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ABSTRAKT 

 Kardiovaskulární magnetická rezonance (CMRI - Cardiac Magnetic Resonance Imaging) je 
sada technik zobrazování magnetickou rezonancí (MRI - Magnetic Resonance Imaging) navržených        
k posouzení kardiovaskulární morfologie, komorové funkce, perfúze myokardu, charakterizace tkáně, 
kvantifikace průtoku a onemocnění koronárních tepen. Protože MRI je neinvazivní metoda bez použití 
ionizujícího záření, je vhodná pro dlouhodobé sledování účinku léčby a sledování průběhu 
onemocnění. Ve srovnání s MRI ostatních částí těla čelí CMRI specifickým problémům způsobeným 
srdečním a respiračním pohybem. K překonání pohybových artefaktů proto vyžaduje CMRI 
synchronizaci se srdeční a respirační aktivitou nebo techniky zadržování dechu. V diplomové práci 
jsou testovány dva nově navržené senzory (pneumatický, optický) pro monitorování základních 
lidských životních funkcí. Oba testované senzory jsou porovnány se systémem EKG 
(Elektrokardiografie), který je považován za zlatý standard CMRI.  

Klíčová slova: Kardiovaskulární magnetická rezonance, srdeční pohyb, respirační pohyb, EKG, 
pneumatický senzor, optický senzor 

ABSTRACT 

 Cardiovascular magnetic resonance (CMRI) is a set of magnetic resonance imaging (MRI) 
techniques designed to assess cardiovascular morphology, ventricular function, myocardial perfusion, 
tissue characterization, flow quantification and coronary artery disease. Since MRI is a non-invasive 
method and without use ionizing radiation, it is suitable for longitudinal monitoring of treatment effect 
and follow-up of disease progress. Compared to MRI of other body parts, CMRI faces specific 
challenges from cardiac and respiratory motion. Therefore, CMRI requires synchronous with cardiac 
and respiratory activities or breath-holding techniques to overcome motion artifacts. The diploma 
thesis tests two newly furnished sensors (pneumatic, optical) for monitoring basic human life 
functions. Both tested sensors are compared with the ECG system, which is considered the gold 
standard CMRI. 

Keywords: Cardiovascular magnetic resonance, cardiac gating, respiratory gating, ECG, pneumatic 
sensor, optical sensor 
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Úvod  

 Zobrazování MR (magnetická rezonance) je v procesu zkoumání struktur lidského těla stále 
důležitější. Zobrazení srdeční magnetické rezonance se používá pro specifickou oblast zobrazování 
srdeční struktury a funkce. Tento typ vyšetření je důležitý jak pro diagnostiku zánětlivých a 
ischemických chorob, tak pro detekci poškození myokardu a fibrózy myokardu umožňující lepší léčbu 
a prevenci nebo oddálení progrese onemocnění. Protože srdce je stále v pohybu, používá se v klinické 
praxi synchronizačních technik k zajištění vysoce kvalitního obrazu. Tato technika poskytuje vysoké 
časové a prostorové rozlišení obrazu monitorováním srdeční nebo respirační aktivity, podle které je 
spuštěno získání akvizice MR. 
 Princip spouštění je detekovat nejvýznamnější bod signálu, který indikuje srdeční systolu.          
V současné klinické praxi je srdeční aktivita monitorována elektrokardiografií (EKG), která je v 
některých případech nahrazena periferním pulsním signálem. 
 Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části - část teoretickou a část experimentální.         
V teoretické části se zabývám obecně metodami spouštění magnetické rezonance, dále MR 
sekvencemi využívající spouštění a metodami hodnocení kvality MR obrazu, které jsou dásledně 
použity v experimentální části diplomové práce.  
 V experimentální části mé diplomové práce se věnuji vyhodnocení naměřeného času při 
experimentálním měření třemi senzory - EKG, pneumatický senzor, optický senzor. Časy jsou 
následně mezi sebou porovnány a výsledky vykresleny do grafů. 
 Druhým bodem experimentální části je statistické srovnání detekovaných významných bodů, 
které jsou zásadní pro spouštění MR, to znamená, u EKG se jedná o R-R interval, u BKG 
(Balistokardiografie) jde o interval J-J. U každého subjektu jsou kategorizovány významné body jako 
falešně pozitivní, falešně negativní či skutečně pozitivní. Určené hodnoty jsou následně srovnány v 
tabulce.  
 Poslední část experimentální části mé diplomové práce tvoří takzvaný slepý dotazník, ve 
kterém snímky deseti subjektů jsou hodnoceny jak klinickými lékaři, kteří se dennodenně věnují 
popisu srdce, tak radiologickými lékaři, kteří se nezabývají standardně MR vyšetřením srdce a jeho 
následným popisem.  
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1. Metody spouštění MRI 

 Vyšetření CMRI je nezbytné při diagnostice ischemického či zánětlivého onemocnění. Jde o 
metodu umožňující rozlišovat mezi reverzibilními či nevratnými změnami myokardu a objevit oblast 
fibrózy či zánětu. Kategorizace změn signálu MR dovoluje sledování procesu nemoci na úrovni tkáně, 
což je klinicky nezbytné pro řízení neinvazivních chorob. Včasná a mohutná detekce zjizvené či 
zánětlivé infiltrace myokardu může dovolit adaptaci léčebných postupů tak, aby se zamezilo progresi 
onemocnění, [1]. 
 Během vyšetření MR by měly být sledovány životně důležité funkce pacienta. Mezi základní 
sledované parametry patří srdeční frekvence (HR - Heart Rate) a respirační frekvence (RR - 
Respiratory Rate) pacienta. Vývoj těchto životně důležitých funkcí v průběhu času v případě mírných, 
ale i závažnějších komplikací se používá jako základní nástroj pro diagnostiku problémových situací. 
Mezi ty nejrozšířenější problémové situace, které se vyskytují při vyšetření MR patří hyperventilační 
syndrom, který je nejčastěji způsoben uzavřeným tzv. tunelovým prostředím skeneru. Je to stav 
primárně související s dýchací činností, kdy pacient začne dýchat rychle. Zrychleným uvolňováním 
oxidu uhličitého tělo ztrácí acidobazickou rovnováhu, tím dojde ke zvyšování pH krve, což má za 
následek tzv. respirační alkalózu a změnu koncentrace kyseliny uhličité. Fyzicky se hyperventilační 
syndrom projevuje na těle pacienta jako píchání, mravenčení, jak na špičkách končetin, tak po celém 
těle. V celém těle se mohou postupně objevit silné křeče, pacient může být dezorientovaný a 
podrážděný. Hyperventilační tetanie může trvat několik minut nebo hodin a může vést k život 
ohrožujícím stavům, [2].	 	 


1.1. Synchronizace MRI 

 Spouštění a synchronizace CMRI jsou techniky potřebné k zajištění vysokého časového a 
prostorového rozlišení obrazu srdce, které je ustavičně v pohybu, v reálném čase. Tato technika je 
založena na monitorování srdeční a respirační aktivity, dle kterých je spuštěna akvizice CMRI. Cílem 
je minimalizovat negativní účinek pohybu srdce a hrudníku na výsledné skenování. Princip spouštění 
je založen na detekci nejvýznamnější změny srdečního signálu jako odrazu iniciace komorové 
depolarizace a kontrakce, [1]. 
 Vedle nejrozšířenější techniky monitorování srdeční činnosti založené na EKG se v klinické 
praxi využívají další techniky - například vektorový kardiograf (VKG) či fotopletysmografie (FPG). 
Ve většině případů se používá spouštění sekvence MRI během poměrně klidové srdeční fáze, která je 
koncovou fází diastoly nebo systoly, [1]. 

1.1.1. Artefakty 

 U srdeční MRI nelze obraz obvykle získat v jednom srdečním cyklu, musí být získávání 
obrazu synchronizováno s fázovým pohybem srdce. Tyto skenování spoléhají na přesnou detekci R-
vlny elektrokardiogramu, aby bylo zaručeno, že každá část obrazu je získána ve stejné fázi srdečního 
cyklu. U mnoha z těchto pacientů je však kvalita obrazu nebo účinnost skenování snížena v důsledku 
nepřesné detekce QRS. Zaprvé, tradiční zdroje hluku, které mohou rušit EKG a způsobit chybné 
spouštění, zahrnují interferenční vedení, špatný kontakt s elektrodou, pohyb pacienta, kontrakci svalů 
a posunutí základní linie EKG nebo modulaci amplitudy v důsledku dýchání. 
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 Standardní detekční algoritmy QRS, které byly vyvinuty pro účely obecného monitorování, 
dobře fungují s obecnými databázemi EKG a zdravými pacienty, ale nemusí být pro MR dostačující 
kvůli dalším zdrojům spouštěcích artefaktů způsobených prostředím MR. Kromě toho může být 
příprava pacienta v praxi dlouhá kvůli potřebě více pokusů o umístění elektrod, aby se snížil šum 
související s MR prostředím, než se najde vhodný tvar vlny pro spuštění, [3]. 
 Hlavním zdrojem artefaktu v EKG v důsledku samotného magnetického pole 
je magnetohydrodynamický (MHD) efekt. Tento efekt zahrnuje napětí indukované ionty proudící v 
krevních cévách, které jsou vystaveny magnetickému intenzitách pole, [3]. 
 Když je pacient umístěn do magnetického pole MR skeneru, je často zaznamenána zvýšená T-
vlna EKG. Toto zvýšení může být tak výrazné, že T-vlna dosahuje vyšších amplitud než QRS-
komplex. R-vlna může být také snížena v amplitudě a je občas invertována. Tyto účinky na T a R-vlny 
mohou mít za následek vadné spouštění srdce, zejména při vyšších polích, [4]. 
 U lidí zobrazených při 1,5 T je napětí indukované MHD řádově 5 až 10 mV a je ještě větší při 
3,0 T a více (obr. 1). Důvodem, proč je toto napětí superponováno na T-vlně, je to, že toto je doba 
maximálního průtoku v sestupné aortě. Napětí indukované MHD zkresluje zaznamenané EKG, ale 
nemá žádné nepříznivé účinky na srdeční nebo krevní tok. Jeho jediný potenciální klinický význam je 
ten, že může způsobit zvýšení nebo snížení ST-segmentu, a tak napodobit nebo maskovat srdeční 
ischemii, ke které dochází během vyšetření MRI, [4]. 

Obr. 1: Zobrazení EKG křivky v různém magnetickém poli 

 Mezi další zdroje šumu patří zdroje z vysokofrekvenčních impulsů a přepínání gradientních 
polí. Ve všech těchto případech tyto signály indukují napětí v pacientově elektrodě, které může ohrozit 
přesnou detekci R-vlny při použití konvenčních detekčních algoritmů QRS dostupných ve většině 
skenerů, [3]. 
 Optimální kvalita obrazu vyžaduje umístění elektrod, které maximalizují vrchol R-vlny při 
minimalizaci základních artefaktů. Aby se snížilo zkreslení způsobené vlivem magnetického pole, 
měly by být elektrody a související konektory a kabely vyrobeny z neferomagnetického materiálu. Pro 
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včasné odhalení problémů je nezbytné nepřetržité zaznamenávání signálu EKG a spouštěcí události. 
Rušení může nesprávně spustit skener, a tím ztratit synchronizaci se srdcem, [1]. 

1.1.2. Prospektivní a retrospektivní spouštění 

 Sběr dat při CMRI může využívat buď prospektivního nebo retrospektivní spuštění. 
Prospektivní spouštění obecně vede k lepšímu zobrazení v časovém rozlišení než při retrospektivním 
spouštění. Část na konci každého srdečního cyklu je ztracena, protože sběr dat je obecně pozastaven 
poblíž konce diastoly, aby se počkal na nástup dalšího komplexu QRS. Kromě toho může existovat 
krátké (uživatelem volitelné) intervalové zpoždění (spouštěcí zpoždění) mezi rozpoznáním R vlny a 
zahájením sběru dat, [5]. 
 Při prospektivním spouštění je získávání obrazu MRI spouštěno R vlnou s určitým zpožděním 
(obr. 2). Získání je v souladu s mechanicky klidovou fází srdečního cyklu - diastázou, která odpovídá 
střední diastolické fázi signálu EKG, [6]. 

 

Obr. 2: Prospektivní spouštění 

 Prospektivní spouštění má některé výhody ve filtraci šumu. Interval je často naprogramován 
tak, aby skener záměrně ignoroval jakékoli vysokofrekvenční amplitudové impulzy, čímž brání 
falešnému spuštění signálů EKG, než je R-vlna. Tato robustní schopnost ignorovat stopu EKG je 
problematická u pacientů s arytmií. U pacientů s předčasným rytmem je časná R-vlna vynechána, 
protože gradientní impulzy spouštěné předchozí R-vlnou stále běží; tento proces dále prodlužuje 
akvizici, což prodlužuje nezbytnou dobu zadržování dechu. Signál je nesprávně přiřazen nesprávné 
srdeční fázi, což má za následek rozmazání obrazu, [6].  
 Prospektivní spouštění je citlivé na změny intervalu R-R, k nimž dochází nejen během celého 
vyšetření, ale také v rámci jednoho zadržení dechu. Například software skeneru může měřit interval R-
R na krátkou dobu po připojení EKG a toto měření použít v softwaru plánujícím studii cine. Pokud se 
skutečný interval R-R od provedení měření prodloužil, k čemuž často dochází, když se nervózní 
pacient uvolní, může software zbytečně omezit počet obrazů cine a prodloužit vynechanou 
diastolickou periodu. 
 Při plánování polohy akvizičního okna s ohledem na prospektivně morfologický obraz musí 
být zohledněna variabilita srdeční frekvence během zadržování dechu. Aby nedošlo k vynechání příští 
R-vlny, neměla by být pozice přijímacího okna příliš blízko k další R-vlně. Akviziční okno, které je 
umístěno příliš blízko k další R-vlně, může dosáhnout do R-vlny, když je další R-R-interval pouze         
o něco kratší (obr. 3), [6]. 
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Obr. 3: Plánování akvizičního okna 

 Proto je znalost variability srdeční frekvence pacienta s udržením dechu zásadní. V závislosti 
na fyzickém stavu pacienta mohou nastat dramatické změny. Často je zapotřebí zkouška zadržení 
dechu, aby se před snímáním obrazu zachytila vhodná délka cyklu. Po celou dobu zkoušky musí být 
operátor ostražitý ke změnám v srdečním cyklu a vhodně přizpůsobit potenciálně spuštěné obrazy, [6].  
 Retrospektivní srdeční synchronizace zahrnuje nepřetržité získávání dat (obr. 4). Obraz i 
signál EKG se shromažďují prostřednictvím několika po sobě jdoucích srdečních rytmů a používají se 
při rekonstrukci obrazu pro vhodné seskupení informací o srdeční fázi. To vyžaduje dynamickou 
pulzní posloupnost a rozhodnutí o získávání softwaru, protože způsob sběru dat se mění, jak 
běží. Retrospektivní spouštění využívá složité metody k filtrování interference signálu, [6].   

 

Obr. 4: Retrospektivní spouštění 

 Hlavní výhodou retrospektivní akvizice je schopnost shromažďovat informace ze všech 
srdečních fází (obr. 5). Podobně jako u prospektivního spouštění mohou mít retrospektivní metody 
potíže s arytmiemi a nízkými amplitudami R-vln. S proměnnou srdeční frekvencí nebo arytmickou 
událostí se systolická a diastolická období nerovnoměrně mění a retrospektivní software není schopen 
kompenzovat vhodnou segmentací údajů o srdeční fázi. Nevhodné spouštěcí události způsobí další 
chyby v segmentaci dat, [6]. 
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Obr. 5: Shromažďování informací při retrospektivním spouštění 

1.2.  Elektrokardiografie 

 Jde o důležité vyšetření, které nese podstatný význam při diagnostice a léčbě onemocnění 
srdečních rytmů, ale i jiných srdečních poruch. Jedná se o neinvazivní metodu, která registruje ze 
srdečních buněk jejich bioelektrické potenciály. Měření EKG je uskutečněno přístrojem zvaný 
elektrokardiograf a výsledným grafickým záznamem je křivka nazývaná elektrokardiogram, [7] [8]. 
 Úkolem EKG je snímat rozdíl elektrických potenciálů na povrchu kůže, které nastanou při 
depolarizaci a repolarizaci myokardu. Elektrokardiogram je snímán zapomocí elektrod, zesílen pomocí 
zesilovačů a poté graficky zaznamenán na papír. Pomocí EKG je měřeno podráždění srdce nikoli 
kontrakce, [9]. 

1.2.1. EKG křivka 

 Na EKG křivce (obr. 6) můžeme vidět vlny, kmity, intervaly a segmenty, které vznikají na 
základě depolarizace a repolarizace síní a komor. Intervaly jsou úseky obsahující vlny a kmity. 
Segment je úsek obsahující jen izoelektrickou čáru. Obecně řečeno, jde o záznam elektrické aktivity 
myokardu v čase. 
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Obr. 6: EKG křivka 

Vlna P 
 Jde o vlnu vyvolanou depolarizací síní. Zpravidla jde o pozitivní kulovou vlnu, přičemž výška 
amplitudy dosahuje maximálně 2,5 mm. Pokud by nastala situace, kdy vlna P by byla negativní, 
jednalo by se o junkční rytmus. A jestliže vlna P v EKG křivce chybí, jde nejčastěji o fibrilaci síní. 

