proběhnout. 

2.4.2 Měřené parametry 

Pro posuzování viskoelastických kvalit se užívá parametrů R, F, Q, které počítá výpočetní software 

uvnitř přístroje. Existují viskoelastické (absolutní, relativní) a elastické parametry. 

1. R parametry jsou nejdéle používanými. Ue vyznačuje okamžitou deformaci kůže a Uv 

opožděnost roztažení kůže. Parametr Uf představuje konečnou deformaci a Ur konečné smrštění 

[7]. R parametry jsou v každém ze čtyř módů popsány jinak. V této práci budou uvedeny pouze 

v prvním módu. 
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Relativní parametry jsou závislé na tloušťce kůže. Tyto parametry kombinují vnitřní viskoelastické 

vlastnosti kůže s prostorovými rozměry [7]. Relativní parametry se vypočítají pomocí následujících 

rovnic, kde τ je tloušťka kůže. 

Uf = Uf×τ (1) 

Ue = Ue×τ (2) 

Uv = Uv×τ (3) 

Ur = Ur×τ (4) 

Ua = Ua×τ (5) 

 

- R0 se považuje za první maximální výchylku, nejvyšší bod křivky. Čím pevnější kůže je, tím níže 

je křivka. 

R0 = Uf. 

- R1 je nejnižším bodem křivky. Představuje rychlost vrácení kůže do původního stavu po sukci. 

R1 =  Uf − Ua. 

- R2 vyjadřuje vztah mezi maximální amplitudou a schopností zpětného návratu kůže (elasticita), 

čím více se blíží 1 (100 %), tím elastičtější je kůže [4]. 

R2 =
Ua

Uf
 

- R3 patří mezi největší poslední amplitudu křivky. Jak moc je po několika sukcích kůže unavená, 

nám řekne srovnání R0 s R3. 

- R4 jako poslední nejmenší bod na křivce udává parametr v souvislosti se stárnutím kůže, jelikož 

s věkem jeho hodnota roste. 

- R5 je označován jako tzv. netto elasticita. Čím je hodnota tohoto parametru bližší 1 (tedy 100 %), 

tím je kůže elastičtější [7]. 

R5 =
Ur

Ue
 [11]. 

- R6 udává podíl viskoelasticity na elastické části křivky, čím je hodnota nižší, tím je elasticita větší. 

R6 =
Uv

Ue
 [4]. 

- R7 udává podíl viskoelasticity na elastické části křivky, čím je hodnota nižší, tím je elasticita 

větší. 

R7 =
Ur

Uf 
 [4]. 

- R8 je ekvivalentní k Ua a představuje pliabilita kůže. 

- R9 prezentuje únavový efekt rozdílem R0 s R3 [7]. 
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Tabulka 3: R parametry kutometrické křivky. 

R parametry= deformace a opožděnost roztažení. 

R0 První maximální výchylka. 

R1 Nejnižší bod křivky. 

R2 Maximální schopnost návratu kůže. 

R3 Srovnání výchylky s R0. 

R4 Značí stárnutí kůže (nejnižší bod). 

R5 Elasticita kůže. 

R6 Podíl viskoelasticity na elastické části. 

R7 Podíl viskoelasticity na elastické části. 

R8 Pliabilita kůže. 

R9 Únavový efekt, srovnání R1 s R3. 

    

Ue Deformace kůže 

Uv Opožděnost roztažení kůže 

Uf Konečná deformace 

Ue Konečné smrštění 

 

2. F jsou plošné parametry, mohou být měřeny pouze v módě prvním a vždy se provádí minimálně 

10 opakování. 

- F1 značí vykreslenou oblast odečtenou z celkové plochy. Čím víc se blíží 0, tím je kůže pružnější. 

- F2 je oblast nad křivkou. 

- F3 prezentuje únavu kůže podle oblasti uvnitř křivky. 

- F4 definuje pevnost kůže měřicí se pod křivkou. Čím je parametr menší, tím je oblast pevnější. 

 

Obrázek 6: Parametry F [7]. 
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Tabulka 4: F parametry kutometrické křivky. 

F parametry= plošné parametry.   

F1 Vykreslená oblast z celé plochy. 

F2 Oblast nad křivkou. 

F3 Únava kůže podle oblasti. 

F4 Definuje pevnost kůže. 

 

3. Q parametry vyžadují stejnou sukční i relaxační dobu, aby mohly být změřeny. QE definuje 

elastické zotavení, hodnota parametru roste s pevností kůže. QR představuje viskózní zotavení [7]. 

- Q0 je stanoven pod nejvyšším bodem křivky. Udává největší zotavovací plochu. Parametr klesá 

s pevností kůže.  

- Q1 =
Qe+Qr

Q0
 

- Q2 =
Qe

Q0
 

- Q3 představuje viskoelastickou obnovu kůže, celkovou pružnost. Hodnota 

parametru roste s pevností kůže Q3 =
Qr

Q0
 [7]. 

 
Tabulka 5: Q parametry kutometrické křivky 

Q parametry= sukční a relaxační doba. 

Q0 Udává zotavovací plochu. 

Q1 Součet elastického a viskózního zotavení k/ke podílu zotavení. 

Q2 Elastické zotavení k/ke největšímu zotavení. 

Q3 Pružnost. 
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3 Lékařská sonografie  

Užití ultrazvuku v medicíně je nebolestivou, neinvazivní vyšetřovací metodou, kterou lze využít 

v jakémkoli věku i graviditě, protože je téměř bez rizik. Zároveň se USG povařuje za nejsnáze 

provedené vyšetření z hlediska rychlosti a malým nákladům jak na přístroj, tak na vyšetření pacienta. 

Mezi rizika zařazujeme kavitaci, což je porušení kontinuity tekutého prostředí a tvorba mikrobublin 

(dutin) kvůli lokálnímu poklesu tlaku, a periostální bolest vznikající při výrazném pohlcení ultrazvuku 

kostí [17]. Tyto nežádoucí účinky se však vyskytují zcela zřídka. Díky principu ALARA3 se 

nadměrnému pohlcení USG záření úspěšně předchází. 

3.1 Ultrasonografie 

Ultrazvuk je mechanické akustické vlnění vznikající při frekvencí nad 20 kHz, tedy nad slyšitelnost 

lidského ucha. K léčebnému využití je nejvhodnější ultrazvukové vlnění o frekvencí 2–30 MHz. Šíří 

se všemi prostředími rozkmitáváním částic kolem rovnovážné polohy a následným předáním jejich 

energie k sousedním částicím, čímž dochází k šíření kmitu. V kapalinách a plynech probíhá pouze 

vlnění podélné. V pevných látkách se šíří i vlnění příčné. Rychlost šíření ultrazvuku v lidském těle je 

obvykle v rozmezí 1500–1600 m/s [17]. 