Interval PQ (PR) 
 Tento interval znázorňuje dobu, za kterou každý jednotlivý vzruch urazí od sinusového uzlu až 
k myokardu komor. Jde o úsek, který se vykresluje od počátku vlny P k počátku QRS komplexu. Při 
tachykardii je interval zkrácen a při bradykardii prodloužen. Tento interval je využíván především při 
diagnostice atrioventirukálání blokády.  

Kmit Q 
 Jde o negativní kmit QRS komplexu, který pokaždé předbíhá R kmitu. Zobrazuje depolarizaci 
septa a papilárních svalů. 

Kmit R 
 Jde o kmit, který je v každém případě pozitivní. Vykresluje pochod vzruchu napříč stěnou 
srdečních komor. Amplituda R kmitu je podřízena místu snímání. 

Interval RR 
 Tento interval vyznačuje úsek, kdy jsou srdeční komory kompletně depolarizované. Tyto 
kompletně depolarizované komory utvářejí hlavní srdeční vektor. Interval RR se využívá pro výpočet 
srdeční frekvence.  

 Kmit S 
 Jde o negativní kmit následující po R kmitu.  
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QRS komplex 
 Na základě depolarizace komor vzniká QRS komplex, který se také označuje jako QRS 
interval. Už z názvu vyplývá, že tento komplex je složen ze tří kmitů - Q, R, S. Mohou vznikat různé 
typy QRS intervalů (obr. 7). 

Obr. 7: Různé typy komplexů QRS 

Segment ST 
 Jde o izoelektrický interval, jehož podstata spočívá v repolarizaci komor. Místo, kterým začíná 
úsek ST a končí QRS komplex je označováno jako junkční bod. Tento úsek vyznačuje nejlabilnější 
část křivky EKG. 

Interval QT 
 Jedná se o elektrickou systolu a tento interval je zřetelně ovlivňován tepovou frekvencí. Čím 
bude tepová frekvence vyšší, tím kratší bude úsek QT. 

 Vlna T 
 Vlna T je projevem repolarizace komor také jako úsek ST. Ve většině případů jde o pozitivní 
výchylku. Změna vlny T vykresluje záněty srdce, srdeční infarkt či zatížení srdečních komor. (obr. 8) 
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Obr. 8: Různé typy vlny T a jejich pojmenování 

Vlna U 
 Na všech EKG záznamech vlnu U nenajdeme, ale pokud ano, jde o pozitivní výchylku 
nejasného původu. S velkou pravděpodobností je zapříčiněna repolarizací Purkyňových vláken, [10] 
[11] [12]. 

1.2.2. EKG v prostředí MRI 

 Měření EKG je nástrojem rychlého záznamu srdeční činnosti, ze kterého lze vyčíst každou 
jednotlivou fázi srdečního cyklu použitelnou pro MRI spouštění. Při měření v MRI zařízení a jeho 
magnetickém poli se však vyskytuje mnoho problémů, jako jsou artefakty vznikající z nehomogenity 
magnetického pole způsobené samotnými pacienty nebo cizími materiály. Adekvátní synchronizace 
EKG je klíčovým prvním krokem při získávání vysoce kvalitních CMRI obrázků, [1]. 
 Před umístěním elektrod EKG je nezbytná příprava pokožky. Přesná detekce malých 
potenciálů generovaných myokardem vyžaduje minimální kožní impedanci. Tohoto cíle je dosaženo 
optimálním elektrodovým kontaktem. Faktory způsobující rušení, přidávají šum k základní linii EKG 
a vedou k chybnému spouštění během vyšetření CMRI. 
 Pacienti by měli být poučeni, aby se v den vyšetření vyhýbali aplikaci různých olejů, mastí či 
sprejů. Bezprostředně před umístěním elektrody je třeba oholit chlupy na hrudi a povrch kůže omýt 
jemným abrazivním mýdlem či gelem. V ideálním případě by měla být pokožka před aplikací elektrod 
holá a čistá. Pracovní postup lze optimalizovat provedením tohoto kroku mimo skenovací místnost, 
[6]. 
 Standardní konfigurace elektrod doporučené výrobcem jsou obvykle dostačující, ale během 
každodenní praxe špatné počáteční EKG trasování často vyvolává hledání alternativního umístění 
elektrod. Protože většina systémů umožňuje uživateli zvolit alternativní kombinace elektrod, prvním 
krokem je testování každého kanálu příchozího signálu na nejlepší možnost sledování EKG. Pokud 
žádná z existujících kombinací není dostatečná, je nutná fyzická změna umístění elektrody. 
 Tyto změny polohy elektrody mohou být minimální nebo mohou vyžadovat kompletní 
nahrazení všech poloh elektrod umístěných na kůži pacienta. Tuková tkáň v prsní nebo tělní stěně 
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obézních pacientů může být zvláště náročná. V závislosti na stavbě těla pacienta může být nutné 
umístit elektrody na boční stěnu hrudníku nebo na záda pacienta (obr. 9 ), [6]. 

Obr. 9: Možné umístění EKG elektrod 

 Obrázek 9 vykresluje možné umístění elektrod. Černé, červené a zelené vodiče představují 
standardní polohu elektrod, neobarvené vodiče zobrazují alternativní umístění. Na obrázku je vidět 
čelní umístění elektrod u muže a ženy (A, B), boční umístění elektrod (C) a umístění elektrod na 
zádech (D).  
 Je-li třeba přemístit elektrody, je nutné, aby se skener přizpůsobil novému signálu EKG. Proto 
musí uplynout krátká doba, aby se vyhodnotilo, zda se detekce signálu po přemístění zlepšila. 
 Jakmile jsou elektrody připojeny k zařízení EKG a je potvrzeno uspokojivé sledování, 
konektory a kabel by měly být vyrovnány bez smyček a minimálního překrývání. Tyto kabely, pokud 
jsou špatně umístěny, mají potenciál přidat vysokofrekvenční šum nebo generovat teplo, které může 
pacientovi způsobit popálení. 
 Zahájení skenování je závislé na odpovídajícím propojení mezi zařízením EKG a konzolou 
skeneru. Ideální trasování EKG by zobrazovalo vysoké, rovnoměrně rozmístěné R vlny oddělené 
plochou základní linií (obr. 10). Ve skutečnosti jsou tyto typy trasování snadno dosažitelné pomocí 
simulátoru, ale obvykle nejsou pozorovány in vivo, [6].  
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Obr. 10: Trasování EKG 

 Obrázek 10 vykresluje ideální EKG vytvořené simulačním programem, kde vlny R jsou vždy 
vysoké a snímané, intervaly R-R jsou přesně rovnoměrně rozloženy a zasahující základní linie je 
plochá bez šumu (A), dále vykresluje příklad in vivo (B) a v neposlední řadě obrácený QRS komplex 
(C).  
 Pro úspěšnou detekci špiček a následnou synchronizaci je cílem měření EKG pro účely 
spouštění MRI získat nejvýraznější R vlnu a zápornou T vlnu, [1]. 

1.3. Vektorkardiografie  
  
	 Jde o další diagnostickou metodu, při které se zaznamenává velikost a směr vektoru srdeční 
osy v každém časovém okamžiku. Vektorkardiogram vzniká následným propojením všech vektorů. 
Vektorkardiogram je složen z VKG smyček, které jsou zaznamenávány Frankovými ortogonálními 
svody do tří rovin (frontální, sagitální a horizontální), které jsou navzájem kolmé. Ve finále získáme 
trojici uzavřených smyček, kdy odpovídají vlně P, QRS komplexu a vlně T. Je sledován pohyb 
okamžitého srdečního vektoru v čase a prostoru. V záznamu jsou smyčky zapisovány proti směru 
hodinových ručiček, [13] [14]. 
 Vlna P vykresluje nejmenší smyčku orientovanou kraniokaudálně, mírně ventrálně, občas 
dorzálně.  Začátek signálu nabývá v SA uzlíku, odkud pokračuje radiálně přes pravou síni až na stěnu 
levé síně. Křivka, která opisuje trajektorii signálu není uzavřená, neboť při vzniku repolarizace síní, 
ještě není ukončena jejich depolarizace. 
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 QRS komplex představuje smyčku o tvaru ovoidu, která je mnohem výraznější. Přední část 
smyčky postupuje po oblouku dolů, dále se stáčí vlevo a směřuje až za hrot srdeční. Odtud pokračuje 
dozadu kraniálně, kde se po oblouku dostává zase k začátku.  
 Vlna T zobrazuje repolarizaci komor. Má stejný tvar jako smyčka představující QRS komplex, 
tedy tvar ovoidu. Maximální vektor vede kaudálně dopředu a doleva. Začáteční část smyčky, to je od 
začátku až do bodu nejvyšší hodnoty vektoru T, je zaznamenávána pozvolněji než část následující,  
[15] [16]. 

1.3.1. VKG v prostředí MRI 
  
 Metoda VKG reprezentuje elektrickou aktivitu srdce ve 4 rozměrech (x, y, z, čas). Systém 
VKG obsahuje diagnostické informace jako standardní 12-svodové EKG. Použití informací o časové i 
prostorové doméně obsažené v datech VKG může zlepšit srdeční spouštění v prostředí MR. Dále může 
být vektorový model použit pro přiblížení signálů EKG z jakéhokoli vodiče, [17].  
 Ve VKG systému se používá trojrozměrný (3D) ortogonální olověný systém, jako je Frankův 
olověný systém, který registruje dipólem rozlišené srdeční elektromotorické síly v průběhu srdečního 
cyklu. Během srdeční depolarizace mohou být výsledné dipolární srdeční elektromotorické síly 
zobrazeny jako „prostorový vektor“, který se mění v rozsahu a směru v průběhu celého srdečního 
cyklu. Tímto způsobem může VKG sledovat 3D cestu v čase a prostoru srdečním cyklem. Již dříve se 
ukázalo, že průměrný elektrický moment srdce a průměrný moment artefaktu toku projevují výrazně 
odlišné prostorové orientace. Oddělení smyčky QRS a artefaktu indukovaného průtokem krve se 
projevuje také ve 2D projekci 3D VKG. Pomocí časových i prostorových informací může být srdeční 
spouštění uspořádáno tak, aby se zabránilo artefaktu toku s použitím VKG, ve srovnání se spouštěním 
z 1D nebo skalárního EKG.  
 Spouštěcí systém VKG využívá signály EKG ze čtyř elektrod umístěných na hrudníku (obr. 
11) a převádí je na signály VKG. Pomocí prostorové informace je detekován komplex QRS a 
generován spouštěcí signál. Tento spouštěcí signál je odeslán do skeneru MR pro synchronizaci 
skenování, zatímco výstupní elektrické signály jsou současně digitalizovány a ukládány offline do 
počítače, [3]. 
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Obr. 11: Umístění elektrod VKG 

 Algoritmus ve spouštěcím systému VKG používá k detekci R-vrcholu přístup cílové 
vzdálenosti. Spouštěcí systém VKG se skládá ze dvou kroků-fáze přípravy a detekce QRS komplexu v 
reálném čase. Krok přípravy stanoví referenční bod, od kterého algoritmus monitoruje prostorový 
VKG ve formaci, protože prostorový srdeční vektor prochází dvourozměrným souřadnicovým 
systémem, který vpisuje smyčku, a poté se vrací do isoelektrického centrálního bodu. Tato cesta je 
označována jako smyčka QRS.  
 Pokud je pacient mimo magnet, určuje maximální amplituda smyčky a maximální derivace 
signálu v čase nejpravděpodobnější oblast v prostoru a čase, ve které se objeví vrchol R. Referenční 
vektor je poté odvozen a referenční bod je nastaven jako prahová hodnota pro spuštění. Po určení 
referenčního bodu začne detekce smyčky QRS v reálném čase. Během detekce v reálném čase se 
vypočte vzdálenost signálu od každého srdečního rytmu proti referenčnímu vektoru. Pravděpodobnost 
srdečního signálu jako komplexu QRS lze zjistit pomocí vypočítané hodnoty vzdálenosti a určení, kde 
vektor prochází stanoveným referenčním bodem. Pokud je pravděpodobnost vyšší než nastavená 
prahová hodnota, je signál určen jako QRS, (obr. 12), [3]. 
 Spouštěcí signál je přenášen do skeneru MR za účelem synchronizace získávání MR. Výstup 
systému VKG je tvořen spouštěcím signálem a odvozené ortogonální x a y vede z X bitových 
digitálních analogových výstupů, [3]. 
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Obr. 12: Prostorové znázornění VKG 

1.4. Fotopletysmografie 

 Metoda FPG je jednoduchá a levná optická technika, kterou lze použít k detekci změn objemu 
krve v mikrovaskulární tkáni. Často se používá neinvazivně k měření na povrchu kůže. 
 Křivka FPG (obr. 13) zahrnuje pulzující fyziologický tvar vlny připisovaný srdečním 
synchronním změnám v objemu krve s každým srdečním rytmem a je položena na pomalu se měnící 
základní linii s různými nízkofrekvenčními složkami. Ačkoli původ složek FPG signálu není zcela 
pochopen, obecně se uznává, že mohou poskytnout cenné informace o kardiovaskulárním systému. 
 Technologie FPG se používá v celé řadě komerčně dostupných zdravotnických prostředků pro 
měření saturace kyslíkem, krevního tlaku a srdečního výdeje, posuzování autonomní funkce a také 
detekování periferních vaskulárních chorob, [18]. 
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Obr. 13: Křivka FPG 

1.4.1. FPG v prostředí MRI 

 Pulzní oxymetrie (PO) získává měření objemu krve fotopletysmografem a využívá 
skutečnosti, že absorpce krve ve světle je spojena s jeho objemem. U transmisivní PO se na špičku 
prstu nebo ušní lalůček aplikuje kontaktní sonda, která měří měnící se útlum světla během celého 
srdečního cyklu. V odrazivosti PO se měří světlo odrážející se z kůže. Vzestup a pokles signálu FPG je 
spojen se systolou a diastolou, čímž se stává vhodným nástrojem ke spouštění CMRI. Avšak pro 
srdeční zobrazování má PO FPG omezenou hodnotu v důsledku zpožděného příchodu krve, [19]. 
 Použití kontaktní sondy založené na kontaktu je omezeno na určité oblasti těla a představuje 
riziko selhání v důsledku pohybu pacienta nebo nízké perfúze jeho rukou. Bohužel pacienti často trpí 
klesající perfuzí horních končetin se zvyšující se časem skenování, což často také vede ke zhoršení 
kvality signálu PO. 
 Navrhovaná metoda autory [19] pro spouštění na bázi FPG sestává ze sedmi komponentů, 
které sledují lineární pracovní tok z kamery do skeneru MRI. Signál videokamery je odeslán ze 
skenovací místnosti do kontrolní místnosti do filtrační jednotky. Následně je signál z kamery 
digitalizován pomocí grabberu připojeného k notebooku.  
 Navrhovaný algoritmus pro srdeční spouštění se spoléhá na skutečnost, že barevné variace 
kůže subjektu umožňují vzdálený odhad jeho srdeční aktivity. FPG signál je získán prostorovým 
průměrováním všech pixelů v oblasti zájmu, která pokrývá pokožku subjektu. V nezpracovaném videu 
není tento signál viditelný pouhým okem kvůli jeho malé amplitudě, ale prostorové průměrování 
zvyšuje SNR a odhaluje jemný pseudo-periodický tvar vlny podobný PO FPG, který je spojen se 
srdeční činnost subjektu, [19]. 
 V navrhovaném způsobu fotoaparát měří variace barvy kůže, které obsahují jemný FPG signál 
s podobným tvarem vlny jako ten měřený kontaktním PO, ale s výrazně menším SNR. Protože obě 
metody jsou založeny na měření FPG, navrhovaná metoda nemůže překonat PO za ideálních 
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podmínek, ale může překonat nedostatky, které se vyskytují při její praktické aplikaci, to je omezení 
oblasti aplikace na prstu a progresivní ztráta amplitudy signálu s klesající perfuzí horní končetiny, 
často pozorované během dlouhých časů skenování. 
 Navržená metoda je schopna překonat EKG, které je zkresleno artefakty vysokého pole MRI, 
[19]. 

1.5. Fonokardiografie 

 Fonokardiografie (FKG) je diagnostická neinvazivní metoda umožňující záznam srdečních 
ozev, které produkuje srdce svou činností. Fonokardiogram je záznam v grafické podobě, (obr. 14).   
 Srdeční ozvy a šelest byly poprvé zaznamenány modifikovanou Frankovou tobolkou, která se 
skládá z tenké gumové membrány, která uzavírá konec trubky vedoucí ze stetoskopického zvonu.          
K okraji membrány je připojeno malé zrcadlo a fonokardiogram je zaznamenán fotografováním 
světelného paprsku odraženého tímto zrcadlem. Zařízení je obtížné používat, a jelikož se následné 
membrány liší v tloušťce, je citlivost na nízkofrekvenční vibrace proměnná, [20]. 
 V současné době se fonokardiograf skládá z citlivého piezoelektrického mikrofonu, který je 
umístěn na povrchu kůže pacienta (oblast hrudníku) a snímá akustický signál tvořený srdeční činností. 
Po zaznamenání jsou přeměněny akustické kmity na kmity elektrické, [21]. 

Obr. 14: FKG signál 

 Obrázek 14 znázorňuje vykreslení srdečních ozev, konkrétně první (S1) a druhou (S2) srdeční 
ozvu, které patří k hlavním srdečním ozvám.  

1.5.1. Srdeční ozvy 

 Spousta fyzikálních faktorů svědčí o činnosti srdce, nejčastěji to přitom bývají akustické 
projevy, které jsou vyvolány uzávěrem chlopní v průběhu srdeční revoluce, dále vibracemi stěny 
srdeční a krví protékající srdcem, [22]. 
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První srdeční ozva 
 Je nazývaná také jako ozva systolická a je složena ze tří komponentů, které jsou vytvořeny 
pomocí vibrací stěn srdeční komor a atrioventrikulárních chlopní. Kmitočet hlavních složek této ozvy 
dosahuje 25 - 45 Hz. S porovnáním s druhou srdeční ozvou je hlubší a mnohem delší. Pokud se 
podíváme na záznam EKG, tak zjistíme, že první srdeční ozva odpovídá QRS komplexu, [13] [23] 
[24] [25]. 

Druhá srdeční ozva 
 Je nazývaná také jako ozva diastolická a je rovněž složena ze tří komponentů, které jsou 
způsobeny uzávěrem poloměsíčitých chlopní a vibrací stěn velkých cév a krevního sloupce. Kmitočet 
této srdeční ozvy je kolem 50 Hz. Při porovnání s první srdeční ozvou zjistíme, že druhá srdeční ozva 
je mnohem kratší a ostřejší. Na EKG záznamu odpovídá konci T vlny, [13] [23] [24]. 

Třetí srdeční ozva 
 Je nazývaná také jako ozva protodiastolická, vznikající díky vibrací komorového myokardu na 
úplném začátku diastoly. Kmitočet třetí srdeční ozvy dosahuje 10 - 40 Hz. Na EKG záznamu se 
vyskytuje velmi krátce a to po skončení U vlny, [13] [24]. 
  
Čtvrtá srdeční ozva 
 Je nazývaná také jako ozva presystolická a dána vibracemi komorového myokardu, kdy 
dochází k přelití krve ze síně do komory při systole síní. Kmitočet třetí srdeční ozvy dosahuje 10 - 40 
Hz. Na EKG záznamu se vyskytuje na konci P vlny, [13] [22] [24]. 

1.5.2.FKG v prostředí MRI 

 Pro akustické spouštění je použito interně vyvinuté FKG spouštěcí zařízení. Stetoskop je 
složen z optoakustického mikrofonu, který neobsahuje žádné vodivé části. Akustický signál je přímo 
převeden na optický signál u subjektu a může být přiváděn do systému zpracování v reálném čase bez 
rušení.  
 Pro vyšetření srdečních ozev je mikrofon v zásadě umístěn na levém sternálním okraji směrem 
k vrcholu srdce na oděvech pacientů nebo pod nimi. Přesné umístění mikrofonu však je ovlivněno 
anatomií individuálního pacienta, protože je nutné zajistit, aby byl mikrofon během celé CMRI v 
těsném kontaktu s hrudníkem. Pro minimalizaci přemístění mikrofonu během CMRI je mikrofon 
připevněn k hrudi elastickým popruhem. 
 K extrakci S1 z ostatních srdečních ozev a akustického šumu generovaného např. samotnými 
pacienty a gradientovým systémem MR během získávání sekvence je použit samostatně vyvinutý 
filtrační algoritmus, který je primárně založen na Hammingově filtru s konečnou impulsní odezvou 
typu dolní propust, [26]  
 Po detekci S1 ozev, tranzistor-tranzistor logický signál je vytvořen jako spouštěcí 
impuls. Tento spouštěcí signál je přímo veden kabelem do externího spouštěcího vstupu fyziologické 
měřící jednotky systému MR.  
 Na rozdíl od konvenčního EKG má snímání srdečních ozev několik výhod - například je 
snazší připravit pacienta - místo aplikace senzoru nemusí být oholeno, kůže není připravena žádnými 
chemickými prostředky, je snížen počet kabelů a senzorů, které je třeba aplikovat na pacienta. 
 Problémem měření akustického signálu může být akustický šum způsobený spínáním 
spirálové cívky, který lze potlačit měřením pomocí jiného senzoru a následným zpracováním signálu. 

33



Výhoda FKG synchronizace CMRI spočívá v necitlivosti na MHD účinky a použití metody při 
extrémně vysokých intenzitách magnetického pole, [26]. 
 Ve srovnání se signálem EKG může být další nevýhodou zpoždění, i když Becker a kol. 
[27] uvádějí, že zpoždění zhruba 30 ms, které nastane mezi prvním srdečním zvukem a detekovanou 
vlnou EKG R, nemá žádný vliv na zobrazení CMRI retrospektivním spuštěním, [28]. 
  

1.6.  Seismokardiografie 
  
 Seismokardiografie (SKG) je metoda pro studium mechanických vibrací, které jsou vytvářeny 
kardiovaskulární aktivitou. Běžné senzory používané pro monitorování SKG jsou akcelerometry. 
Mohou měřit zrychlení ve třech osách a poskytovat úplné informace o pohybu srdce, [1].   
  

1.6.1. SKG v prostředí MRI 

 Metoda monitorování SKG, kterou navrhují autoři [1] se spoléhá na nemagnetické materiály, 
které neovlivňují vyšetření MRI. 
 Nejvýznamnější změnou ve standardizovaném měření SKG je to, že systém navržený autory 
[1] měří zrychlení v jednom vektoru kolmo k umístění senzoru na hrudi pacienta. Snímání SKG 
signálu pacienta je prováděno pomocí plastového trychtýře, který je upevněn k pacientově hrudi 
pomocí elastického textilního pásu v oblasti, kde se nachází srdce. Akustická trubice z PVC je 
připojena na konec nálevky a tato trubice je přivedena do kontrolní místnosti, kde je následně 
připojena k měřicímu mikrofonu. Tímto způsobem se vytváří uzavřené akustické prostředí, které je 
vysoce odolné vůči vnějším vibracím a zvukům. Zdrojem signálu je pohyb kůže pacienta pod 
senzorem. Kůže pacienta tvoří membránu, která se pohybuje v důsledku vytlačení krve ze srdce do 
aorty a plicních žil. Tento pohyb může zahrnovat překrývající se interference způsobené 
nerovnoměrnými pohyby kůže v důsledku heterogenní struktury hrudníku. V důsledku toho je tvar 
křivky SKG přímo závislý na umístění senzoru na hrudi. Pokožka pacienta rozvibruje částice 
akusticky uzavřeného prostředí uvnitř trychtýře a výsledné tlakové oscilace se šíří trubicí na měřicí 
mikrofon, který je převádí na napěťový signál. Mikrofonní výstup je přiveden na vstup analogově 
digitálního převodníku, kde je digitalizován a poté zpracován a analyzován v řídící jednotce. Na 
základě provedené analýzy signálu generuje řídicí jednotka spouštěcí signál pro retrospektivní 
spouštění MR, [1]. 
 Nejdůležitější výhodou systému je jeho odolnost proti elektromagnetickému (EMI - 
Electromagnetic Interference) a akustickému rušení v MR a jeho schopnost měřit během zobrazování. 
Další výhodou měřícího zařízení je skutečnost, že přenášený signál SKG se při průchodu akustickým 
vedením příliš nezmění. Důležitým parametrem je rozdíl pozorovaný v časové doméně signálu ve 
formě zpoždění signálu. To je způsobeno omezenou maximální rychlostí přenosu excitace v závislosti 
na materiálu média uvnitř akustického vedení, tj. vzduchu. Vzdálenost tzv. rychlostní zpoždění je 
variabilní a přímo souvisí s délkou akustického vedení a šířením tlakové vlny mimo něj. Znalost této 
hodnoty je nezbytná pro správné nastavení časového zpoždění od detekované R-oscilace. 
	 Získaný signál SKG (obr. 15) je zpracován filtrem typu dolní propust. V případě pohybů 
hlavy, pohybů nohou, mírného kroucení trupu a těžkého nebo hlubokého dýchání dochází pouze              
k malému zkreslení signálu SKG. Tyto pohyby mají jen malý vliv na výkon algoritmu detekce špiček. 
Mluvení a záškuby trupu způsobují značné zkreslení signálu, což znemožňuje správnou detekci 
vrcholu AO, [1]. 
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Obr. 15: SKG signál 

 Obrázek 15 vykresluje primární referenční body cyklu SKG, kterými jsou otevření aortální 
chlopně (AO) a uzavření (AC), otevření mitrální chlopně (MO) a uzavření (MC) a v poslední řadě 
intravertikulární krevní hnutí (IM). 
 Výhodou systému je vyšší spolehlivost a stabilita měřeného signálu, aniž by byla omezena 
hloubka nádechu pacienta. Dále je třeba poznamenat, že systém je plně kompatibilní s různými 
výrobci MR přístrojů, proto se jeví jako velmi vhodný pro vyšetření, kde je kladen důraz na nepřetržité 
monitorování srdeční aktivity bez ohledu na zvolenou sekvenci. Další výhodou systému z pohledu 
pacienta, ale také obsluhy, je snadnější manipulace se samotným senzorem při jeho umístění na tělo. 
To vede k rychlejší přípravě pacienta na vyšetření, jelikož není třeba připravit pokožku (holení, 
odmaštění atd.) pro připojení měřicích elektrod, [1]. 

1.7. Respirační spouštění pomocí optických vláken 

 Existuje několik studií, které popisují použití technologie optických vláken ke sledování 
rychlosti dýchání v lidském těle. Základem jsou interferometrické a mřížkové senzory. V případě 
interferometrických senzorů patří mezi nejzajímavější publikace Podbreznik a kolektiv [29], kde je 
prezentována efektivní interferometrie s plastovým optickým vláknem pro monitorování životních 
funkcí člověka. Favero a kolektiv [30] představil interferometrický respirační senzor s 
mikrostrukturovaným optickým vláknem, který se skládá z části fúze z fotonického krystalu 
spojovaného na distálním konci standardního telekomunikačního optického vlákna. Navrhovaný 
senzor lze použít ke sledování dýchání člověka bez ohledu na to, jaká je rychlost dýchání. Použití 
interferometrických senzorů pro monitorování rychlosti dýchání velmi úzce řeší Sprager a kolektiv 
[31] [32] [33] [34] [35], kde například popisuje senzor pro nepřetržité sledování životních funkcí 
člověka.  
 V článku [2] je popsán interferometrický senzor pro monitorování dýchacích a srdečních 
frekvencí lidského těla. Měřicí část (vlákno) je zapouzdřena do tenké kruhové vrstvy z polyuretanu. 
Na základě Blandovy-Altmanovy analýzy definovali autoři [2] přesnost průměrné hodnoty respirační 
frekvence. Představili optický respirační senzor založený na interferometru fotonických krystalů 
infiltrovaných agarózou. Interferometr je součástí respirátorové masky umístěné na pacientových 
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ústech. Čidlo detekuje změnu relativní vlhkosti, ke které dochází mezi inhalací a výdechem. Senzor je 
vhodný pro monitorování pacientů během MRI, [2].  
 Autoři [2] vidí výhody této publikace v prezentaci originálního, levného a kompatibilního 
senzoru s MR, pro demonstraci funkčnosti dýchacího senzoru FBG (Fiber Bragg Grating), který lze 
použít ke spolehlivému sledování vývoje respirační frekvence i v podmínkách silného magnetického 
pole. Senzor je vytvořen inovativním zapouzdřením Braggovy mřížky do konvenčních nosních 
kyslíkových kanyl. Díky inovativnímu zapouzdření je senzor imunní vůči náhodným pohybům 
pacienta (menší pohyby pacientů neovlivňují měřicí signál).  
 Braggovy mřížky patří do kategorie jednobodových optických senzorů, které se používají k 
měření širokého spektra fyzikálních veličin. Princip skenování je založen na působení vnější 
deformace nebo teploty na optické a mechanické parametry mřížkové struktury. Braggova mřížková 
struktura je tvořena periodickou změnou indexu lomu v jádru optického vlákna. Když se 
širokospektrální světlo přivádí do optického vlákna pomocí FBG, od této struktury se odráží úzká 
spektrální část a ostatní vlnové délky procházejí strukturou bez rušení, [2]. 
 Centrální poloha odrazového spektra se nazývá Braggova vlnová délka a je definována 
následujícím vztahem: [2] 

          (1)  

 neff   …. efektivní index lomu periodické struktury a ︎prostorové období změny indexu   
  lomu.  

 Principy skenování jsou založeny na působení teploty a mechanického namáhání na 
periodickou strukturu mřížky. Druhý vzorec popisuje působení deformace a teploty na změnu 
Braggovy vlnové délky: [2] 

         (2) 

 ︎λB  …. změna Braggovy vlnové délky,   
 k   …. koeficient deformace,  
 ε   …. velikost deformace,  
 α︎  …. koeficient tepelné roztažnosti,  
 αn  …. termooptický koeficient  
 T  …. změna teploty. 

 Samotný senzor je tvořen běžnými nosními kyslíkovými kanylami, do nichž se přivádí optické 
vlákno s Braggovou mřížkou. Vlákno a FBG jsou připojeny k vyhodnocovací jednotce pomocí 
optického vlákna. Optické vlákno se zesílenou ochranou je zakončené konektorem pro odstranění 
odrazů ve vazebních členech. Braggova mřížka je umístěna centrálně u vstupů, které jsou vloženy do 
nosních dutin. Pomocí lepidla je vlákno Braggovy mřížky upevněno v místě vstupu do kyslíkových 
kanyl, [2].  
 Funkce spouštěcího systému je definována SW aplikací vytvořenou ve vývojovém prostředí 
LabVIEW. Data jsou posílána v paketech po 10 hodnotách a obsahují časovou značku prvního 
získaného vzorku. Časové razítko připojené k datům se používá k výpočtu okamžiku spuštění 

λB = 2nef f ∧

ΔλB

λB
= kε + (α∧ + αn)ΔT
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generování signálu. Filtrovaný signál je analyzován jednoduchým detekčním algoritmem s pozitivním 
vrcholem (inhalací), který pracuje na principu derivace signálu, jeho následné binarizaci a následného 
hledání vhodného vzoru odpovídajícího požadovanému vrcholu. Uživatel může nakonfigurovat 
detektor špičky definováním tzv. mrtvé doby (čas po detekované špičce, kdy systém neočekává nový 
vrchol) a prahového koeficientu úrovně signálu. V signálu jsou také detekovány průchody nulové 
úrovně, což zhruba definuje okamžik, kdy je inhalace nebo výdech uprostřed jeho průběhu. Na 
základě časů mezi detekovaným okamžikem inhalace a průchodem respiračního signálu nulovou 
hladinou se vypočítá okamžik generování spouštěcího impulsu, [2]. 
 Provedená studie [2] ukázala, že FOBS (Fiber-Optic Breathing Sensor) umožňuje získat 
dynamické řezy v rozsahu 16–31 pm způsobené dýcháním, což je plně měřitelné současnými 
vyšetřovacími systémy FBG nebo použitou vyšetřovací jednotkou FBG. Dále ukazuje detail signálů 
získaných z referenčních dýchacích pásů umístěných v hrudní a břišní oblasti. Je zřejmé, že křivka 
respirační aktivity má větší amplitudu, která je způsobena prohloubeným dýcháním. To je často vidět u 
pacientů se zaměřením na respirační aktivitu a může to být problém pro typ monitorování doporučený 
výrobcem. Signál z FOBS je inverzní směrem k referenčním měřicím pásům. Výdech z nosu 
testovaného subjektu způsobí, že se Braggova mřížka zahřeje a v úplném výdechovém stavu signál 
dosáhne konkávního vrcholu, zatímco signály z referenčního pásu v tomto stavu dosáhnou konvexního 
vrcholu. Aby bylo možné graficky porovnat signály z FOBS a referenčního pásma, byl signál FOBS 
invertován, [2]. 

1.8.  Balistokardiografie  

 Metoda BKG je neinvazivní technika používaná pro zaznamenávání srdečních vibrací 
způsobených pohybem stěny myokardu a zrychlením krve ve velkých cévách těla, během systoly a 
diastoly. Mechanické pohyby srdce během systoly a diastoly způsobují vibrace, které se pohybují 
směrem ke sternu, kde je lze zaznamenat umístěním ultra nízkofrekvenčního akcelerometru na 
hrudník, což má za následek odpovídající průběh. Načasování a amplitudu zaznamenaných 
mechanických dějů srdečního cyklu lze odvodit analýzou balistokardiogramu, [36]. 
 Křivka BKG (obr. 16) obsahuje osm komponentů, [37] 

Obr. 16: Ideální BKG křivka 

 Obrázek 16 vykresluje vlny I, J, K souvisejí s komorovou ejekcí krve do aortálního toku.  
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 Akcelerometr zachycuje seismické síly přítomné na hrudníku, které jsou způsobeny kontrakcí 
myokardu. Tyto vibrace jsou zpracovávány digitálně-jednotka transceiveru digitalizuje a přenáší 
zaznamenaná data pomocí technologie Bluetooth pro připojení k patentovanému softwaru na 
přenosném počítači. Všechna zaznamenaná data jsou analyzována offline pomocí proprietárního 
softwaru, který umožňuje anotaci a analýzu zaznamenaných průběhů srdečního cyklu. Použitím 
identifikačního systému, který je upraven, může být každý srdeční cyklus anotován pro události 
systolického a diastolického načasování a amplitudy. Kromě časových událostí srdečního cyklu je 
možné zaznamenat amplitudu zrychlení, kterou lze použít jako náhražku srdeční kontraktility, [36]. 