Vlnová délka ultrazvukové vlny dvou nejbližších částic, tedy vzdálenost, kterou urazí vlna za dobu 

jedné periody, je dána vztahem: 

 

 λ =
𝑐

𝑓
 [17]. (6) 

 

Kde  λ [m] je vlnová délka, která je vyjádřena poměrem rychlosti šíření ultrazvukové vlny c [m/s] 

a jeho frekvencí f [Hz]. 

Vlnění zobrazí podrobnější struktury pouze v případě, že je větší, něž jeho vlnová délka. Což 

znamená, jestliže zvolíme frekvenci ultrazvuku v kHz, dostaneme se na vlnovou délku v řádech 

centimetrů, a to je pro diagnostické využití v medicíně neefektivní, protože se nezobrazí podrobnější 

struktury. Naopak zvolíme-li frekvenci v MHz, jsme schopni se dostat na vlnovou délku, tedy 

rozlišení struktur v řádech desetin milimetrům, a tudíž mít detailnější obraz k rozpoznání různých 

patologických procesů. 

  

                                                      
3 ALARA z anglického As Low As Reasonably Achievable udává, že dávka ionizujícího záření má být tak 

nízká, jak lze nejrozumněji dosáhnout [16]. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%CE%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/%CE%9B
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3.1.1 Akustické parametry prostředí 

Fyzikálními veličinami uplatňujícími se v USG jsou rychlost šíření ultrazvuku a akustická impedance. 

Rychlost ultrazvuku závisí na vlastnostech a teplotě prostředí [7]. Rychlosti šíření v rozdílných 

prostředích jsou uvedeny v Tabulka 6: 

 
Tabulka 6: Rychlost šíření ultrazvuku v odlišných prostředích 

Rychlost šíření v m/s Prostředí 

  340 vzduch 

  1500 voda 

  1570 svaly  

  1580 krev 

  3360 kost 

 

Rychlost vlnění v kapalném a plynném daná vztahem: 
 

𝑐 = √
𝐸

ρ
  [18]. 

(7) 

 

přičemž ρ [kg∙m3] představuje hustotu prostředí a E  [Pa] je adiabatický (Youngův) modul pružnosti. 

Akustická impedance prostředí je poměr akustického tlaku a rychlosti kmitání částic prostředí: 
 

𝑧 =
𝑝

𝑣
 [18]. (8) 

 

kde p [Pa] značí akustický tlak a v [m/s] určuje rychlost kmitání částic prostředím. Zároveň impedance 

udává klíčovou veličinu ovlivňující echogenitu rozhraní dvou prostředí [7]. 

3.1.2 Základní akustické veličiny 

Přímým důsledkem šíření ultrazvukového vlnění prostředím jsou změny tlaku. Vznikají střídavá 

zhuštění a zředění prostředí [18]. Základními veličinami jsou akustický tlak, intenzita vlnění 

a akustický výkon. 

Akustický tlak p [Pa] je střídavý tlak, respektive hydrostatický tlak v prostředí [18]. Intenzita vlnění I 

[W∙m-2] vymezuje ultrazvukové pole a je to množství energie, která projde plochou kolmou na paprsek 

ultrazvukového vlnění danou vztahem: 
 

𝐼 = 𝑝×𝑣 [18]. (9) 

 

S šířením ultrazvukové vlny prostředím klesá její intenzita se vzdáleností, což nazýváme útlumem 

[18]. 
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3.1.3 Šíření ultrazvukového vlnění 

V případě, že ultrazvukové vlnění dopadne na rozhraní dvou prostředí s různým akustickým odporem, 

část se odrazí zpět a část se zlomí a projde skrz rozhraní. Toto však platí za předpokladu, že budeme 

mít rozměry rozhraní větší než samotná vlnová délka. Ultrazvukové paprsky procházející kostí či 

plyny se okamžitě odrazí nebo lomí, a proto nelze například kostru ani plíce adekvátně vyšetřit [7]. 
 

sin 𝛼

sin 𝛽
=

𝑐1

𝑐2
= 𝑛12 

(10) 

 

kde: 

n12 [–]...index lomu,  

c1, c2 [m/s]...rychlosti šíření vlnění v obou prostředí,  

α [°]...úhel dopadu, rovnající se úhlu odrazu,  

β [°]...úhel lomu vlnění do druhého prostředí [18]. 

 

Rozptyl neboli disperze ultrazvukové vlny se definuje jako šíření paprsku do všech směrů do prostoru. 

Považuje se za obrazový artefakt, jestliže dopadající vlna má větší vlnovou délku. Disperze umožní 

návrat obraženého paprsku k sondě, kde se mění v elektrický impuls na principu piezoelektrického 

jevu. 

 

Při střetu ultrazvukového paprsku s tkání se část kinetické energie mění v tepelnou. Absorpční 

koeficient je specificky daný pro frekvenci i dané prostředí. Z tohoto důvodu volíme vhodnou 

frekvenci pro každou zkoumanou oblast. Čím větší frekvence, tím detailnější obraz ale menší hloubka 

[19]. 

 

Akustická impedance ovlivňuje rychlost šíření ultrazvukového paprsku. Odrazy z hlouběji uložených 

vrstev se vrací později a tlumeněji než odrazy blíže k sondě. Rozdílné odpory tkání způsobí velký 

odraz, a proto se nanáší gel na vyšetřovanou plochu, aby se sobě vzájemně impedančně přizpůsobily 

[20]. 

 

 
Obrázek 7: Šíření ultrazvukového vlnění upraveno podle [7]. 
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3.2 Popis ultrazvuku 

Každý USG přístroj se liší nejrůznějším vybavením a parametry, které souvisí s požadavky uživatele. 

Všechny jsou vybaveny monitorem, sondou, klávesnicí a generátorem elektrických impulsů. 

Ultrazvuky pracují na bázi reflexní metody v impulsním režimu, jelikož uvnitř sondy jsou 

zabudovány elektroakustické měniče, které vysílají a přijímají ultrazvukový signál na principu 

piezoelektrického jevu. Samotný jev je založen na přeměně elektrické energie krystalu 

v mechanickou deformační energii, která se využije při generování ultrazvukového vlnění. 

Na koncích krystalku křemene jsou upevněny elektrody, na které je přiváděno vysokofrekvenční 

střídavé napětí, což způsobí deformaci krystalu. Nepřímého piezoelektrického jevu se uplatňuje 

při příjmu vlnění, kdy se deformační mechanická energie mění na elektrickou. Nejčastěji se 

využívají polykrystalická keramická piezoelektrika, která mají vysokou účinnost konverze mezi 

elektrickou a mechanickou energii, vysokou mechanickou odolnost a dielektrickou konstantu [20]. 

 

3.3 Ultrazvukové sondy 

Zdrojem ultrazvukového vlnění, umístěných v sondě, jsou ultrazvukové měniče. Vyrábí se široká 

škála sond, které se liší svým provedením, tvarem a pracovní frekvencí hodící se na různé oblasti 

zájmu. Mimo běžnějších tří typů zmíněných níže, se vyskytují i speciální endokavitální sondy, 

uzpůsobené například tělesným dutinám, a také laparoskopické sondy, které umožnují pohled zevnitř. 

 

Sondy lze rozdělit do tří kategorií dle tvaru: 

1. Sondy s lineární geometrií, 

2. sondy se sektorovou geometrií, 

3. sondy s konvexní geometrií. 

 

1. Lineární sondy, také paralelní, vytvářejí pravoúhlé zobrazení s výsledným obrazem obdélníku. Jsou 

tvořeny systémem velkého počtu miniaturních měničů uspořádaných do souvislé řady. Počet krystalů 

se pohybuje od 64–128. Pracují na principu postupného buzení, což znamená, že postupně buzené 

skupiny krystalů vysílají ultrazvukový impuls a zachycují odezvu od poslední k první. Poté dochází 

opět k buzení dalších skupin krystalů a proces se opakuje [7].  

 

Využití lineární sondy se aplikuje na měkké tkáně a povrchové orgány, jelikož užívají pásmo 

frekvence od 5–10 MHz, a to je nejvhodnější pro detailnější zobrazení, ale menší hloubku [21]. Za 

nevýhodu lze považovat snadné vniknutí vzduchu mezi sondu a tkáň díky velikosti kontaktní plochy 

a také rušení obrazu způsobený akustickým stíněním např. žebry. Proto se neužívají při vyšetření 

nitrohrudních a nitrobřišních orgánů. 

 

2. Sektorové sondy s obrazem postupně rozšiřujícího se vějíře. Umožňují zobrazení větší hloubky, 

tudíž užívají menší hodnoty frekvencí od 2–3 MHz. Uplatňují se v kardiologii, protože dokáží 

eliminovat akustické stínění žeber a sejmout celý akustický řez vyšetřované oblasti z velmi malého 

akustického okna snímání. Měniče jsou uspořádány do krátké lineární řady se současným buzením 

ale různou fází. Jednotlivá echa se vracejí po různých časových prodlevách zpět, kde se časově 

srovnávají a detekují lineární řadou. 

 

Ve větší míře se užívají sektorové sondy, které užívají elektronického vychylování svazku v sondě 

s úzkou základnou, protože při užití mechanické sondy se svazek musí vychylovat mechanicky 

otáčením hlavice [19]. 
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3. Konvexní sondy kombinují lineární a sektorovou sondu s tvarem kávového filtru. Z lineární sondy 

přijmula uspořádání měniču, ale obraz odpovídá sondě se sektorovou geometrií [19]. Konvexní sondy 

disponují velkým rozlišením v malém prostoru. Hlavní výhodou této lehce zakřivené sondy je možnost  

tlakem vytlačit vzduch mimo zobrazovací oblast [7]. Nejvíce se užívají při zobrazování orgánů dutiny 

břišní s užitím frekvenčního spektra od 3–3,5 MHz. 

 

 

Obrázek 8: Tvary jednotlivých sond upravené z [24]. 

3.4 Princip ultrazvuku 

1. Do vyšetřované tkáně se sondou vysílá ultrazvukový impuls. 

2. Sonda čeká na odpověď. 

3. Přijímá a zachycuje echa z odražené tkáně. 

 

 

Obrázek 9: Blokové schéma implementace ultrasonografie [18]. 

Po těchto třech částech se vyhodnocují odezvy vyslaných impulsů. Odezva je považována 

za posloupnost odražených ultrazvukových ech. Určí se tak vzdálenost, kterou vlna urazila od sondy 

k rozhraní a zpět, ze změřeného času, který uběhl od vyslání po příjem [18].  

 

Časové zpoždění, hloubka odezvy, poloha sondy a směr odezvy jsou vyslány do záznamové jednotky 

a uloženy do paměti. Po zachycení všech ech následuje AD převodník, převádějící elektrický signál na 

číselný.  Číselný údaj je přidělen příslušnému stupni šedi, který odpovídá intenzitě. Čím větší 

intenzita, tím světlejší šeď. 

Kvalita obrazu závisí na kvalitním nastavením uživatelem. Všechny modernější ultrazvuky disponují 

vhodnými před nastavitelnými režimy pro jednotlivé části těla.  
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Proces nastavování parametrů se nazývá cizím slovem preprocessing. Postprocessing umožňuje 

naopak dodatečně zpracovat zachycený obraz [7]. 

 

U výsledného obrazu lze ještě upravit některé parametry: 

 

a) GAIN 

Znamená zesílení signálu. Může být celkové, které zesiluje celý USG signál nebo selektivní, 

což působí na signál přicházející s největším časovým zpožděním.  

b) COMPRESSION 

Znamená zhuštění signálu. 

3.5 Ultrazvuková zobrazení 

Mezi základní režimy užívané v ultrasonografii patří:  

1. Jednorozměrné zobrazení (A-mód) 

2. Dvourozměrné zobrazení (B-mód) 

3. Trojrozměrné zobrazení (3D-mód) 

4. Spektrální dopplerovské zobrazení 

Jednorozměrné zobrazení neboli A-mód je základní a nejstarším typem zobrazení fungujícím 

na principu analogových osciloskopů. Obraz tvoří pouze jediná křivka, časová posloupnost výchylek, 

jejichž vzdálenost je úměrná skutečným vzdálenostem rozhraní v tkáni. Nejčastěji se užívá 

v oftalmologii [18]. 

 

Dvourozměrné zobrazení bylo velkým pokrokem v USG. B-mód pochází z anglického brightness, 

což znamená jas. Pracuje v černobílých barvách na principu změn jasu jednotlivých bodů vyvolaných 

odrazy od tkáně. Stupně šedi obsahují až 256 odstínu. Zobrazení lze využívat staticky i dynamicky, 

avšak nejužívanějším módem vůbec je právě dynamický dvourozměrný mód. Poskytuje obdélníkovou 

nebo sektorovou geometrii. Výhodou obdélníkové geometrie je, že dokáže zviditelnit obraz blíže 

k sondě, ale s omezením zobrazení do šířky obrazu hlouběji uložených tkání [18, 20]. 

 
Obrázek 10: B-mód, vlevo obdélníkové zobrazení karotického větvení, vpravo sektorové zobrazení ledvinné oblasti [18]. 
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Trojrozměrné zobrazení umožnuje kvalitní dynamické rozložení tkání. Vzniká složením sérií 

dvourozměrných řezů, které je ale výpočetně náročné a složitější. Nejvíce se užívá v gynekologii, 

nýbrž lze vidět plod velmi podrobně. 