1.8.1. BKG v prostředí MRI 

	 Existuje několik studií, které popisují použití speciálních zařízení pro srdeční spouštění. Brau 
a kol. [70] diskutovali systém stetoskopu s optickými vlákny pro měření srdeční aktivity, který je na 
rozdíl od EKG imunní vůči elektromagnetickým efektům. Je ukázáno, že optický systém poskytuje 
robustní srdeční monitorovací a spouštěcí signál u potkanů a myší během rutinní srdeční MR 
mikroskopie. 
Alternativní přístup ke sledování HR pomocí BKG v magnetických polích je použití technologií 
optických vláken. Vláknové optické senzory získávají na popularitě díky své flexibilitě, velmi malým 
rozměrům, spolehlivosti, nezávislosti na požadavku na aktivní zdroj energie a vysoké odolnosti vůči 
EMI, [69]. 
 Použití Fiber Bragg Grating (FBG) pro monitorování RR nebo HR je stále oblíbenější, o čemž 
svědčí například publikace [71], [72]. Tyto publikace popisují například různé typy zapouzdření FBG 
v materiálech, jako je polydimethylsiloxan (PDMS), které se vyznačují svou inertností vůči lidské kůži 
a EMI. Například Chethana et al. [72] popsali neinvazivní optickou BKG techniku pro současné 
měření srdečních a respiračních aktivit pomocí zařízení FBG Heart Beat Device. Jejich uspokojivé 
výsledky získané ze senzoru odolného vůči EMI umístěného kolem plicní oblasti na hrudi byly 
vyhodnoceny proti elektronickému stetoskopu, který detekoval a zaznamenával zvuky srdce. Jejich 
konstrukce používá inteligentní kombinaci tří jednoduchých komponentů: kónický tvar, mikrometr a 
flexibilní membrána, [69].  
 Senzory založené na variacích intenzity a polymerové senzory diskutovaly články 
[73], [74]. Chen a kol. [73] prokázali vysoce citlivý multimodový optický senzor s mikrohybem 
(přesnost ± 2 bpm pro měření srdeční frekvence) pro současné měření dechové frekvence a srdeční 
frekvence. Snímací systém se skládá z transceiveru, mikrovyhybového multimodového vlákna a 
počítače. Autoři článku [74] představují senzor z polymerních optických vláken pro současné měření 
respiračních a srdečních frekvencí. Senzor je charakterizován chybami pod čtyřmi údery za minutu a 
dvěma dechy za minutu pro HR a RR a je zabudován jako chytré textilní řešení, které lze použít v 
uživatelském oblečení. 
 Všechny výše uvedené senzory FBG používané v reálných prostředích MRI používají různé 
konstrukce, zapouzdření a různé způsoby implementace na lidském těle nebo různé přístupy při 
vyhodnocování a zpracování získaných informací. Kromě zavedení malého a lehkého senzoru proti 
dříve publikovaným dokumentům, hlavní přínos je připisován praktickému ověření inovativní metody 
zapouzdření FBG a testování jeho funkčnosti v reálném prostředí 1,5 T MRI, [69]. 
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1.9. Ultrazvukové metody  

 Jde o zobrazovací metodu umožňující vizualizaci toku krve artériemi. Princip vychází z 
Dopplerova jevu, který charakterizuje změnu frekvence a vlnové délky přijímaného signálu proti 
signálu vysílanému, [38]. 

1.9.1. DUS v prostředí MRI 

 Ultrazvuk a MRI lze použít současně, aniž by se vzájemně ovlivňovaly. Dopplerův ultrazvuk 
(DUS-Doppler ultrasound) odráží fyziologickou aktivitu srdce z hlediska průtoku krve a pohybu 
srdeční stěny, a tedy přímo odráží pohyb, který by měl být fixován v čase. Kromě toho v závislosti na 
umístění převodníku odpovídá signál DUS různým časům v srdečním cyklu, což potenciálně 
poskytuje přesnější informace pro srdeční spouštění než konvenční EKG, [39]. 
 Spouštěcí zařízení DUS se skládá ze tří hlavních komponentů. Kardiotokogram (CTG - 
Cardiotocogram) umístěný mimo místnost skeneru vysílá ultrazvukové impulzy na připojený 
ultrazvukový převodník. Kompatibilita transduktoru s MRI je dosažena nahrazením všech 
magnetických komponentů nemagnetickými materiály či nízkou magnetickou permeabilitou. Stínění 
převodníku a kabelu spojujícího převaděč s CTG je provedeno měděnou fólií a dvojitě koaxiálním 
měděným pláštěm. Vysokofrekvenční interference jsou utlumeny feritovými kuličkami.  
 Pro extrahování srdečního cyklu a generování spouštěcího signálu je obálka DUS signálu 
digitalizována pomocí karty pro sběr dat se vzorkovací frekvencí 200 Hz a přenesen do LabView pro 
další zpracování. Pro zajištění výstupního spouštěcího signálu jsou pomocí stejné karty pro získávání 
dat generovány sinusové spouštěcí impulzy a přeneseny do jednotky EKG MR skeneru. 
 Převodník je umístěn pod srdeční cívku a fixován pásem v apikálním místě na pacientově 
hrudníku zaznamenávajícím přenosový tok, kde krev proudí z levé síně do levé komory směrem            
k převodníku. Signál DUS (obr. 17) je charakterizován dvěma vrcholy. E-vlna v časné diastole odráží 
relaxační fázi nebo včasné rychlé podání a je způsobena rychlým poklesem tlaku v levé komoře            
v důsledku relaxace pod hladinou tlaku v levé síni. Druhý vrchol (A-vlna) v pozdní diastole je 
převážně ovlivněn pasivní poddajností nebo pozdním vyplněním způsobeným kontrakcí síní, [39]. 

Obr. 17: Porovnání EKG a DUS signálu 
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 Použitelnost ultrazvukového snímače umístěného na hrudi subjektu pod srdeční cívkou během 
získávání obrazu je úspěšně prokázána bez artefaktů obrazu, těžké ztráty signálu MR nebo rušení 
signálu DUS. Pokud je provedeno dostatečné elektromagnetické stínění převodníku, mohou být MRI           
a ultrazvuk provozovány současně, aniž by se vzájemně ovlivňovaly, [39] 
 Detekce srdeční frekvence pomocí DUS se primárně používá v prenatální péči pro sledování 
srdeční frekvence plodu. Takové periodické signály jsou běžně analyzovány pomocí autokorelace, ale 
nemusí nutně mít výkon v reálném čase a přesnost pro srdeční spouštění.  
 Spouštěcí signál DUS může poskytovat přesnější informace než konvenční metody. Kromě 
toho použití DUS umožňuje stanovení klidových srdečních fází, a tudíž se vyhýbá potřebě odhadnout 
spouštěcí časové zpoždění pro budoucí srdeční spouštění, které je nepřesné a časově náročné. 
 Průtok krve je použit jako spouštěcí zdroj, ale lze vybrat i jiné zdroje, jako je pohyb měkkých 
tkání nebo vybrané pohyby, které odpovídají fázím srdečního cyklu, které si člověk přeje 
zachytit. Například začátek a konec diastoly lze zvolit jako spouštěcí zdroj pro přesnou detekci 
klidových srdečních fází, což je žádoucí například v koronární MR angiografii. Spouštěcí zařízení 
DUS je navíc schopné poskytovat velmi silný spouštěcí signál, který není citlivý na okolní šum, což 
umožňuje srdeční zobrazování fetálního srdce a fetální krevní průtokovou rychlost. Metoda DUS tedy 
není omezena na dospělé a může být také aplikován na všechny techniky CMRI, jako je zobrazování 
fázovým kontrastem nebo koronární MR angiografie. 
 Jednou z hlavních výhod této techniky by bylo její použití v kontextu vyšší intenzity pole, kde 
je EKG ovlivňováno MHD efektem. Jedním z problémů DUS při vyšší intenzitě pole je však 
elektromagnetická kompatibilita jeho složek, které jsou ve srovnání s EKG složitější.  
 Protože je ultrazvuk citlivý na pohyb, použití DUS pro srdeční spouštění může být u pacientů 
se sníženou poddajností omezeno. Kromě toho může být DUS u pacientů se srdečním selháním 
omezen, pokud E- a A-vlny nejsou jasně stanovitelné (např. v případě chlopňové 
nedostatečnosti). Jedním z řešení může být použití pohybu myokardu jako spouštěcího zdroje spíše 
než průtok krve.  
 Tím, že DUS není ovlivňován MHD účinky, může poskytovat vynikající techniku spouštění 
ve stále více aplikované vysokofrekvenční MRI srdce, pokud je zajištěna dostatečná 
elektromagnetická kompatibilita, [39]. 

1.10. Self-gating 

 Techniky „bezdrátové“ jsou popsány pomocí prokládané centrální k−space linky nebo 
rekonstrukce projekce pro získání MR signálů synchronních se srdečním cyklem. Tyto metody 
používají časté vzorkování středu k−prostoru pro odvození signálu MR, který ukazuje periodické 
změny ve vztahu k srdečnímu cyklu. Na základě informací z tohoto signálu lze retrospektivně 
rekonstruovat obrázky z kinematických sekvencí pokrývajících srdeční cyklus, [40].  
 Self-gating (SG) je technika, ve které se změny v nezpracovaných MR datech v průběhu času 
používají k vytvoření signálu, který může být použit pro retrospektivní synchronizaci dat do srdečního 
cyklu. Signál SG je obvykle vytvářen opakovaným vzorkováním středu k-prostoru během sběru dat v 
kinematických sekvencích, prokládáním sběru nefázově kódovaných linií k-prostoru, [41]. 
 Kódování je představitelem komplexního součtu příčné magnetizace v celém objemu obrazu. 
Pokud obrazový objem obsahuje pohyblivé nebo měnící se struktury, bude série po sobě jdoucích 
ozvěn vykazovat špičkové změny odpovídající proporcionálním změnám v celkové příčné magnetizaci 
způsobené pohybem, [43]. 
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 Metoda SG eliminuje potřebu signálu EKG extrahováním signálu synchronizace pohybu 
přímo z nespuštěných dat MR. Tento signál se pak používá pro retrospektivní spouštění před 
rekonstrukcí obrazu kinematografie. Metoda SG má tu výhodu, že není nutný žádný systém vedení, 
což vede ke zkrácení doby nastavení pacienta. V zásadě může být SG také výhodný v situacích, kdy 
elektrická aktivita a mechanická aktivita nekorelují, protože v SG je synchronizace dat spíše závislá na 
vnitřním pohybu srdce než na elektrické aktivitě, [41].  
 Respirační pohyb, který způsobuje změny struktury a podmínek ustáleného stavu v objemu 
obrazu z důvodu pohybu tkáně, může také vyvolat další kolísání signálu špičkové ozvěny. Intenzita 
změny signálu SG v důsledku respiračního pohybu závisí na orientaci excitovaného řezu, na pohybu 
vyvolaném respirací a na jeho rychlosti, [42].  
 Techniky zobrazování v reálném čase vylučují potřebu synchronizace EKG při CMRI, ale 
nemohou nabídnout prostorové a časové rozlišení. Pro odvození signálu SG z dat získaných pomocí 
vzorkování radiálního prostoru jsou navrženy tři techniky - velikost vrcholů ozvěny, kymogram a 2D 
korelace.  
 Technika vrcholů ozvěny a kymogramové SG jasně zajišťují synchronizaci srdečního cyklu s 
nezbytným časovým rozlišením pro segmentované cine CMRI. Spouštěcí signál poskytovaný 
monitorovacím systémem EKG skeneru má časovou změnu vzhledem k poloze R-vlny v důsledku jak 
systematické změny (až ± 2,5 ms), tak neznámé úrovně časové změny vyvolané artefaktem či  
šumem. Vzhledem k takovéto změně může přísnější hodnocení s využitím vysoce věrného záznamu 
EKG a detekcí R-vln odhalit, že techniky SG poskytují lepší synchronizaci se srdečním cyklem, než je 
patrné u měřících časových proměnných spouštěcích pozic. 
 Spraggins [44], White a kol. [45] a Hinks [46] používali výkyvy špiček ozvěny k odvození 
signálů během retrospektivních akvizic. Pořizování ozvěn získaných bez fázového kódování bylo 
provedeno s konvenčními akvizicemi, které byly uspořádány do segmentů, takže každý další údaj 
poskytoval informace o špičkách ozvěny. Série skutečných nebo imaginárních složek maximálních 
hodnot ozvěny byla před použitím algoritmu detekce významných bodů filtrována pásmovou propustí 
pro vytvoření náhradního signálu EKG pro retrospektivní rekonstrukci obrazu v každé srdeční fázi, 
[43]. 
 Hardy a kol. [47] [48] nedávno popsali adaptivní techniku MR koronární angiografie při 
volném dýchání, ve které se zprůměruje několik obrazových rámců získaných v reálném čase pomocí 
spirálové pulzní sekvence, aby se vytvořil konečný obraz se zlepšeným SNR a zobrazením cév, [43]. 
 Křížové korelace mezi obrazy získanými v reálném čase se používají k výběru rámců 
obsahujících koronární cévu a ke stanovení polohových posunů v rovině. V konečném součtu jsou 
zahrnuty pouze vysoce korelované obrazové rámečky. Tato technika nevyžaduje žádné zadržování 
dechu nebo spouštění EKG. Hodnoty křížové korelace účinně poskytují informaci o tom, zda byla 
informace získána ve stejné časové poloze v srdečním a respiračním cyklu jako referenční obraz 
obsahující požadovanou cévu. 
 Metoda SG zahrnuje použití intervalové radiální techniky vzorkování k-prostoru, po níž 
následuje rekonstrukce obrazové řady v reálném čase s posuvným oknem, s nízkým rozlišením. 
Korelační koeficient srdečního signálu se používá k retrogaci každého pohledu pro následné 
rekonstrukce obrazu s vysokým rozlišením v každé srdeční fázi. Tato metoda SG se liší od technik 
popsaných Hardy et al. [47] [48] v tom, že používá korelační informace k odvození signálu, spíše než 
k odmítnutí obrazových dat, která nesplňují korelační kritérium v jedné dané fázi, [43]. 
 Technika SG představuje důležitý praktický pokrok v klinické MRI, protože umožňují 
získávání obrazů srdečních cine s vysokým časovým a prostorovým rozlišením bez potřeby 
synchronizace EKG a bez ztráty účinnosti zobrazování, [43].  
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1.11.Navigační echa 

 Navigátory (NAV) (obr. 18) patří mezi další vysokofrekvenční impulsy používané k 
dynamickému sledování anatomického pohybu. Měřením fázového posunu ozvěn navigátoru lze 
během získávání obrazu MR nepřetržitě sledovat polohy pohybujících se orgánů nebo struktur, [49]. 
 Navigační impulsy jsou obvykle aplikovány tak, aby excitovaly jednorozměrné paprsky nebo 
dvourozměrné roviny tkáně. Ačkoli NAV mohou být umístěny přímo přes srdce, častěji jsou umístěny 
tak, aby protínaly pravou bránici v její kupole. Díky znalosti nadřazené polohy bránice, lze polohu 
srdce vypočítat nepřímo, [50]. 
 Signál ozvěny vrácený NAV je rekonstruován ve směru pohybu a je zobrazen jako řádek dat 
podél směru paprsku. Tato technika je formou snímání řádkového skenování. Je známá také jako 
zobrazení v režimu M, protože jde o ekvivalentní zobrazení používané pro sledování pohybu ventilu v 
echokardiografii v režimu M, [49] [50]. 
 Pozici membrány lze monitorovat v reálném čase pomocí sloupce navigačního echa. Dýchání 
může být dosaženo, pokud jsou obrazová data akceptována pouze pro pozice NAV. 
 Okno přijetí navigačního echa by mělo být umístěno kolem konce výdechu, protože tato 
pozice má delší trvání a stabilitu než koncový nádech a kolem koncového výdechu se vyskytují nízké 
membránové rychlosti. Koncová výdechová poloha membrány se však v průběhu času 
nepředvídatelně posouvá (periodické dýchání a zastavení membrány). 
 Program sledování membrány měří hodnotu DEEP (diaphragm end-expiratory position) pro 
každý respirační cyklus hledáním inflexních bodů ve stopě bránice kolem konce exspirace. Algoritmus 
vypočítá průměrnou DEEP pro inicializační období a umístí akceptační okno pro první akviziční 
období. Stopa bránice je pak monitorována, dokud není přijato 16 pozic navigačních ech-období 
akvizice. Toto je ekvivalentní počet srdečních cyklů potřebných pro vytvoření teoretického 
dvourozměrného obrazu. 
 Pro každé akviziční období je vypočtena účinnost skenování (poměr počtu přijatých 
navigačních ech k počtu provedených navigačních ech) a průměrná DEEP. Rovněž je zaznamenána 
pozice okna přijetí navigačních ech použitá pro každé období akvizice. Tento proces je opakován, 
dokud nená dosaženo konce diafragmové stopy, [51]. 
 Automatizovaný software detekuje membránové vrcholy a pohyb. Radiolog definuje 
akceptační okno, které je obvykle v řádu ± 2,5 mm. Čím větší je okno, tím vyšší je čas na získání 
obrazu, ale za cenu zvýšených pohybových artefaktů. Pojem navigátorová účinnost se vztahuje k 
procentu srdečních tepů, nad nimiž jsou získávána data, a je obvykle v rozmezí 30-50 %, [50]. 
 V pokročilejší implementaci (prospektivní adaptivní korekce pohybu) mohou navigátoři 
dynamicky předefinovat polohu zobrazovacího objemu na základě bránice. Vztah je poněkud složitý v 
tom, že rotace a translace srdce se nevyskytují přesně v poměru 1:1 s bránicí. Proto byly stanoveny 
empirické kompenzační faktory pro odhad srdečního pohybu jako funkce polohy bránice, [49] [50]. 
 Echa NAV jsou často začleněny do vícenásobných difúzně vážených pulzních sekvencí, aby se 
korigovaly pohyby, ke kterým dochází během pořizování obrazu, [49]. 
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Obr. 18: Záznam pohybu bránice 

 Obrázek 19 zobrazuje navigátorové data zobrazující pohyb jater (dolní šedé pruhy) s 
dýcháním. Tmavá oblast vyznačuje plíce, [49]. 
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2. MR sekvence využívající spouštění 

 Jde o sérii excitačních impulzů opakující se mezi jednotlivými relaxacemi. Základní vyšetření 
je poté označováno jako spin-echo sekvence. Každá jednotlivá tkáň má odlišné T1 a T2 časy, 
tímpádem i rozdílnou intenzitu signálu, která se projevuje na obrazovce ve stupni šedi. Získané obrazy 
se poté označují jako T1 a T2 vážené obrazy, [52].  