 

 
Obrázek 11: 3D ultrazvuk plodu [23]. 

Spektrální dopplerovské zobrazení umožňuje názornou vizualizaci rozložení pohybujících se částic 

např. krevního toku v cévách. Průtoková křivka znázorňuje rychlost průtoku v závislosti na čase a její 

parametry lze kvantifikovat s přiřazením řádných indexů, ze kterých lze stanovit stav krevního řečiště 

v určitém místě. 

 

 

Obrázek 12: Spektrální dopplerovské zobrazení, perfuze ledviny [22].  
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4 Měření tloušťky kůže 

Měření tloušťky kůže se dá realizovat pomocí několika zařízení. My se však budeme zabývat nadále 

ultrazvukem, u kterého hraje nejdůležitější roli jeho frekvence s útlumem. Z teoretického rozboru 

ultrazvuku je zřejmé, že čím větší frekvenci použijeme, tím detailnější strukturu uvidíme. Pro 

dermatologické účely je nejvhodnější použít sondu s frekvencí minimálně 20 MHz, lépe však 30 MHz. 

My budeme pracovat pouze s frekvencí sondy 11 MHz, jelikož nemáme k dispozici sondu s vyšší 

frekvencí. Tato frekvence sice není optimální, jelikož nedokáže zobrazit tenké vrstvy, jako např. 

stratum lucidum, granulosum, ale tyto vrstvy pro nás nejsou tak podstatné k rozeznání vzhledem 

k charakteru jizevnatých lézí [28].  

Rychlost šíření ultrazvuku je v jednotlivých částech kůže jiná, avšak pro výpočty se užívá známa 

rychlost 1580 m/s.  

Mezi důležitý pojem v USG patří echogenita. Definuje se jako schopnost odrážet ultrazvukové vlny 

v určité míře, podle které se dělí na oblasti: 

1. Anechogenní, kdy schopnost odrazu není žádná a ve 2D snímku má barvu černou. 

Za anechogenní oblasti se považují místa s výskytem tekutiny a plynů (krev, výpotky, moč, 

žluč, vzduch v plicích). 

2. Hypoechogenní, u které je odrazivost minimální, se ve 2D snímku zobrazuje tmavě šedou. 

3. Naopak hyperechogenní oblast se značí světle šedou až bílou. 

Podle vzájemného působení echogenit, mohou být určité oblasti také ve vztahu izoechogenní, 

což znamená, že jsou v sobě rovném vztahu. 

Vstupní echo obrazu bývá specifické, jelikož se zobrazí zvýrazněným pruhem, což značí hranici mezi 

kůží a gelem. Neuvidíme hlouběji uložené struktury, které pro nás nejsou výchozí, jelikož se zajímáme 

pouze o větší a povrchové vrstvy (epidermis, dermis). Jako hyperechogenní oblasti označujeme 

kolagenní vlákna společně s patologickými procesy, jako jsou keloidní a hypertrofické jizvy [27].  

 

 

Obrázek 13: Jednotlivé vrstvy kůže zvýrazněné ve 2D snímku  
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5 Zpracování obrazu 

5.1 Segmentace obrazu 

Segmentací obrazu dokážeme analyzovat a rozeznávat jednotlivé úseky obrazu. Řeší separaci 

jednotlivých objektů do předem daných segmentačních tříd. Tímto procesem dokážeme selektovat 

důležité a žádoucí struktury od ostatních klasifikačních tříd, což jsou obrazová pozadí segmentačního 

modelu. Námi hledanými jsou vrstvy kůže zároveň s hypertrofickými jizvami. Nežádoucí je okolní 

šum. Pro segmentaci USG snímků je klíčová kvalita zkoumaných dat. 

5.1.1 Metody detekující hrany 

V souvislosti se zpracováním obrazu se tyto metody snaží najít oblasti pixelů, kde se mění hodnota 

jasu, v našem případě echogenita ultrazvukového snímku. Ideální hrana je reprezentována skokovou 

jasovou funkcí. V oblasti medicínských obrazových dat často dochází k pozvolné změně jasu, což 

zapříčiňuje obtížnější klasifikaci hranových oblastí. Ideální hrana by přešla rovnou z jedné úrovně jasu 

do druhé, avšak v medicínských obrazech tomu takto není. Změna jasu se děje pozvolna a postupně 

přechází z jedné jasové struktury do druhé. 

1. Detekce hran pomocí první derivace: První parciální derivace jasové funkce hrany, udává 

kladné hodnoty v místě přechodu jasu a nulové hodnoty u konstantního jasu. Gradient neboli 

vektor, udávající směr a strmost růstu této jasové funkce, je řízen operátory. Tyto operátory 

jsou však velice citlivé na šum, což je pro nás nežádoucí. Mezi tyto operátory se řadí Sobelův, 

Rebertsův a Prewittův operátor [29]. 

2. Detekce hran pomocí druhé derivace: Druhou derivaci využívá například Laplaceův 

operátor. Metoda se zaměřuje na druhou derivaci při průchodu nulou z důvodu větší 

jednoduchosti než při hledání extrému jasové funkce. Nevýhodou této metody je přílišné 

odstranění hran a vyhlazení obrazu. 

3. Metoda aktivní kontury: Tato metoda pracuje na principu ohraničení určitého druhu tkáně či 

orgánu konturou, kterou přizpůsobuje a ohraničuje téměř s přesností na hrany hledaného 

objektu. 

 

 

Obrázek 14: Zleva: skoková hrana, její první derivace, její druhá derivace 

 

5.1.2 Statické metody  

1. Prahování: Pracuje na odlišnosti intenzit v popředí sledované struktury než v jejím pozadí. 

Rozdílem těchto oblastí získáme práh, hranice. Dle této hranice se určuje, kam pixel patří a 

tím se přiřadí buď do popředí, nebo do pozadí objektu. 
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2. Otsu metoda: Založena na bázi prahování. Dle histogramu snímku jsme schopni stanovit 

hodnotu rozptylu. Využívá se vnitřního rozptylu nebo mezi-rozptylu. Z praktického hlediska 

je stejně účinné a jednodušší z hlediska výpočetní náročnosti, použít hodnotu mezi-rozptylu. 

U tohoto výpočtu nám postačí váha a průměrná hodnota intenzity pozadí a popředí snímku. 

Mezi-rozptyl se počítá tolikrát, kolik máme odstínů šedi. Podrobnější princip této metody 

bude uveden níže v praktické části [29]. 

 

Obrázek 15: Otsu metoda vpravo, vlevo původní obraz 

5.1.3 Poloautomatická metoda 

Tato metoda pracuje na principu manuálního vložení diskrétních bodů uživatelem na přibližné oblasti 

sledovaného objektu. Active Spline metoda ohraničí tento objekt souvislou křivkou. Velkou výhodou 

je, že libovolný bod po segmentaci může být přemístěn na požadovanou oblast zájmu, kterou metoda 

nedokázala identifikovat a ohraničit. 

 

Obrázek 16: Metoda Active Spline [31] 

5.1.4 Hybridní metody 

 Mezi hybridní metody, tedy metody, které nejsou přiřazeny do žádné kategorie, patří Watershed 

transformace. Vytvoří úrovně pro určité oblasti obrazu a každý pixel se přiřadí do úrovně, které se 

nejvíce blíží. Zároveň označit ty pixely, které nejsou jednoznačně identifikovány v oblasti a přiřadí je 

do určité úrovně.   
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5.2 Binární matematická morfologie 

Morfologie je založena na chápání objektů jako souboru množin. Ve zpracování obrazu dokáže 

potlačit šum a odstranit nežádoucí množiny. K základním pojmům patří strukturní element B, který se 

označuje jako množina lokálního počátku a jeho sousedních bodů [30]. 

Eroze: Způsobuje zmenšení struktur závislé na jejich hraničních bodech a tím eliminuje šum. Tímto 

zanikají menší objekty, než je strukturní element. 

Dilatace: Operace opačná k erozi. Zvětšuje větší oblasti od strukturního elementu. 

 

Obrázek 17: Princip dilatace (nahoře) princip eroze (dole), upraveno podle [30] 
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6 Koncepce algoritmu měření vrstev kůže 
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Obrázek 18: Diagram SW 

 

V této kapitole se zabýváme praktickým řešením a návrhem SW pro měření tlouštěk a vzdáleností 

jednotlivých vrstev kůže. Vývojový diagram popisuje průběh řešení celé aplikace. 

Hlavními funkcemi tohoto SW je segmentace, tedy odseparování jednotlivých vrstev kůže. Filtrací 

docílíme odstranění nepotřebných částeček v obraze vlivem rušivých elementů, šumu. Následně se 

měřené objekty (vrstvy) proloží jejich kostrami, čímž vzniknou ucelené linie pro měření. Výsledkem 

je zobrazení vzdáleností a tlouštěk těchto vrstev v jednotkách délky, milimetrech. 

Jednotlivé kroky celého algoritmu budou rozepsány a přiblíženy v jednotlivých podkapitolách. Celý 

obsah výstupů je vložen do přehledného uživatelského rozhraní GUI vytvořeného v prostředí 

MATLAB. V Seznam příloh se nachází ucelené přílohy A, B, C s ukázkou výsledků jednotlivých 

postupů algoritmu. 

6.1 Vstupní data 

Cílem této práce je již výše zmíněný algoritmus pro detekci a měření jednotlivých vrstev kůže 

a zjištění poškození kůže hypertrofickými nebo keloidními jizvami. Vstupní data pro tuto práci byla 

získána v prostorách VŠB-TUO z ultrazvukového přístroje Mindray M7 při nejvyšší možné frekvenci 

11 MHz v režimu superficialis4. Platí, že čím vyšší frekvence ultrazvuku, tím větší rozlišení a menší 

hloubka průniku ultrazvukových vln. Ideálně bychom použili frekvenci sondy 20–30 MHz, ale nyní si 

vystačíme s menší výše zmíněnou frekvencí, jelikož se zabýváme pouze nadřazenými vrstvami kůže, a 

to epidermis a dermis. Jejich podvrstvy nebereme pro tuto práci v potaz. 

 

Obrázek 19:Vstupní data naměřená ultrazvukem ve střední části břicha s přítomnou jizvou  

                                                      
4 SUPERFICIALIS je režim ultrazvuku, zobrazuje povrchové měření. 
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6.2 Předzpracování obrazu 

V rámci předzpracování obrazu bylo nutné zajistit ostřejší viditelnost objektů pro kvalitnější výsledek 

segmentační procedury. Proto jsme použili funkci pro úpravu intenzity jasu snímků. Docílili jsme tak 

zvýšení viditelnosti jednotlivých struktur pomocí následujícího vztahu, kde hodnoty low in a high in 

jsou transformovány na hodnoty low out a high out. Zároveň hodnoty menší, než low in docílí 

ztmavení obrazu a hodnoty větší než high in zesvětlení. Číselné údaje funkce se zapisují v procentech 

[32]. 

 

Implementace v programu docílíme následující funkcí: 

 

imadjust(input_image,[low_in; high_in], [low_out; high_out]) 

 

imadjust(obraz2D,[0.35 0.49],[0 0.9]) 

 

 

 

Obrázek 20: Původní obraz (vlevo), zesílená intenzita obrazu (vpravo) 

6.3 Vymezení oblasti zájmu ROI 
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Obrázek 21: Model jednotlivých procesů 

 

Po kapitole předzpracování obrazu následují kroky procedur jednotlivě popsaných dále. V Obrázek 21 

je vyobrazen diagram jednotlivých aktivit aplikace.  
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Jako vstupní data jsme měli snímek o velikosti 800x600 pixelů, ve kterých je zobrazeno vše od 

povrchu kůže přes sval po kost. Pro naši studii jsou oblasti, kde se vyskytuje sval nebo kost 

nepodstatné, protože měříme vrstvy kůže. Dalším krokem tedy zvolíme jednotné pole ořezu snímku, 

a tím si vytvoříme stabilní masku pro konkrétní vymezení oblasti zájmu.  

K získání ROI jsme zvolili funkci imrect(gca, [v x y z ]), která vymezí rozměrově oblast zájmu. 

Vytvořením masky se zobrazí pole v obraze právě díky parametrům ve hranatých závorkách. Parametr 

v posunuje pole doprava/doleva, parametr x udává posun pole nahoru/dolů, parametry y, 

z zvětšují/zmenšují pole doprava/dolů. Funkce odstraní vše, co se nevyskytuje ve vymezených částech 

masky. 

 

  
 

Obrázek 22: Zesílená intenzita snímku (vlevo), Vymezení ROI (vpravo). 

6.4 Model multiregionálního segmentačního algoritmus na bázi Otsu metody 

V teoretické části jsme se Otsu metodou již zabývali. Princip spočívá v rozpoznání nejideálnější 

hodnoty prahovací úrovně na základě rozložení obrazových intenzit pomocí histogramu. Hodnotu tedy 

získáme vypočtením mezi-rozptylu pro každý odstín šedi v obraze. Nejvyšší hodnota tak udává ideální 

práh.  

Mezi-rozptyl je reprezentován jako vážený rozptyl průměrných hodnot intenzity popředí a pozadí 

vzhledem k celkové průměrné hodnotě intenzity v obraze [33]. 