2.1.  Kinematická sekvence 
	 

	 Skutečné rychlé zobrazování s precesí v ustáleném stavu (TrueFISP-true fast imaging with 
steady state precession) je koherentní sekvence, ve které se používají vyvážené gradienty podél tří os. 
Sekvence je rychlá s vynikajícím kontrastem krve k myokardu díky relativně nízkému signálu 
myokardu ve srovnání s vysokým signálem z krve a tuku, jsou proto ideální pro zobrazování srdce. 
Existují problémy s artefakty citlivosti, i když je lze obvykle potlačit nastavením podložky a vysoké 
frekvence, [53]. 

2.2.  T2 vážená sekvence s potlačením tuku 

 Potlačení tuků se běžně používá při MRI k potlačení signálu z tukové tkáně nebo k detekci 
tukové tkáně. Může být aplikováno jak na T1 váženou sekvenci, tak na T2 váženou sekvenci. 
 Vzhledem ke krátkým dobám relaxace má tuk na obrazech MR vysoký signál, který může být 
užitečný pro charakterizaci léze. 
 Výběr techniky potlačení tuku by měl záviset na účelu potlačení tuku (zvýšení kontrastu 
versus charakterizace tkáně) a množství tuku ve studované tkáni, intenzitě pole magnetu a homogenitě 
hlavního magnetického pole. 
 Na výsledném obrázku se tuk objeví tmavě, ale tekutiny, které mají tendenci mít dlouhý T1 a 
T2, budou jasné. Díky tomu je sekvence citlivá na detekci tekutiny, která je užitečná pro detekci 
zánětu, [54]. 

2.3.  T1 vážená sekvence s potlačením myokardu 

 Sekvence PSIR (Phase-Sensitive Inversion Recovery) je navržena tak, že trvale potlačuje 
normální myokard nad rozsahem TI. Obvykle je jeden řez získán v jednom dechu. S pokrokem 
paralelního zobrazování lze získat několik řezů v jednom dechu. Pokud pacienti nemohou zadržet 
dech, je možné provést 3D s technikou dechového NAV, [61]. 

2.4.  T1 vážená sekvence bez potlačení myokardu 

Pro morfologické zobrazení se běžně používají dva typy sekvencí: tmavá krev a jasná krev. Oba se 
obvykle provádějí na více místech řezů během diastoly, čímž se vytváří hromada obrazů pokrývajících 
příslušnou anatomii v sekcích 4–5 mm, [56]. 
 Zobrazování tmavé krve se vztahuje k rychlému proudění krve s nízkou intenzitou signálu                    
a používá se hlavně k vymezení anatomických struktur. Tradičně se pro zobrazování tmavé krve 
používají sekvence spin-echo (SE), které byly nahrazenay novějšími technikami (například turbo spin-
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echo) v srdečním zobrazování. Tyto nové techniky mají nižší SNR než SE, umožňují rychlé 
zobrazování, což minimalizuje účinky respiračního a srdečního pohybu. Potenciálním zdrojem 
artefaktu je pomalu tekoucí krev, která se může jevit jako jasná a může se mísit s anatomickými 
strukturami, [57]. 
 Jasné zobrazení krve popisuje vysokou intenzitu signálu rychle tekoucí krve a obvykle se 
používá k hodnocení srdeční funkce, [57]. 

2.5.  T1 relaxometrické mapy 
  
 Modifikovaná inverzní sekvence zpětného získávání je nová pulzní sekvence, která umožňuje 
kvantifikaci T1 myokardu. Kvantitativní hodnocení času T1 myokardu lze provést s nebo bez podání 
gadolinia a považuje se za důležitý ukazatel při různých onemocněních myokardu, [55]. 

2.6. T2 vážená hydrografická sekvence 

 Hydrografie MR označuje techniku MRI, při které se statické nebo pomalu tekoucí tekutiny v 
těle zobrazují jako světlé, vysoce kontrastní. Výsledné obrazy sestávají téměř výhradně ze struktur 
obsahujících tekutinu (cysty, vaky a jiné), které jsou prezentovány jako bílé na černém pozadí. 
Hydrografický kontrast obrazu je odvozen od těžce T2 váženého, což zdůrazňuje viditelnost struktur 
obsahujících tekutiny s dlouhými dobami relaxace T2, [58]. 

2.7.  DWI sekvence 

 Difuzně vážené zobrazování (DWI-Diffusion Weighted Imaging) je forma zobrazování MR 
založená na měření náhodného Brownova pohybu molekul vody uvnitř voxelu tkáně. Difúze je zvláště 
užitečná při charakterizaci nádoru a mozkové ischemie. 
 Nejčastěji používaná technika se spoléhá na spin-echo echo-planární sekvenci (SE-EPI), 
ačkoli jsou k dispozici i non-echo planární techniky (např. Turbo spin-echo) a jsou užitečné zejména 
tam, kde efekty T2* způsobují artefakt, zkreslení a ztrátu signálu na echo-planárních sekvencích, [59]. 
  

2.8.  T2 haste sekvence 
	 

	 Jedná se o rychlé jednorázové akvizice, ve kterých lze získat obrazový řez za méně než jednu 
sekundu. Po jednom 90° pulzu následuje tolik 180°, kolik je k vyplnění řádků k-prostoru. Další 
zrychlení sekvence je dosaženo částečným vyplněním k-prostoru. Pokud se získá více než polovina k-
prostoru na základě několika rozumných předpokladů, je možné vypočítat zbývající k-prostor. Tato 
akvizice je užitečná pro získání přehledu o hrubé anatomii a pro následné nastavení roviny skenování, 
[53]. 

2.9.  T1 in opp phase sekvence 

	 In-fázové (IP-In-Phase) a out-of-fázové (OOP-Out-of-Phase) sekvence odpovídají párovým 
MRI gradientovým echo sekvencím získaným se stejným časem opakování (TR-Time to Repeat), ale 
se dvěma různými hodnotami echo času (TE - Time to Echo). 
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 Hlavní aplikací sekvencí IP-OOP je identifikovat patologický (mikroskopický) obsah tuku v 
tkáních břicha pomocí poklesu intenzity signálu na OOP snímcích ve srovnání s IP obrazy, [60]. 

2.10.T2 3D TSE sekvence s izotropním voxelem 1mm 
  
 Rychlá nebo turbo rotační echo je adaptace konvenční techniky získávání spin-echo navržené 
ke zkrácení zobrazovacího času, [60]. 
 Rychlá spin-echo sekvence vede ke zkrácení zobrazovacích časů, s rozsahem redukce 
závislým na počtu ozvěn produkovaných v každém cyklu. Zlepšení zobrazovacího času je 
nejúčinnější, když se používá s obdélníkovým zorným polem a směr fázového kódování je vybrán tak, 
aby odpovídal rozměrům nejmenší velikosti matrice. Tím se minimalizuje počet opakování budicího 
impulsu potřebného pro obraz, [61].  
 Tím, že jsou ozvěny generovány pomocí 180 stupňových inverzních pulzů, zachovává si 
rychlá SE sekvence výhodu korekce na nehomogenitu vnějšího magnetického pole, [61]. 

2.11. Sekvence pro detekci toku moku 

 Účinky času letu (TOF-Time-of-flight) se vztahují na variace signálu vyplývající z pohybu 
protonů proudících do nebo ze  zobrazovacího objemu během dané pulzní sekvence. Při zobrazování 
spin-echo i gradient-echo má příliv točení za následek zvýšený signál-tento jev je známý jako 
vylepšení související s tokem. Naopak odtok otáčení může vést ke snížené intenzitě signálu, což je jev 
známý jako ztráta signálu s vysokou rychlostí, [62]. 
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3. Metody pro hodnocení MR obrazů 
  
 Metod pro hodnocení kvality obrazu je nespočet. Pro hodnocení kvality obrazu jsou vybrány 
čtyři metody, které jsou v diplomové práci popsány. 

3.1.  Poměr signál-šum (SNR) 
	 

	 Metoda SNR je míra používaná ve vědě a inženýrství, která porovnává úroveň požadovaného 
signálu s úrovní hluku pozadí. 
 Metoda SNR je definována jako poměr výkonu signálu (smysluplný vstup) k výkonu šumu v 
pozadí (nesmyslný nebo nežádoucí vstup): 

          (3) 

  …  průměrný výkon signálu, 

  …  průměrný výkon šumu, [63].  

 Jak signál, tak šum musí být měřen ve stejných nebo ekvivalentních bodech v systému a ve 
stejné šířce pásma systému. 
 Protože mnoho signálů má velmi široký dynamický rozsah, signály jsou často vyjádřeny 
pomocí logaritmické stupnice. Na základě definice decibelů mohou být signál a šum vyjádřeny v 
decibelech (dB) jako [63]: 

          (4) 

 V MRI lze SNR zlepšit: 
• získáním objemu ve srovnání s 2D zobrazováním, ale doba zobrazování se zvyšuje, 
• točivými sekvencemi ve srovnání s gradientním echem, 
• snížením hluku snížením šířky pásma, použitím povrchových cívek a zvýšením počtu excitací. 
 Kromě toho lze SNR vylepšit vyladěním parametrů skenování. Za předpokladu, že všechny 
ostatní faktory zůstanou stejné, lze SNR zlepšit: 
• zvětšením zorného pole, 
• zmenšením velikosti matice, 
• zvětšením tloušťky řezu, [64].  

3.2.  Poměr kontrastu k šumu (CNR) 

 Poměr kontrastu k šumu (CNR-contrast-to noise ratio) je měřítkem používaným ke stanovení 
kvality obrazu. Metrika CNR se používá k vyhodnocení degradace kontrastu a je odhadem šumu v 
obrazu. Metoda CNR je definována jako poměr rozdílu intenzit signálu dvou sledovaných oblastí k 
šumu pozadí, [65]. 
 Hodnotu CNR lze vypočítat podle vztahu: 

SNR =
Psignal

Pnoise

Psignal

Pnoise

SNRdB = 10log10(
Psignal

Pnoise
)
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           (5) 

 ,   …  intenzity signálu pro struktury A a B vytvářející signál v oblasti zájmu 
  …  standardní odchylka čistého obrazového šumu, [66]. 

3.3.  Špičkový poměr signál-šum (PSNR) 

 Metoda PSNR je technický pojem pro poměr mezi maximálním možným výkonem signálu a 
výkonem poškozujícího šumu, který ovlivňuje věrnost jeho reprezentace. Protože mnoho signálů má 
velmi široký dynamický rozsah, PSNR je obvykle vyjádřena logaritmickou decibelskou stupnicí, [67]. 
 Nejsnadněji je definovatelný pomocí střední kvadratické chyby (MSE- mean squared error), 
která je definována jako [67]: 

       (6) 

 Metoda PSNR je v decibelech definována následovně: 

       (7) 

  …  maximální možná hodnota pixelu obrázku, [67]. 

 Tato metoda se nejčastěji používá k měření kvality rekonstrukce ztrátových kompresních 
kodeků. Signálem jsou původní data a šum je chyba způsobená kompresí. Při porovnání kompresních 
kodeků je PSNR aproximací lidského vnímání kvality rekonstrukce. 
 Typické hodnoty pro PSNR ve ztrátové kompresi obrazu a videa jsou mezi 30 a 50 dB za 
předpokladu, že bitová hloubka je 8 bitů. Pro 16bitová data jsou typické hodnoty pro PSNR mezi 60        
a 80 dB. Přijatelné hodnoty pro ztrátu kvality bezdrátového přenosu se považují za přibližně 20 dB až 
25 dB. Při absenci šumu jsou dva obrazy identické, a tedy MSE je nula, [67]. 

3.4.  Strukturální podobnost (SSIM) 

 Metoda SSIM-structural similarity nebo-li strukturální index se používá pro měření 
podobnosti mezi dvěma obrazy. 
 Index SSIM se počítá na různých oknech obrazu. Míra mezi dvěma okny x a y běžné velikosti 
N×N je: 

      (8) 

 … průměrná hodnota x, 

C =
SA − SB

σ0

SA SB

σ0

MSE =
1

m n

m−1

∑
i=0

n−1

∑
j=0

[I(i, j ) − K(i, j )]2

PSNR = 20.log10(M A XI) − 10.log10(MSE )

M A XI

SSIM(x , y) =
(2μx μy + c1)(2σxy + c2)

(μ2
x + μ2

y + c1)(σ2
x + σ2

y + c2)

μx
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 … průměrná hodnota y, 

 … rozptyl x, 
 … rozptyl y, 

 … variabilita dvou proměnných x, y, 

 ,  … dvě proměnné ke stabilizaci dělení slabým jmenovatelem, [68]. 

 Vzorec SSIM je založen na třech srovnávacích měřeních mezi vzorky x a y: jas (l), kontrast 
(c) a struktura (y). Jednotlivé porovnávací funkce jsou [68]: 

  ,       (9) 

  ,       (10) 

  .        (11) 

 Model SSIM je založený na strukturálních informacích a zároveň zahrnuje důležité fenomény 
vnímání, včetně termínů maskování jasu a maskování kontrastu.  
 Strukturální informace je myšlenka, že pixely mají silné vzájemné závislosti, zejména pokud 
jsou prostorově blízké. Tyto závislosti nesou důležité informace o struktuře objektů ve vizuální scéně, 
[68]. 
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4. Měřící systém 

 V experimentální části jsou v prostředí MRI testovány dva senzory-senzor pneumatický a 
senzor optický. Tyto senzory jsou popsány v následujících kapitolách.  

4.1.  Pneumatický senzor 

Monitorovací systém podložky je založený na bázi FPGA pro srdeční spouštění pomocí 
BKG. Implementovaný systém umožňuje srdeční spouštění bez nutnosti fixovat senzory k tělu 
pacienta. Tento jedinečný přístup má potenciál zkrátit dobu přípravy na vyšetření a samotné vyšetření, 
minimalizovat zpoždění signálu v důsledku jeho zpracování (filtrování, detekce) a v neposlední řadě 
zvýšit pohodlí pacienta, [28].  
 Konstrukce senzoru musí splňovat požadavek na nejvyšší možnou kontaktní plochu mezi 
senzorem a měkkými tkáněmi pacienta. Vzhledem k tomu, že pacienti leží na zádech s nohama 
nataženými rovně, vzniká několik potenciálně atraktivních umístění senzorů. Konstrukce senzoru 
představuje distribuovaný měřicí systém, který minimalizuje zpoždění mezi signály EKG                          
a BKG. Standardní snímání BKG se obvykle provádí snímáním sil vyvíjených na lůžko celým tělem 
pacienta. To se obvykle provádí umístěním tenzometrů do bodu kontaktu postele s podlahou, [28]. 
 Senzor sestává z uzavřeného pneumatického systému s deformovatelným senzorem sestávající 
z trubice z nekovového a vzduchotěsného materiálu, přenosového vedení a měřicího zařízení 
umístěného vně pole MR. Pro konstrukci senzoru a přenosového vedení jsou použity materiály jako 
polyvinylchlorid, polyurethan nebo silikon. Verze primárního senzoru sestává z lůžka s obvodem 
pacienta po celé délce těla pacienta a referenčního obvodu mimo tělo pacienta. Referenční senzor se 
používá pro následné zpracování signálu a adaptivní potlačení šumu. Senzor existuje také v jiných 
provedeních, která mohou být umístěna lokálně pod tělem pacienta nebo v blízkosti tepen, ve formě 
měřící spirály. V tomto lokálním provedení je měřeným signálem SKG, nikoli BKG. 
 Postel se skládá ze dvou částí, jmenovitě snímací a izolační. Snímací část obsahuje měřicí 
trubici a čalounění, aby se zlepšilo pohodlí pacienta. Izolační část poté redukuje vibrace přenášené 
strukturou MR. Senzor v provedení postele (obr. 19) je vybaven konektory pro připojení k 
přenosovému vedení, které vede signál z místnosti, kde je umístěna MR, [28].
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Obr. 19: Pneumatický senzor - podložka 

 Senzor pracuje na principu snímání pohybů těla pacienta v důsledku kardiorespirační 
aktivity. Tyto pohyby deformují senzor, a tak modulují tlak plynného média v něm 
uzavřeného. Přenosové vedení spojuje samotný senzor a měřící zařízení, čímž vytváří uzavřený 
pneumatický systém. V důsledku konstrukčního materiálu senzoru a přenosového vedení sestávajícího 
z nekovových materiálů není ovlivněna ani funkce MRI, ani senzor. Použitím pneumatického 
přenosového vedení mezi MR a kontrolní místností se přenáší informace o kardiorespirační aktivitě 
pacienta. Tato informace je přenášena jako funkce tlaku v trubici a dosahuje rychlosti blízké rychlosti 
zvuku. Kromě zpoždění signálu BKG ve srovnání s referenčním signálem EKG je také nutné vzít v 
úvahu zpoždění přenosu způsobené šířením změny tlaku trubicí. Obecně lze k měření tlaku uvnitř 
pneumatického systému použít jakýkoli snímač tlaku. Protože tlak v trubici odpovídá přibližně 
atmosférickému tlaku a dochází jen k malým změnám, je pro prototyp tohoto senzoru použit mikrofon, 
[28]. 
 Měřicí a spouštěcí systémy jsou založeny na konceptech virtuální instrumentace. Hlavní 
součástí systému je kompaktní řadič rekonfigurovatelného vstupního výstupu (cRIO) složený z FPGA, 
operační systém Real-Time a podvozků, které umožňují připojení vstupních / výstupních modulů k 
systému cRIO. K měření signálu BKG jsou použity mikrofonní a analogové vstupní moduly; digitální 
výstupní modul je použit pro generování spouštěcího signálu pro MR sekvence. Druhou částí měřícího 
a spouštěcího systému je notebook s aplikací LabVIEW, která slouží jako uživatelské 
rozhraní. Aplikace zobrazuje měřený průběh BKG, detekované vrcholy a generované spuštění v 
reálném čase a umožňuje uživateli konfigurovat algoritmus detekce vrcholu a definované zpoždění 
spouštění.  
 Algoritmus detekce špiček je upraven tak, aby byl méně závislý na uživatelské 
konfiguraci. První vylepšení představuje blok „Min & Max vyrovnávací paměť“, který ukládá 
pozitivní a negativní extrémy detekované v předchozích několika sekundách signálu a používá je           
k definování počáteční prahové úrovně pro detekci špiček v případě resetování (buď generovaný 
uživatelem nebo interní). Druhé zlepšení generuje interní reset algoritmu detekce vrcholu v případě, že 
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není detekován žádný vrchol v násobku času definovaného refrakterní periodou (tj. fáze po detekci 
vrcholu, když následující vrchol se neočekává), [28]. 
 Nový koncept senzoru bez nutnosti jeho upevnění na těle pacienta přináší mnoho výhod, 
jednou z ních je, že díky koncepci měřícího a referenčního pneumatického systému v rámci jedné 
podložky, která byla prezentována, lze technické, mechanické a akustické MRI artefakty velmi 
efektivně eliminovat pomocí adaptivního filtrování, [28]. 

4.2.  Optický senzor 
	 

	 Autoři článku [69] představují řešení pro nepřetržité monitorování jak RR, tak HR uvnitř 
prostředí zobrazování během vyšetření MRI pomocí nového optického senzoru s optickými vlákny 
typu BKG. Je vytvořen senzor založený na sondě FBG zapouzdřené uvnitř skleněného vlákna (laminát 
je kompozitní materiál složený ze skleněných vláken, tkaniny a vytvrzené syntetické pryskyřice). Díky 
tomu se enkapsulační senzor vyznačuje velmi malými rozměry (30 × 10 × 0,8 mm) a nízkou hmotností 
(2 g).  
 Sonda FBG pracuje na základě periodických změn indexu lomu jádra v optickém vlákně. Tato 
periodická struktura odráží úzké spektrální pásmo světla a měří se následný posun vlnové délky. Tato 
odrážená vlnová délka se nazývá Braggova vlnová délka. Střední Braggova vlnová délka závisí na 
geometrických a optických vlastnostech mřížkové struktury, [69].  
 Pro vytvoření měřicího senzoru je použita Braggova mřížka vyrobená metodou fázové masky 
ve skupině producentů Network (Brno, Česká republika). Pro výrobní proces je použité standardní 
jednovidové optické vlákno s primární akrylovou ochranou 250 µm. Tento druh materiálu a velikost 
ochrany jsou použity pro přepočítání v místě Braggovy mřížky. Délka samotného Braggovy mřížky je 
1,8 mm. Pro zapouzdření mřížkové struktury je použit sklolaminát, který je vyroben z vrstev skleněné 
tkaniny, které jsou spojeny pryskyřicí a vytvrzovacím prostředkem (v tomto případě je použit 
směšovací poměr 2: 1). Celkem jsou použity 4 vrstvy skleněné tkaniny (2 vrstvy - vlákno Braggova 
mřížka - 2 vrstvy). Optické vlákno s Braggovou mřížkou bylo orientováno v podélném směru 
jednotlivých vrstev skleněné tkaniny. Měřicí sonda obsahuje jeden konektor typu FC / APC. 
 Kvůli křížové citlivosti Braggovy mřížky mohou změny teploty během měření mechanického 
napětí způsobit chyby měření. Pro kompenzaci této chyby je nutné znát teplotní citlivost 
senzoru. Teplotní citlivost závisí na použité metodě Braggova mřížkového zapouzdření. Stanovení 
citlivosti na teplotu je provedeno teplotním zatížením senzoru v teplotním boxu v teplotním rozsahu 
od 20 °C až 90 °C. 
 Respirační aktivita se fyziologicky projevuje expanzí a kontrakcí hrudníku. Tento dechový 
manévr vytváří periodickou změnu tlaku, která působí na senzor FBG umístěný v oblasti hrudníku (v 
blízkosti srdce). Díky tomuto tlakovému efektu se mění geometrické a optické vlastnosti snímače 
FBG. Tyto změny se zase projevují jako spektrální posuny v odraženém světle. Následná modulace 
tlaku odpovídá dýchací činnosti. V oblasti hrudníku je díky vysoké citlivosti senzoru FBG také možné 
zaznamenat tlakový efekt způsobený srdeční aktivitou, [69]. 
 Pro stanovení hodnot dýchání a srdeční frekvence je nutné signál ze sondy FBG zpracovat a 
nežádoucí složky signálu (jako jsou pohybové artefakty, svalová aktivita atd.), které jsou produkovány 
vyššími frekvencemi a musejí být odfiltrovány. Ke stanovení rychlosti dýchání je použit pásmový filtr 
Butterworth třetího řádu s mezními kmitočty od 0 do 0,5 Hz. Dále je provedena normalizace a 
centrování signálu na nulovou střední hodnotu. 
 Jako optická vyšetřovací jednotka je použit konvenční spektrální nástroj zvaný FBGuard, což 
je vyšetřovací jednotka FBG určená pro měření a zpracování dat měřených pomocí FBG 
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senzorů. Rozsah vlnové délky použité vyšetřovací jednotky je mezi 1510 - 1590 nm, rozlišení vlnové 
délky je ≤ 1 pm, jak je uvedeno výrobcem. Jednotka FBGuard pracuje s výstupním výkonem 1 mW.  
FBG senzor (obr. 20) je umístěn kolem plicní oblasti blízko srdce na hrudi testovaného 
subjektu. Senzor je navržen jako součást kontaktního elastického pásu, který je umístěn na hrudi 
pacienta. Pás pomáhá bezpečně připevnit snímač FBG na lidské tělo a udržuje jej na místě, [69].  

Obr. 20: Optický senzor 
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5. Statistické zpracování výsledků 

 Veškerá měření proběhla v Multimodální a funkční zobrazovací laboratoři CEITEC - 
Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita - ve skeneru Siemens Prisma 3T MRI. 
Naměřená data byla následně zpracována v programu MATLAB a získané výsledky byly 
zaznamenány do tabulek a grafů.  
 Každý subjekt zúčastěný na experimentální části této diplomové práce podepsal písemný 
souhlas s měřením a zpracováním osobních dat. Celkově se na experimentálních měřeních zúčastnilo 
10 zdravých osob - 6 mužů a 4 ženy.  

5.1. Vyhodnocení naměřeného času 
  
 První bod experimentální části diplomové práce demonstruje použitelnost nového typu 
srdečního spouštění pro srdeční zobrazování. Experiment porovnává pneumatický senzor pro srdeční 
spouštění pomocí BKG s konvenčním systémem založeným na EKG. Tento pneumatický senzor 
umožňuje srdeční spouštění bez nutnosti fixovat senzory k tělu pacienta. Tento přístup má potenciál 
zkrátit dobu přípravy na vyšetření a samotné vyšetření, a také zvýšit pohodlí pacienta. Druhý 
testovacím senzorem pro srdeční spouštění pomocí BKG byl senzor optický, kde základem jsou 
interferometrické a mřížkové senzory. Systém měří zrychlení v jednom vektoru kolmo k umístění 
senzoru na hrudi pacienta. Zdrojem signálu je pohyb kůže pacienta v důsledku srdeční aktivity pod 
senzorem. Tlak modulovaný pohybem kůže je přenášen na mikrofonní membránu mimo magnetické 
rezonanční pole přes uzavřenou trubici. 
 Experimentálního měření se zúčastnilo 10 subjektů (6 mužů, 4 ženy). U všech subjektů byly 
testovány všechny tři typy senzorů. Informace o subjektech jsou uvedeny v následující tabulce 1. 

Tabulka 1: Všeobecné informace o testovaných subjektech 

 Na níže uvedených MR snímcích (obr. 21-22) lze vidět získané obrazy všemi třemi senzory 
(EKG, pneumatický senzor, optický senzor) ve dvou základních srdečních sekvencích - TrueFISP a 
PSIR.  
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Informace o testovaných subjektech N = 10

Věk

Žena, n (%) 4 (40)

Muž, n (%) 6 (60)

Výška, cm

Váha, kg

Systolický krevní tlak, mmHg

Diastolický krevní tlak, mmHg

117 27±

76 18±

29 8±

168 13±

71 13±



Obr. 21: Subjekt 4 - sekvence TrueFISP 
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a) TrueFISP_EKG b) TrueFISP_pneumatika

c) TrueFISP_optika



Obr. 22: Subjekt 4 - sekvence PSIR 

 U každého měření daného senzoru byl zaznamenán čas, který je zapsán v tabulce 3. 
Zaznamenaný čas je rozdělen do následujících bodů: 
• příprava pacienta, 
• sekvence TrueFisp (+Scout), 
• sekvence PSIR, 
• celkový čas vyšetření. 
 Po celkovém měření, každý pacient ohodnotil senzory v rozmezí 1 až 3 (1-nejlepší, 2-průměr, 
3-nejhorší). Jejich hodnocení je zapsáno v tabulce 2. 

56

a) PSIR_EKG b) PSIR_penumatika

c) PSIR_optika



Tabulka 2: Naměřené časové údaje při experimentálním měření  
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Subjekt Příprava  
[min]

PSIR 
[min]

TRUEFISP 
(+scout) [min]

Celkem čas 
[min]

Subjekt 1 
(žena)

7:38 (EKG) 
3:06 (PN) 
9:57 (OP)

11:33 (EKG) 
6:19 (PN) 
3:45 (OP)

9:33 (EKG) 
 6:14 (PN) 
3:30 (OP)

28:04 (EKG) 
15:39 (PN) 
16:32 (OP)

Subjekt 2 
(žena)

3:54 (EKG) 
3:33 (PN) 
1:52 (OP)

1:58 (EKG) 
1:58 (PN) 
1:02 (OP) 

3:01 (EKG) 
2:30 (PN) 
2.41 (OP) 

8:13 (EKG) 
7:21 (PN) 
5:35 (OP) 

Subjekt 3 
(muž)

3:25 (EKG) 
2:15 (PN) 
3:42 (OP)

2:16 (EKG) 
2:22 (PN) 
2:10 (OP)

7:46 (EKG) 
2:09 (PN) 
2:17 (OP)

13:27 (EKG) 
6:46 (PN) 
8:09 (OP)

Subjekt 4 
(žena)

4:01 (EKG) 
5.05 (PN) 
4:20 (OP)

0:55 (EKG) 
0:47 (PN) 
2:12 (OP)

3:43 (EKG) 
3:32 (PN) 
4:02 (OP)

7:39 (EKG) 
9:24 (PN) 

10:34 (OP)

Subjekt 5 
(muž)

2:33 (EKG) 
2:32 (PN) 
2:36 (OP)

1:32 (EKG) 
1:08 (PN) 
1:26 (OP)

3:26 (EKG) 
3:04 (PN) 
3:46 (OP)

7:31 (EKG) 
6:44 (PN) 
7:08 (OP)

Subjekt 6 
(žena)

2:53 (EKG) 
3:06 (PN) 
3:15 (OP)

0:22 (EKG) 
1:02 (PN) 
00:47 (OP)

5:06 (EKG) 
3:06 (PN) 
3:15 (OP)

8:21 (EKG) 
7:14 (PN) 
7:17 (OP)

Subjekt 7 
(muž)

2:19 (EKG) 
4:53 (PN) 
2:44 (OP)

1:03 (EKG) 
1:05 (PN) 
1:16 (OP)

3:33 (EKG) 
3:47 (PN) 
5:11 (OP)

6:55 (EKG) 
9:05 (PN) 
9:11 (OP)

Subjekt 8 
(muž)

2:33 (EKG) 
1:39 (PN) 
3:39 (OP)

1:26 (EKG) 
0:48 (PN) 
1:24 (OP)

4:02 (EKG) 
3:26 (PN) 
5:26 (OP)

8:01 (EKG) 
5:13 (PN) 

10:29 (OP)

Subjekt 9 
(muž)

2:34 (EKG) 
1:35 (PN) 
2:29 (OP)

2:23 (EKG) 
0:59 (PN) 
2:01 (OP)

5:03 (EKG) 
4:28 (PN) 
4:27 (OP)

10:00 (EKG) 
6:22 (PN) 
8:57 (OP)

Subjekt 10 
(muž)

3:23 (EKG) 
1:57 (PN) 
2:25 (OP)

2:05 (EKG) 
1:03 (PN) 
1:06 (OP)

4:31 (EKG) 
4:13 (PN) 
4:02 (OP)

9:59 (EKG) 
7:13 (PN) 
7:33 (OP)



Parametry, které jsou uvedené v tabulce 2 jsou následně vykresleny do grafů 1-4, které znázorňují 
testované senzory a jejich porovnání mezi sebou.  

Graf 1: Doba trvání přípravy 

 Graf 1 vykresluje dobu trvání přípravy jednotlivcýh senzorů u každého testovaného subjektu. 
U prvního testovaného subjektu trvala nejdéle příprava optického senzoru a následně EKG. Je to dáno 
tím, že prvního subjektu se muselo vychytat nastavení jednotlivých senzorů, aby u dalších testovaných 
subjektů nedocházelo k zbytečnému prodletí času. Nejkratší dou trvání přípravy vykazuje 
pneumatický senzor, a to hned u 6 testovaných subjektů. Nejhorší dobu přípravy představuje optický 
senzor, který v 5 případech zaznamenal nejdelší dobu trvání přípravy testovaného subjektu. Systém 
EKG, které je považováno za zlatý standard vykazuje průměr.  
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Graf 2: Doba trvání sekvence TruFISP a Scoutu 
  
 Graf 2 znázorňuje dobu trvání sekvence TrueFISP, ve které je zahrnutá doba trvání scoutu. U 6 
testovaných subjektů prokázal, že senzor pneumatický vykazuje nejkratší dobu trvání sekvence 
TrueFISP. Za to nejdelší dobu trvání vykazuje systém EKG, a to u 5 testovaných subjektů. Senzor 
optický v jednom případě zaznamenal lepší dobu trvání sekvence oproti EKG. 

Graf 3: Doba trvání sekvence PSIR  
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	 Graf 3 vykresluje dobu trvání sekvence PSIR u všech testovaných subjektů. Nejkratší dobu 
trvání  vykazuje pneumatický senzor, který zaznamenal nejkratší dobu u 5 subjektů měření. Na 
druhém místě skončil senzor optický, který zaznamenal kratší dobu trvání ve 2 případech oproti 
systému EKG. Ač je systém EKG považován za zlatý standard, při sekvenci PSIR zaznamenal v 5 
případech nejdelší dobu trvání.