Počítán je rovnicí: 

 

𝜎2 = 𝑊𝑏 ∗ 𝑊𝑓 ∗ (𝜇𝑏 − 𝜇𝑓)2 (11) 

 

Kde Wb značí váhu pozadí, Wf váhu popředí. Zároveň 𝜇b jako průměrná intenzita pozadí a 𝜇f popředí. 
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Na Obrázek 23 jsou pomocí histogramu rozloženy jednotlivé odstíny šedi pro pozadí a popředí. Na 

horizontální ose se nachází vždy rozložení barevných intenzit a na vertikální je četnost výskytu těchto 

intenzit (pixelů) v obraze. 

 

       

Obrázek 23: Odstíny intenzit šedi pro pozadí a popředí upraveno dle [34] 

𝑊𝑓 =
6 + 9 + 4

36
= 0,5278 

𝑊𝑏 =
8 + 7 + 2

36
= 0,477 

𝜇𝑓 =
(3 ∗ 6) + (4 ∗ 9) + (5 ∗ 4)

19
= 3,8947 

𝜇𝑏 =
(0 ∗ 8) + (1 ∗ 7) + (2 ∗ 2)

17
= 0,6471 

Z těchto výpočtů již spočteme požadovaný mezi-rozptyl. 

𝜎2 = 0,5278 ∗ 0,477 ∗ (0,6471 − 3,8947)2 

𝝈𝟐 = 𝟐, 𝟔𝟐𝟖𝟓 

Vypočítali jsme, že pro tento určitý odstín šedi, ze kterého jsme si vytvořili histogram hodnot, má 

hodnotu mezi-rozptylu 2,6285. Budeme brát v úvahu, že kdybychom spočítali všechny mezi-rozptyly 

odstínů šedi, dostali bychom jako nejvyšší a nejideálnější hodnotu právě naši spočtenou. 
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Metoda tedy segmentuje snímek právě podle této vypočtené optimální prahovací úrovně. Pro naši 

problematiku by jeden práh nebyl přínosný, jelikož by nerozpoznal všechny přechody odstínů šedi 

a segmentoval by špatně. Níže lze pozorovat segmentace na dolní končetině podle různých množství 

prahů, ze kterých plyne, že právě jeden práh není pro rozpoznání velkého množství přechodů a 

nejasných echogenit vhodný. 

 

Obrázek 24: Multilevel algoritmus: a- původní snímek, b- segmentace pomocí jednoho prahu, c- segmentace pomocí čtyř 

prahů, d- segmentace pomocí osmi prahů [29]. 

Aplikujeme tedy tzv. Multitresh method, která pracuje totožně jako samotný princip Otsu metody. 

Rozdíl je však v tom, že rozděluje obraz na několik segmentačních oblastí a pro každou oblast provádí 

výpočet mezi-rozptylů samostatně. Každá segmentovaná oblast má pak svou prahovací úroveň a celý 

snímek se segmentuje právě podle těchto určených prahů [29]. 

6.5 Reálná implementace algoritmu multilevel Otsu metody 

V tomto odstavci bude podrobněji a kompletně popsána operace multiregionální segmentace 

v prostředí MATLAB pomocí předdefinované funkce multitresh. Námi vytvořený SW zatím umožnuje 

načtení snímku, předzpracování obrazu v podobě zesílení intenzity jasu a dále vymezení ROI. Nyní se 

dostáváme k samotnému algoritmu pro segmentaci snímku. 

Vývoj algoritmu: 

1. Výpočet histogramu snímku pro každý odstín šedi. 

2. Určení počtu prahovacích úrovní. 

3. Výpočet váhy a průměrné intenzity pro pozadí a popředí. 

4. Výpočet mezi-rozptylu. 

5. Nalezení tolika segmentovaných oblastí, kolik máme prahovacích úrovní. 

6. Segmentace snímku dle počtu úrovní. 

7. Vykreslení segmentovaného snímku. 

 

Aplikace počítá histogram pro 256 odstínů šedi. Pro nejpřesnější segmentaci, jsme zvolili osm 

segmentačních oblastí. Při zvolení menšího počtu prahovacích úrovní, se nerozdělil obraz viditelně. 

Snímek má tedy osm úseků, ve kterých se bude v každém z nich provádět Otsu metoda samostatně. 

Výpočtem váhy a průměrné intenzity pozadí a popředí budeme počítat mezi-rozptyl. V každé z osmi 

segmentačních oblastí bude mezi-rozptyl počítán 256krát [29].   
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Dostáváme tak segmentovaný obraz do osmi barevných map. V Obrázek 25 vidíme vpravo výslednou 

multitresh metodu, která mapuje obraz do osmi barevných map. 

¨ 

  

Obrázek 25: Obraz po vymezení ROI (vlevo), aplikovaný algoritmus multitresh Otsu method. 

Některé barevné mapy jsou pro další krok (binarizaci) nežádoucí a nepotřebné. V tomto případě si 

filtrací (odstraněním) omezíme barevné oblastí na konkrétní tři, které představují v obraze největší 

četnost a viditelnost vrstev kůže. Dostáváme tak odfiltrovanou mapu o třech barevných oblastech 

pomocí funkce imagesc a jednoduchých cyklů for, if. 

Všechny tyto body algoritmu byly provedeny automaticky na základě naprogramovaných funkcí. 

 

  

Obrázek 26: Multitresh Otsu method (vlevo), filtrace nežádoucích barevných oblastí (vpravo). 

 

6.6 Matematické morfologie 

Matematická morfologie získává požadované oblasti v obraze pomocí nelineárních operací. Objekty 

jsou chápány jako soubory množin. Většinou se využívají v rámci předzpracování obrazu nebo pro 

finální úpravu, jak je tomu v tomto případě. Nejvíce se využívá v binárním obraze. 
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6.6.1 Binarizace 

Mezi další kroky se řadí převod barevné mapy do binárního obrazu. Binární obraz spočívá v rozdělení 

matice obrazu na prvky 0 a 1 (černá a bílá). Binarizací si aplikujeme definování obrazové masky 

objektů. Pro naši aplikaci je binární obraz nezbytný pro následnou implementaci matematické eroze. 

  

 

Obrázek 27: Filtrovaný snímek po segmentaci (vlevo), binarizace obrazu (vpravo). 

6.6.2 Eroze 

V binárním obrazu vidíme jednotlivé vrstvy kůže v bílé barvě. Problémem však vyvstává obrazový 

šum, způsobený drobnými bílými částečkami, které nenesou obrazovou informaci, ba naopak omezují 

další práci s vrstvami kůže. Na tomto podkladě byla aplikována matematická eroze.  

Eroze, jak jsme se již v teoretické části zmiňovali, zapříčiní zmenšení struktur. Pracuje na principu 

vektorového rozdílu dvou bodových množin. Zmenšení závisí na velikosti strukturního elementu SE. 

Určíme si velikost a tvar SE. Erozí dokážeme zmenšit nebo odstranit všechny oblasti, které jsou menší 

než zvolený SE. 