Graf 4: Doba trvání celkového vyšetření daným typem senzoru 
  
Graf 4 znázorňuje dobu trvání celkového vyšetření MR daným typem senzoru. Celková doba trvání 
zahrnuje přípravu pacienta na vyšetření od přípravy senzoru až po zajetí s pacientem do MR a obě 
sekvence, které jsou nezbytné pro vyšetření CMRI. Po sečtení času jednotlivých bodů vykazoval 
nejkratší dobu trvání pneumatický senzor, a to hned u 6 subjektů. Nejhůře skončil systém EKG, který 
u 7 testovaných subjektů zaznamenal nejdelší dobu trvání. Senzor optický vykazuje střed doby trvání, 
a to v 6 případech. 
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Tabulka 3: Hodnocení subjektů zúčastněných se na měření 

 Tabulka 3 vykresluje hodnocení testovaných subjektů. Nejlépších výsledků nejkratší doby 
trvání dosáhl pneumatický senzor, a to vždy minimálně v 5 případech. Ačkoliv je metoda EKG 
považována za zlatý standard při CMRI, tak při porovnání s pneumatickým a optickým senzorem 
vykazovala nejdelší celkovou dobu trvání. Každý testovaný subjekt po měření zhodnotil jak čas a 
složitost přípravy, tak samotné pohodlí při vyšetření. V 6 případech koresponduje hodnocení s 
celkovým naměřeným čas vyšetření, ve zbývajících 4 případech se hodnocení lišilo. 

5.2. Vyhodnocení EKG a BKG signálu 
	 

	 V rámci druhého bodu experimentální části diplomové práce jsem provedla srovnání signálu 
BKG získaného novým senzorem a monitorovacího systému založeného na EKG, který je považován 
za zlatý standard při vyšetření nejen MR. Měření spočívá ve statistickém vyhodnocení J-vrcholů 
detekovaných v signálu BKG.

 V rámci měření jsou vybrány 4 vzorky lidí (3 mužů a 1 ženy) pro určení přesnosti signálu 
BKG, které je porovnáno se zlatým standardem EKG. Věkové rozpětí subjektů je od 23 do 29 let, 
hmotnost se pohybovala od 57 do 94 kg. Průměrná doba trvání analyzovaných datových souborů byla 
20 minut. Veškeré obecné informace o testovaných subjektech jsou shrnuty v tabulce 4.  
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EKG 
[-]

PNEU 
[-]

OP 
[-]

Subjekt 1 3 1 2

Subjekt 2 3 1 2

Subjekt 3 3 1 2

Subjekt 4 2 3 1

Subjekt 5 3 2 1

Subjekt 6 3 1 2

Subjekt 7 1 3 2

Subjekt 8 2 1 3

Subjekt 9 3 1 2

Subjekt 10 3 1 2

TOTAL 2,6 1,5 1,9



Tabulka 4: Obecné informace o vybraných subjektech pro určení přesnosti 

 Měření porovnává nový monitorovací systém podložek založený na FPGA pro srdeční 
spouštění pomocí BKG s klinicky používaným systémem založeným na EKG. 
 V rámci měření jsem provedla srovnání signálu BKG získaného novým senzorem a 
monitorovacího systému založeného na „zlatém standardu“ EKG na základě statistického vyhodnocení 
vrcholů detekovaných v těchto signálech a stop srdeční frekvence stanovených pomocí detekovaných 
vrcholů. Metoda EKG je považována za referenční nebo-li „zlatý standard“, protože systémy založené 
na EKG se nativně používají pro spouštění MRI sekvencí a jsou také nejčastější spouštěcí metodou v 
klinické praxi.  
 Pro stanovení tepové frekvence ze signálu BKG se z grafu předpokládá minimální výška 
vrcholu a minimální časová vzdálenost vrcholu. Z vybraného vzorku signálu se určila minimální výška 
a z časových lokací jednotlivých vrcholů se výpočtem 95% pravděpodobnostního intervalu určily 
mezni hodnoty intervalu tepů za minutu. Z horní hranice intervalu se určila minimální časová 
vzdálenost. Tyto parametry (minimální výška vrcholu a minimální časová vzdálenost) byly použity 
jako konfigurační parametry pro funkci “findpeaks”, jehož výstupem byla detekce J vrcholu. 
 Minimální výška peaku u každého subjektu byla jiná, u prvního subjektu byla určena výška 
0,04; u druhé subjektu 0,17 a u třetí a čtvrtého subjektu 0,1.   
 Metodou Pana Tompkinse se určily vrcholy referenčního EKG, z nichž se poté porovnaly 
nalezené J vrcholy BKG a nastavením intervalu 100 ms na každou stranu od R vlny detekované v 
EKG signálu, se určil počet správně detekovaných (TP), falešně pozitivních (FP) a falešně negativních 
(FN) vrcholů. Z nichž se poté vypočetly ukazatelé přesnosti (ACC), citlivosti (SE), pozitivní 
predektivní hodnoty (PPV) a  skóre (F1). 
 V oblasti medicíny se pro porovnání výsledků dvou nezávislých měření stejné proměnné 
používá graf Bland-Altman tzv. průměrný rozdíl. Princip této metody je založen na stanovení rozdílů 
mezi jednotlivými výsledky dvou měření, viz rovnice (12) [1], kde X a Y jsou vektory výsledků 
jednotlivých měření. K určení střední hodnoty se potom použije diferenční vektor µ a 1,96 násobek 
směrodatné odchylky 1,96σ všech rozdílů. Stanoví se další vektor průměrných hodnot jednotlivých 
výsledků dvou měření, viz rovnice (13) [1] . Nakonec je sestrojen Blandův-Altmanův graf pomocí 
vektoru středních hodnot (osa X) a vektoru rozdílů (osa Y). Rovněž tučná vodorovná referenční čára je 
nakreslena na µ, tato čára představuje průměrný rozdíl mezi všemi měřeními a pokud se významně liší 
od 0, pak označuje pevné zkreslení v měření. Další dvě vodorovné čáry, známé jako meze shody, jsou 
nakresleny na µ ± 1,96σ, představují rozsah shody, v rámci kterého se očekává, že rozdíly mezi dvěma 
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Informace o vybraných subjektech N = 4

Věk

Žena, n (%) 1 (25)

Muž, n (%) 3 (75)

Výška, cm

Váha, kg

Systolický krevní tlak, mmHg

Diastolický krevní tlak, mmHg

117 27±

76 18±

25 4±

168 13±

71 13±



měřeními klesnou s pravděpodobností 95 % (za předpokladu, že data pocházejí z normálního 
rozdělení). 

    , kde     (12) 

    , kde    (13) 

 Výsledky všech subjektů jsou uvedeny na obrázcích 23-26, výsledky jsou následně uvedeny 
pro porovnání v tabulce 5. 

Obr. 23: Porovnání pro subjekt 1 (M) - vzorek průběhu EKG a BKG (nahoře); Blandův-Altmanova 
analýza EKG vs. BKG (dole) 

D = (D1, D2, . . . Dn) Di = Xi − Xi

M = (M1, M2, . . . Mn) Mi =
Xi + Xi

2
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Obr. 24: Porovnání pro subjekt 2 (M) - vzorek průběhu EKG a BKG (nahoře); Blandův-Altmanova 
analýza EKG vs. BKG (dole) 
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Obr. 25: Porovnání pro subjekt 3 (Ž) - vzorek průběhu EKG a BKG (nahoře); Blandův-Altmanova 
analýza EKG vs. BKG (dole) 
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Obr. 26: Porovnání pro subjekt 4 (M) - vzorek průběhu EKG a BKG (nahoře); Blandův-Altmanova 
analýza EKG vs. BKG (dole) 

 Obrázky 23-26 zahrnují srovnání signálů EKG a BKG spolu s detekcí významných bodů v 
těchto křivkách. Významný bod (J) v signálu BKG by měl být detekován v rozsahu ± 100 ms od R 
vlny detekované v signálu EKG. Horní obrázky 23-26 ukazují řez, ve kterém bylo dosaženo detekce 
významných bodů BKG signálu v souladu s referenčním signálem EKG.  
 Další část statistického hodnocení je založena na klasifikaci významných vrcholů 
detekovaných v signálu BKG, které odpovídají R vrcholům detekovaných v signálu EKG. Před 
procesem klasifikace vrcholů musely být oba signály zarovnány v časové doméně, aby se 
kompenzovalo zpoždění signálu BKG na EKG. Toto zpoždění fixního počtu vzorků je způsobeno 
biologickými procesy v lidském těle a šířením signálu senzorem a hadičkovým systémem. Cílem 
procesu klasifikace vrcholů je kategorizovat jednotlivé vrcholy detekované jako falešně pozitivní (FP), 
falešně negativní (FN) nebo skutečně pozitivní (TP). Výstupy získané klasifikace vrcholů se používají 
pro výpočet čtyř statistických parametrů určujících výkon detekce vrcholů v signálu BKG ve srovnání 
s vrcholy detekovanými v referenčním signálu EKG. Těmito parametry jsou citlivost (SE), pozitivní 
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prediktivní hodnota (PPV), přesnost (ACC) a skóre F1. Výsledky procesu klasifikace vrcholů jsou 
uvedeny v tabulce 5.  

   (%),     (14) 

   (%),      (15) 

   (%),      (16) 

   (%),        (17) 

Tabulka 5: Shrnutí dosažených výsledků u vybraných subjektů 

 Z výše uvedených vzorců jsem vypočítala potřebné výkonové parametry (viz výpočty níže), 
kdy po získání výsledků jsem si v programu MATLAB ověřila jejich správnost.  
 Tabulka 5 shrnuje výsledky statistického hodnocení detekce významných bodů u 4 subjektů, 
kde je signál BKG zachycený novým senzorem porovnán s konvenčním referenčním signálem 
EKG. Výsledky Blandův-Altmanovy analýzy jsou uvedeny ve sloupcích označených jako 
µ a 1,96σ. Dva nejlepší a dva nejhorší výsledky jsou zvýrazněny v jasně zelené a jasně červené 
barvě. Odlehlé hodnoty jsou výsledky pohybových artefaktů způsobených pohybem subjektu během 
měření. Frekvenční složky nejtypičtějších pohybových artefaktů zaujímají stejné frekvenční pásmo 
jako signál BKG, což znemožňuje jejich odstranění pomocí konvenčních filtrů FIR nebo IIR. Musely 
by být použity pokročilé metody zpracování signálu (např. založené na adaptivním filtrování pomocí 
referenčního signálu obsahujícího pouze hlučný signál). Je třeba poznamenat, že artefakty pohybu 
nejsou problémem během MRI, protože pacient musí ležet co nejstabilněji, jinak jsou výsledné obrazy 
MRI rozmazané a zkreslené. Výsledky klasifikace významných bodů jsou s hodnotami ACC v 
rozmezí 44,99 % až 89,44 % a skóre F1 v rozmezí 62,07 % až 94,42 %. Poslední řádek tabulky 
5 obsahuje výsledky klasifikace významných bodů, získané od všech měřených subjektů. 
 Celkem bylo detekováno 7610 vrcholů nebo-li srdečních rytmů, z toho 5034 vrcholů bylo 
správně identifikovatelných jako TP vrcholy, 20 nesprávně detekovaných jako FP vrcholů a 2556 
vynechaných vrcholů označovány jako FN vrcholy. Celková přesnost u všech subjektů dosáhla           

ACC =
TP

TP + FP + FN
⋅ 100

SE =
TP

TP + FN
⋅ 100

PPV =
TP

TP + FP
⋅ 100

F1 = 2 ⋅
SE ⋅ PPV
SE + PPV

⋅ 100
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Subjekt TP FP FN Mean Std ACC 
(%)

SE  
(%)

PPV 
(%)

F1  
(%)

1 1 256 1 204 0,000665 0,0078 85,97 85,96 99,84 92,38

2 1 710 5 197 0,0311 0,0083 89,44 89,67 99,71 94,42

3 1 200 5 1 462 0,0082 0,0282 44,99 45,08 99,59 62,07

4 868 9 693 -0,0393 0,335 55,29 55,61 98,97 71,21

TOTAL 5 034 20 2 556 - - 68,92 69,08 99,53 80,02



68,92 % a skóre 80,02 %. V lékařských oborech se výsledky považují za důvěryhodné tehdy, pokud 
všechny výkonové parametry (ACC, SE, PPV, F1) překročí 95 %. 

5.3. Dotazníkové šetření  

	 Poslední část experimentální části diplomové práce se věnuje subjektivnímu hodnocení MR 
snímků získaných při měření tří senzorů (EKG, pneumatický senzor, optický senzor). Všechny MR 
obrazy jsou hodnoceny 10 odborníky, a to radiologickými lékaři. 
 Subjektivní hodnocení MR snímků 10 odborníky na základě slepého dotazníku - subjektivní 
srovnání obrázků BKG vs. EKG u 10 subjektů, dvou sekvencí (TF, PSIR), hodnocení na stupnici 1 až 
3 - včetně možnosti shody.  
 Níže uvedené příklady (obr. 27-30) zahrnují jeden ženský subjekt a jeden mužský subjekt a 
jejich hodnocení z pohledu radiologických lékařů (tabulka 6-7). Obrázky jsou porovnány pro dvě 
sekvence.  

Obr. 27: Subjekt 2 (žena) - sekvence TrueFisp 
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Obr. 28: Subjekt 5 (muž) - sekvence TrueFisp 

Obr. 29: Subjekt 2 (žena) - sekvence PSIR 
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Obr. 30: Subjekt 5 (muž) - sekvence PSIR 

 Obrázky 27-28 zobrazují dva subjekty - ženu a muže - a jejich srdce zobrazené při sekvenci 
TrueFisp. Obrázek je získán třemi senzory A) EKG, B) pneumatický senzor a C) optický senzor.  
 Obrázky 29-30 zobrazují tytéž subjekty a jejich srdce zobrazené při sekvenci PSIR. Obrázek 
je získán třemi senzory A) EKG, B) pneumatický senzor a C) optický senzor. 
 Tabulka 6 a 7 vykazuje hodnocení MR snímků subjektů 2 a 5. Tyto snímky hodnotili 
radiologičtí lékaři, kteří se nezabývají popisem srdce. Byla hodnocena pouze kvalita snímků. 
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Tabulka 6: Hodnocení MR snímků pro subjekt 2 

 Tabulka 6 znázorňuje hodnocení jednotlivých MR snímků u subjektu 2 (Ž), které byly získané 
třemi senzory - zlatým standardem EKG a novými navrhovanými senzory. MR snímky byly hodoceny 
radiologickými lékaři. V případě subjektu 2 vykazovala sekvence TrueFISP stejné hodnocení u EKG a 
optického senzoru, v případě sekvence PSIR už na tom byl lépe EKG systém oproti optickémiu 
senzoru. Nejhůře dopadl senzor pneumatický. 

Tabulka 7: Hodnocení MR snímků pro subjekt 5 
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Subjekt 2
Sekvence TrueFISP Sekvence PSIR

EKG 
 [-]

Pneumatika 
[-]

Optika  
[-]

EKG 
[-]

Pneumatika 
[-]

Optika 
[-]

Lékař 1 1 3 2 1 2 3

Lékař 2 2 2 1 2 3 1

Lékař 3 2 3 1 1 2 1

Lékař 4 1 2 1 2 2 2

Lékař 5 1 2 2 2 3 1

Lékař 6 1 2 1 1 2 1

Lékař 7 2 3 1 1 3 2

Lékař 8 2 2 1 2 3 1

Lékař 9 1 3 2 1 2 2

Lékař 10 1 3 2 1 2 3

TOTAL 1,4 2,5 1,4 1,4 2,4 1,7

Subjekt 5
Sekvence TrueFISP Sekvence PSIR

EKG 
 [-]

Pneumatika 
[-]

Optika  
[-]

EKG 
[-]

Pneumatika 
[-]

Optika 
[-]

Lékař 1 1 1 1 3 1 2

Lékař 2 1 2 1 2 1 1

Lékař 3 1 2 1 2 1 3

Lékař 4 1 1 1 3 2 1

Lékař 5 1 1 2 2 1 1

Lékař 6 2 1 1 3 1 2

Lékař 7 2 2 1 2 1 2

Lékař 8 1 2 1 2 1 1

Lékař 9 1 1 2 3 2 1

Lékař 10 1 1 1 3 1 2

TOTAL 1,2 1,4 1,2 2,5 1,2 1,6



 Tabulka 7 udává jednotlivé hodnocení MR snímků u subjektu 5 (M), které byly získané při 
experimentální měření nových senzorů a EKG. Toto hodnocení provedli radiologičtí lékaři na základě 
svého lékařského oka.  Dle jejich zkušeností vykazuje optický senzor srovnatelnou kvalitu s EKG při 
sekvenci TrueFISP, za to u sekvence PSIR vykazuje nejlepší kvalitu pneumatický senzor.  
  