 

 

Obrázek 28: Binární morfologická eroze, upraveno dle [30]. 

 

V prostředí MATLAB existuje mnoho předdefinovaných strukturních elementů různých tvarů 

a velikostí. Jako nejvhodnější strukturní element jsme zvolili libovolný tvar s možností nastavení 

velikosti vektoru. Určilo se, kdy je eliminace šumu pomocí eroze přínosná, a kdy už ztrácíme 

obrazovou informaci o vrstvách kůže, a tak přicházíme o data. 
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Po klinických konzultacích s lékaři jsme zvolili jednotkový vektor o dvanácti prvcích. Pomocí příkazu 

imerode uskutečnili požadovanou erozi obrazu. Výsledek konečných vrstev kůže s minimálními 

ztrátami dat je na Obrázek 29 vpravo.  

 

 

Obrázek 29: Binární obraz (vlevo), obraz po matematické erozi (vpravo). 

 

6.6.3 Vyplnění mezer, skeletonizace 

Další matematickou operací připadá v úvahu vyplnění mezer mezi vrstvami kůže způsobené předchozí 

matematickou erozí. Umožňuje vyplnění množiny bodů pozadí. Dochází ke spojení linií vrstev kůže 

pro získání souvislých objektů pomocí funkce imfil.  

Skeletonizace, jako další matematická operace vede ke zjednodušení objektů. Je zřejmé, že jednotlivé 

vrstvy kůže nejsou souvislé objekty, od kterých by se dalo z každé části stejnoměrně měřit. 

Skeletonizace způsobí zjednodušení a proložení každého z objektů přímkou. Je to v podstatě kostra 

objektu, od tohoto název skeletonizace. V programovacím jazyku MALTLAB je funkce dána 

příkazem bwmorf. 

Aplikuje se vždy na binární obraz. Operace umožňuje eliminovat informace a zjednodušovat tak 

objekty. Tvar skeletonizovaných částí však zůstává neměnný. Skeleton objektu se vytvoří sekvenčním 

ztenčováním po několika navazujících iteracích se stejným SE. Proces je ukončen při totožností dvou 

po sobě jdoucích kroků [35]. 

 

𝑉𝑆𝑇𝑈𝑃 ⊕ 𝑆𝐸 = 𝑉𝑆𝑇𝑈𝑃(𝑉𝑆𝑇𝑈𝑃 𝑆𝐸) 

 

 

Obrázek 30: Obraz matematické eroze (vlevo), skeletonizace a vyplnění děr v objektech (vpravo). 
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6.7 Měření vzdáleností vrstev kůže 

Konečným výstupem SW se stává měření na bázi Euklidovy metody, kdy si definujeme proměnné pro 

měření vzdálenosti a získáme tak vzdálenost d díky zadaným bodům x1 x2 y1 y2. Pomocí funkce ginputc 

dostaneme do programu přehledné kurzory pro orientaci měřicích bodů. 

 

𝑑 = √∆𝑥2 + ∆𝑦2 (12) 

 

 

 

Obrázek 31: Měření pomocí Euklidovy vzdálenosti. 

Měření je dáno výpočtem rovnice z definovaných proměnných. 

MATLAB nám však ukazuje vzdálenost d v pixelech. Proto je nutné provést převod na jednotky 

vzdálenosti, v našem případě milimetry. 

Pomocí jednoduché matematické trojčlenky a údajů z ultrazvukového přístroje Mindray M7 bylo 

spočteno, že jeden pixel představuje vzdálenost 0.01310908 mm, jelikož skutečná vzdálenost 

a vzdálenost hloubky průniku ultrazvuku počítá totožně. Poté už vyvstalo jednoduchým násobit 

vzdálenost d touto hodnotou spočtenou a tím získat vzdálenost v jednotkách délky. 
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7 Graficko-uživatelské rozhraní 
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Obrázek 32: Diagram GUI 

V předchozích kapitolách je uveden celý postup a vývoj segmentačních procedur s chodem celého 

algoritmu, který nyní bude převeden do přehledného finálního uživatelského rozhraní pro klinickou 

praxi. Tato kapitola se bude zabývat vývojem uživatelské aplikace pro detekci a měření vrstev kůže 

v ultrazvukovém snímku, aby byla uživateli umožněna intuitivní ovladatelnost SW. Na tomto 

podkladě je potřeba všechny zmíněné algoritmy a operace implementovat do graficko-uživatelského 

rozhraní, které uživateli umožní pracovat s programem pomocí popsaných ovládacích prvků, aniž by 

se musel orientovat v kódu. Navržené rozhraní bylo vytvořeno v uživatelském prostředí MATLAB 

a dále převedeno do souboru spustitelného v prostředí Windows. 

Celé graficko-uživatelské rozhraní je složeno ze dvou samostatně běžících částí, které jsou propojeny 

pomocí volání funkcí tak, aby vytvářely jeden pro uživatele fungující celek. 
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7.1 Segmentační okno 

První graficko-uživatelské rozhraní je vyvoláno při spuštění celé aplikace. Obsahuje několik 

ovládacích prvků. Výběr snímku, Segmentace, Měření, Zavřít. Další částí uživatelského okna jsou dva 

panely. V prvním panelu se vyobrazuje původní obrázek (Vybraný snímek) a v druhém snímek 

s provedenými segmentačními procedurami (Segmentovaný snímek). Doplňující procedury jsou 

k dispozici v levém horním rohu, kde uživatelské rozhraní poskytuje možnost doplňující úpravy 

obrazu. A to přiblížení či oddálení obrazu pomocí lupy, uchycení obrazu díky ikoně ruky nebo 

přiložení legendy, kurzorů do obrazu. 

 

Obrázek 33: Graficko-uživatelské rozhraní při spuštění aplikace. 

Po spuštění celého chodu aplikace nazvané SkinessMeter 1.0.0, se objeví celé segmentační okno, ve 

kterém je možno požívat pouze výběr snímku a zavření aplikace ovládacími prvky. 

Volba Výběr snímku otevře dialogové okno, které dokáže vybrat původní snímek z kterékoli složky 

v počítači. Primárně zobrazí snímky ve formátu *.bmp, ale dokáže načíst snímek ve všech obrazových 

formátech po rozkliknuti lišty vedle názvu souboru. Po vybrání obrazu, se původní ultrazvukový 

snímek kůže zobrazí v levém panelu s názvem vybraný snímek, a zároveň je možnosti využít 

doplňujících procedur v podobě lupy a dalších nástrojů. Nastavením ovládacího prvku zavřít, se vypne 

celá aplikace SkinessMeter. 
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Obrázek 34: Dialogové okno možnosti výběru snímku 

 

Obrázek 35: Rozhraní při výběru načtení snímku. 

Dále následuje ovládací prvek Segmentace, při které se provede většina operací v programu. Tento 

ovládací prvek provede, předzpracování obrazu, vymezení oblasti zájmu, segmentační model Otsu 

metody, binarizaci i erozi. Samozřejmě by aplikace mohla obsahovat více ovládacích prvků 

s rozdělenými operacemi, ale je zřejmé, že tyto operace výsledný uživatel nebere za výchozí 

a podstatné, protože jej zajímá až měření vzdáleností a ne to, co bylo k tomuto potřeba. Proto při 

stisku Segmentace dostáváme v pravém panelu (segmentovaný snímek) již výsledný binární obraz 

všech procedur následujících, kde můžeme vidět jednotlivé separované vrstvy kůže.   
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Obrázek 36: Graficko-uživatelské rozhraní po segmentaci snímku. 

Následný ovládací prvek Měření poskytne přepnutí graficko-uživatelského rozhraní do nového okna, 

kde probíhá kompletní měření vzdáleností vrstev kůže. 

 

7.2 Měřicí okno 

Druhé graficko-uživatelské rozhraní je vyvoláno při zvolení ovládacího prvku Měření. Rozbalí se 

nové okno, které obsahuje jeden panel, ve kterém se objeví snímek z následujících operací v prvním 

okně, a zároveň červený kurzor, pomocí kterého dále budeme umisťovat body výsledného měření. 

Vpravo jsou k dispozici tři dynamické texty pod sebou, ve kterých se zobrazují výsledné hodnoty 

měření v jednotkách milimetrů. Další funkcí měřicího okna jsou opětovně nástroje pro úpravu 

velikosti obrazu (lupa, ruka, legenda, kurzor) v levém horním rohu, které nám pomáhají s manipulací 

obrazu. Následuje ovládací prvek Zavřít pro zavření celého tohoto okna. 
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Dostáváme se tedy do nového měřicího okna po volbě ovládacího prvku Měření v předchozím 

rozhraní, které jsou spolu propojeny a jednotlivě do sebe vloženy. V panelu se zobrazí snímek 

z předešlého rozhraní a zároveň s aplikovanými novými operacemi, a to vyplnění děr mezi vrstvami 

a najití kostry objektů, tedy jednotlivých vrstev kůže. Vidíme tak linie místo předešlých vrstev kůže, 

které vyobrazují kostry právě těchto objektů. 

 

 

Obrázek 37: Graficko-uživatelské rozhraní druhého měřicího okna. 

 

Červený kurzor v celém rozhraní umožní přesné zaměření na jednotlivou linii. Při umístění kurzoru do 

obrazu, se po prvním kliknutí umístí první bod prvního měření, a po druhém kliknutí umístíme druhý 

bod. Vzdálenost mezi body je tedy délka mezi nimi a vyobrazí se v prvním dynamickém textu, ve 

kterém se původně nacházel jeho název, a to 1. Měření.  
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Při zobrazení číselné hodnoty, se nám znova zobrazí červený kurzor a můžeme kliknutími pokračovat 

v měření číslo dvě. Možnost měření pomocí kurzorů je zatím nastavena na tři měření. Při zobrazení 

jednotlivých vzdáleností, se tak dostáváme k závěru aplikace SkinessMeter 1.0.0, jelikož nám splnila 

požadovaný účel měření vrstev kůže a jednotlivých vzdáleností. Při zvolení ovládacího prvku Zavřít 

zavřeme Měřicí okno. Po kliknutí myší na ovládací prvek Zavřít v segmentačním okně, zavřeme celou 

aplikaci. 

 

Obrázek 38: Vyobrazení konečného měření vzdáleností 

Konečným krokem bylo převedení mfile souborů z prostředí MATLAB do souboru *.exe pro ovládání 

a spouštění ve Windows pomocí funkce deploytool, kterou obsahují knihovny MATLABU. 
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Závěr 

Objektivní hodnocení kůže je v klinické praxi poměrně náročné jak na časové, tak technické 

provedení. V případě této práce se jednalo o vytvoření nástroje pro objektivní hodnocení vybraných 

geometrických parametrů kůže, respektive velmi často rozsáhlých ploch s hypertrofickým jizvením, 

které vznikly po termických traumatech. Klinický pohled v tomto případě bývá často rozdílný, což 

připisujeme zejména běžně používané sondě (cca 12 MHz), nikoli vysokofrekvenční (< 20 MHz), 

která pracuje s menším rozlišením, a proto se lépe hodí pro dermatologickou praxi. Kromě 

technického vybavení vstupuje do této problematiky také lidský faktor. V průběhu řešení této práce 

byli osloveni lékaři PC FNO, aby provedli měření vrstev kůže pomocí běžných měřicích nástrojů, 

které má každý ultrasonograf implementován. Výsledky měření se ukázaly rozdílné, každý vnímal 

stupně šedi, respektive úroveň echogenity mírně jinak. Úkolem této práce bylo maximálně 

objektivizovat výsledky měření z ultrazvukových snímků, odlišit jednotlivé kožní vrstvy tak, aby bylo 

možno dosáhnout přesných a vždy jednoznačných výsledků. To je důležité nejen pro správnou vstupní 

diagnostiku, ale také pro další kontrolní měření, zejména pro posouzení úspěšnosti terapie.  

Aplikačním výstupem této práce je automatizovaný software s označením SkinessMeter 1.0.0, který 

slouží pro post-processingovou úpravu ultrazvukových snímků pořízených ultrasonografem Mindray 

M7. Softwarová aplikace disponuje přehlednými ovládacími prvky pro intuitivní ovládání a umožňuje 

segmentovat a měřit vybrané geometrické parametry jednotlivých dermálních vrstev i při použití 

nízkofrekvenční ultrazvukové sondy. 

Výše uvedený software je založen na segmentační metodě, byl navržen pomocí multiregionálního 

segmentačního algoritmu, jež dokáže podle stanovených prahů účelně segmentovat ultrazvukový 

snímek, a tím odlišit jednotlivé vrstvy kůže. Naprogramovaný kód v prostředí MATLAB® byl dále 

definován do grafického uživatelského rozhraní a převeden do snadno spustitelné aplikační podoby. 

Software usnadní klinikům interpretaci výsledků ultrazvukových vyšetření jednotnou metodou. Bude 

využíván zejména na Popáleninovém centru FN Ostrava, ale také na dermatologickém oddělení, kde 

bude používán pro objektivní hodnocení účinnosti nového terapeutického postupu u vybraných 

kožních patologií v rámci klinické studie. 
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Výsledná vzdálenost mezi vrstvami kůže byla změřena mezi kurzory a spočtena na 2,43248 mm. 
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Příloha B 
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Měření v oblasti trojhlavého svalu pažního byla mezi kurzory spočtena na 3,18875 mm. 
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Příloha C 
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Nyní byla vzdálenost kurzoru spočetana na 1,5653 mm. 

 

 