 Shrnutí výsledků slepého dotazníku vyhodnoceného radiologickými lékaři zahrnuje tabulka 
8. Do slepého dotazníku bylo zapojeno 10 lékařů. Každý z nich obdržel obrázky od každého z 
testovaných subjektů. U TrueFISP a PSIR sekvencí každý obdržel tři obrazy, to znamená celkem 60 
MR snímků, kde bylo spouštění provedeno pomocí tří testovaných senzorů (EKG, pneumatický 
senzor, optický senzor). Lékaři neměli informace o tom, kterým typem senzoru jsou MR snímky 
pořízeny. Hodnocení provedli přidělením bodů od 1 do 3 (1 znamená nejlepší), shoda byla přijatelná 
(to znamená, že MR snímky vykazovaly stejnou diagnostickou kvalitu). 

Tabulka 8: Celkové hodnocení radiologických lékařů 

 Tabulka 8 zobrazuje hodnocení radiologických lékařů, kteří hodnotili MR snímky získané 
systémem EKG, pneumatickým senzorem a optickým senzorem. Bylo celkem hodnoceno 60 MR 
snímků, každý subjekt vykazoval 6 snímků (2x EKG, 2x pneumatický senzor, 2x optický senzor). MR 
snímky hodnotilo 10 lékařů, kteří se v běžné praxi nezabývají vyšetřením srdce pomocí MR. Získané 
snímky byly hodnoceny na základě kvality obrazu. Každý lékař koresponduje s různou délkou praxe a 
atestací. Podle lékařů při sekvenci TrueFISP, vykazuje EKG nejlepší kvalitu, naopak při sekvenci 
PSIR optický senzor. Pneumatický senzor dopadl u obou sekvencí nejhůře. 

72

Celkem
Sekvence TrueFISP Sekvence PSIR

EKG 
 [-]

Pneumatika 
[-]

Optika  
[-]

EKG 
[-]

Pneumatika 
[-]

Optika 
[-]

Subjekt 1 1,8 1,8 2,2 2,7 1,3 1,3

Subjekt 2 1,4 2,5 1,4 1,4 2,4 1,7

Subjekt 3 1,3 2,3 1,5 2,5 1,5 1,4

Subjekt 4 1,2 2,6 1,6 1,5 2,5 1,3

Subjekt 5 1,2 1,4 1,2 2,5 1,2 1,6

Subjekt 6 1,2 2,2 1,3 1,6 1,7 1,9

Subjekt 7 1,5 1,7 1,7 1,3 2,6 1,4

Subjekt 8 1,2 2,4 1,6 1,4 2,4 1,4

Subjekt 9 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,9

Subjekt 10 1,7 2,2 1,4 1,7 1,9 1,9

TOTAL 1,42 2,07 1,55 1,81 1,90 1,58



Závěr 

 Diplomová práce je zaměřena na problematiku spouštění sekvencí MR na základě srdeční a 
respirační činnosti. V rámci teoretické části je představena řada metod pro spouštění MRI, klasifikace 
a popis sekvencí vyžadující spouštění a v neposlední řadě metody pro hodnocení MR obrazů. 
 Dále diplomová práce popisuje návrh, realizaci a ověření funkčnosti dvou navržených 
senzorů, a to pneumatické monitorovací podložky, která je založená na bází FPGA pro srdeční 
spouštění pomocí BKG, a optického senzoru, který je založen na sondě FBG zapouzdřené uvnitř 
skleněného vlákna.  
 Při samotném měření byly testovány tři senzory - referenční metoda EKG, pneumatický 
senzor ve tvaru podložky a optický senzor. Měření bylo provedeno na deseti dobrovolnících, z toho 
šest mužského pohlaví a čtyři ženského pohlaví. V prvním případě byl testován EKG systém, který se 
běžně využívá v klinické praxi. Na hruď testovaných subjektů byly umístěny tři elektrody, ke kterým 
bylo připojeno EKG, pro monitorování vitalních funkcí lidského těla. Ve druhém případě se testoval 
pneumatický senzor, u kterého nebyla nutná fixace k tělu pacienta. Tento senzor ve tvaru podložky se 
nacházel při měření pod tělem testovaného subjektu. V posledním případě byl testovacím subjektům 
na hruď připevněn optický senzor, který byl uchycen pomocí elastického stahovacího pásu. Ve všech 
případech měření byl monitorován subjekt v poloze vleže. 
 U všech deseti dobrovolníků byl změřen čas vyšetření CMRI, který byl rozdělen do několika 
významných bodů. Těmi body byly: doba trvání přípravy, doba trvání jednotlivých sekvencí, přičemž 
sekvence TrueFISP zahrnovala i dobu trvání scoutu. Nakonec se hodnotila i celková doba samotného 
vyšetření. 
 Standardně se při vyšetření CMRI využívá systém EKG, kdy na tělo pacienta jsou připevněny 
elektrody, které snímání při vyšetření elektrický potenciál srdce. Před samotným vyšetřením je nutné 
připravit kůži (odmastit, oholit), aby elektrody držely a snímání bylo provedno správně. To může vést 
k časovým prodlevám. Příprava kůže pacienta před vyšetření u pneumatického senzoru nebyla 
zapotřebí, protože pneumatický senzor ve tvaru podložky není nutné fixovat k tělu vyšetřovaného 
subjektu. To vede k výraznějšímu poklesu času při přípravě pacienta na vyšetření. Další výhoda při 
použití pneumaické monitorovací poldožky je v tom, že vyšetření bude moci být provedeno i u 
pacientů, kteří těžce spolupracují a odmítají na sebe cokoliv připevnit. U optického senzoru nebyla 
potřeba příprava kůže, jak je nutné u EKG, ale byla potřeba senzor upevnit k tělu pacienta elastickým 
stahovacím pásem. I přes nutnou fixaci byla doba přípravy kratší než u referenčního systému EKG. 
Dle mého názoru právě příprava dosti ovlivňuje celkovou dobu trvání CMRI. Také z hodnocení 
pacientů, kteří hodnotili nejen čas a složitost přípravy, ale i samotné pohodlí při vyšetření, vyplynulo, 
že nejpohodlněji se cítili při vyšetření, při kterém byla použita pneumatická monitorovací podložka, 
která také po vyhodnocení výsledků zaznamenala nejkratší dobu trvání. Nejhůře hodnoceným 
senzorem z pohledu testovaného subjektu byl systém EKG. 
	 Získané MR snímky třemi senzory také ohodnotilo deset radiologických lékařů na stupnici 1 - 
3 (1 - nejlepší, 3 - nejhorší). Jelikož snímky mohli vykazovat stejnou diagnostickou kvalitu, byla 
povolena shoda. Tím, že lékaři neměli ani tušení, kterým senzorem je daný snímek získán, nemohli 
hodnocení jakkoliv ovlivnit. Lékaři hodnotící kvalitu MR snímků, disponují různou délkou praxe, s 
různým počtem atestací a tudíž, každý lékař vidí kvalitu obrazu trochu jinak. Z jejich hodnocení 
vyplynulo, že při sekvenci TrueFISP vykazoval nejlepší kvalitu systém EKG, které je považováno za 
zlatý standard, ale při sekvenci PSIR tento systém skončil až na druhém místě. Nejlepší kvalitu MR 
snímků při sekvenci PSIR zaznamenal optický senzor. Hodnocení lékařů nelze srovnat s hodnocením 
testovaných subjektů, protože každý hodnotil něco jiného.  
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Pro určení přesnosti signálu byly vybrány čtyři subjekty (3 muži, 1 žena). Pro stanovení tepové 
frekvence byla využita u referenčního EKG signálu detekce R vlny, která v signálu dominuje, a kterou 
vykreslila metoda Pana Tomkinse. U signálu BKG se z grafu předpokládá minimální výška vrcholu a 
minimální časová vzdálenost vrcholu. Tyto parametry byly použity jako konfigurace pro funkci 
“findpeaks”, jehož výstupem byla detekce J-vrcholu. V případě, že by bylo EKG při měření vystaveno 
působení elektromagnetického pole, mohlo by dojít k navýšení T vlny z EKG signálu, a tím k chybné 
detekci R-vln, a tím i k chybnému určení tepové frekvence. Tato situace u pneumatických a optických 
senzorů nenastává, což se považuje za hlavní výhodu oproti klasickým metodám měření tepové 
frekvence a jiných životně důležitých funkcí. Při porovnání EKG signálu a BKG signálu byl nastaven 
interval 100 ms na každou stranu od R-vlny, tím byl získán počet TP, FP a FN vrcholů.  
 V oblasti medicíny se pro porovnání výsledků dvou nezávislých měření stejné proměnné 
používá graf Bland-Altman tzv. průměrný rozdíl. Jde o princip, který je založený na stanovení rozdílů 
mezi jednotlivými výsledky dvou měření. Výstupy získané klasifikace vrcholů byly použity pro 
výpočet čtyř statistických parametrů určujících výkon detekce vrcholů v signálu BKG ve srovnání s 
vrcholy detekovanými v referenčním signálu EKG. Těmito parametry jsou SE, PPV, ACC a F1.  
 Ukazatel ACC udává procento správné identifikace všech provedených identifikacích. U 
subjektu 1 a 2 je procento TP vysoké, což značí, že signál byl zpracován v pořádku. U subjektu  3 a 4 
je procento nízké, což značí, že většina detekovaných vrcholů u BKG s porovnáním s EKG nebyly 
správně  nebo vůbec detekované. 
 Parametr SE značí procento TP vrcholů z celkové množiny TP a FN vrcholů.  U subjektu 1 a 2 
značně převládá počet TP vrcholů nad FN vrcholy. U subjektu 3 a 4 naopak převládá množina FN 
vrcholů, což značí, že vrcholy BKG byly detekovány mimo rozsah intervalu 100 ms anebo vůbec. 
 Parametr PPV značí kolik procent TP převládá v množině TP a FP peaků. U subjektu (1,2,3,4) 
je zcela jasné, že počet FP je oproti TP vrcholům zcela nízký. 
 Skóre F1 označuje harmonický průměr parametrů PPV a SE a udává přesnost měření. U 
subjektu 1 a 2 je přesnost měření vyšší než u subjektu 3 a 4. 
 Z grafů je zřejmé, že J vrcholy u subjektů 3 a 4 nejsou tolik zřetelné, tudíž metoda, která byla 
zvolena pro detekci je citlivější na nepřesnosti, které lze eliminovat lepší konfigurací funkce 
“findpeaks” nebo použitím i jiných sofistikovanějších metod. 
Zvolená metoda je použitelná, ale ne ve všech případech, protože výška J-vrcholů je velmi proměnná, 
ne vždy totiž dosáhnou požadované minimální výšky, protože jejich výška se velmi často mění.  
  

74



Bibliografické a internetové zdroje 

1. MARTINEK Radek, BRABLIK Jindřich, KOLARIK Jakub, et al. A Low-Cost System for 
Seismocardiography Based Cardiac Triggering: A Practical Solution for Cardiovascular Magnetic 
Resonance Imaging at 3 Tesla. IEEE Access. 2019, 7, 118608-118629. DOI:10.1109/ACCESS.
2019.2936184. ISSN 2169-3536. Dostupné také z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8805311/ 

2. FAJKUS Marcel, NEDOMA Jan, MARTINEK Radek, et al. MR Fully Compatible and Safe FBG 
Breathing Sensor: A Practical Solution for Respiratory Triggering. IEEE Access. 2019, 7, 
123013-123025. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2937624. ISSN 2169-3536. Dostupné také z: 
https://ieeexplore.ieee.org/document/8813026/ 

3. CHIA, J.; Fischer, S.; Wickline, S.; Lorenz, C. Performance of QRS detection for cardiac magnetic 
resonance imaging with a novel vectorcardiographic triggering method. Journal of Magnetic 
Resonance Imaging 2000, 12, 678-688. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
10.1002/1522-2586(200011)12:5%3C678::AID-JMRI4%3E3.0.CO;2-5 

4. ELSTER A. D., What are time-of-flight effects?, Washington University School of Medicine, 
2020. Dostupné z: http://mriquestions.com/magnet-changes-ekg.html 

5. KWONG R., ed.; Jerosch-Herold M., ed.; Heydari B., ed. Cardiovascular Magnetic Resonance 
Imaging; Contemporary Cardiology; Springer New York: New York, NY, 2019; p. ; ISBN 
978-1-4939-8839-6. 

6. NACIF M.; Zavodni A.; Kawel N.; Choi E.; Lima J.; Bluemke D. Cardiac magnetic resonance 
imaging and its electrocardiographs (ECG): tips and tricks. The International Journal of 
Cardiovascular Imaging 2012, vol. 28, 1465-1475. Dostupné z: https://link.springer.com/article/
10.1007%2Fs10554-011-9957-4 

7. HAMPTON, John R, 2013. EKG stručně, jasně, přehledně: překlad 7. vydání. Praha: Grada. ISBN 
978-80-247-4246-5. 

8. KOLÁŘ, Jiří, 2009. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. 4., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén.  
ISBN 978-80-7262-604-5. 

9. NAVRÁTIL L, Rosina J a kol. Medicínská biofyzika. Grada, Praha 2005; 524 s; ISBN 
80-247-1152-4. 

10. KHAN, M. EKG a jeho hodnocení. 1. české vyd. Praha: Grada, 2005, 348 s. ISBN 80-247-0910-4.  
11. BAŠTECKÝ, Jan, Jiří KVASNIČKA a Vlasta WASYLIWOVÁ. Atlas EKG křivek pro studující 

lékařství. 1/1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, 122 s. 
12. SOVA, Josef. EKG a jiné grafické metody v kardiologické praxi. Vyd. 1. Praha: Avicenum, 1975, 

303 s. 
13. TROJAN, S., et al. Lékařská fyziologie. Praha: Grada Publishing, a.s, 2003, 772 s. ISBN 

80-247-0512-5.  
14. DAREBNÍKOVÁ, M. Vyhodnocení biologických signálů. Ostrava, 2012. Diplomová práce. VŠB 

TUO. Vedoucí práce doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D  
15. RUTTKAY-NEDECKÝ, I. Elektrické pole srdca. 1. vyd. Bratislava: VEDA, 1983, 264s. ISBN  

71-073-82.  
16. MALMIVUO, J., PLONSEY, R. Bioelectromagnetism. New York: Oxford University Press, 1995 

[online]. [cit. 2017-04-17]. Dostupné z: http://www.bem.fi/book/ 
17. FISCHER, S.; Wickline, S.; Lorenz, C. Novel real-time R-wave detection algorithm based on the 

vectorcardiogram for accurate gated magnetic resonance acquisitions. Magnetic Resonance in 
Medicine: An Official Journal of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine 
1999, 42, 361-370. 

75

http://ieeexplore.ieee.org/document/8805311/
https://ieeexplore.ieee.org/document/8813026/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1522-2586(200011)12:5%3C678::AID-JMRI4%3E3.0.CO;2-5
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1522-2586(200011)12:5%3C678::AID-JMRI4%3E3.0.CO;2-5
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1522-2586(200011)12:5%3C678::AID-JMRI4%3E3.0.CO;2-5
http://mriquestions.com/magnet-changes-ekg.html
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10554-011-9957-4
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10554-011-9957-4
http://www.bem.fi/book/


18. ALLEN, John. Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement. 
Physiological Measurement [online]. 2007. DOI: 10.1088/0967-3334/28/3/R01. ISSN 0967-3334. 
D o s t u p n é z : h t t p : / / s t a c k s . i o p . o rg / 0 9 6 7 - 3 3 3 4 / 2 8 / i = 3 / a = R 0 1 ? k e y = c r o s s r e f .
71c24bedf5376f8de1a8ea975615500b 

19. SPICHER, N.; Kukuk, M.; Maderwald, S.; Ladd, M. Initial evaluation of prospective cardiac 
triggering using photoplethysmography signals recorded with a video camera compared to pulse 
oximetry and electrocardiography at 7T MRI. BioMedical Engineering OnLine 2016, vol. 15. 
Dostupné z: https://biomedical-engineering-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/
s12938-016-0245-3 

20. WELLS, B. Phonocardiography. BMJ [online]. 1954, 2(4878), 9-2. DOI: 10.1136/bmj.2.4878.9. 
ISSN 0959-8138. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2079169/pdf/
brmedj03605-0021.pdf 

21. PENHAKER, Marek. Snímače a senzory v biomedicíně. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita Ostrava, 2013, 220 s. ISBN 978-80-248-3104-6  

22. POKORNÝ, Jaroslav. Přehled fyziologie člověka. 3., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2002, 255 s. 
ISBN 80-246-0229-6. 

23. KÖLBEL, František. Praktická kardiologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011, 305 s. ISBN 
978-802-4619-620. 

24. KOZUMPLÍK, J. Zpracování biologických signálů: Fonokardiogram [přednáška]. Brno: FEKT 
VUT v Brně, 2013. 

25. KOLÁŘ, Radim. Lékařská diagnostická technika: Fonokardiografie [přednáška]. Brno: FEKT 
VUT v Brně, 2013. 

26. NASSENSTEIN, K.; Orzada, S.; Haering, L.; Czylwik, A.; Zenge, M.; Eberle, H.; Schlosser, T.; 
Bruder, O.; Müller, E.; Ladd, M. et al. Cardiac MRI: evaluation of phonocardiogram-gated cine 
imaging for the assessment of global und regional left ventricular function in clinical routine. 
European Radiology 2012, vol. 22, 559-568. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/
s00330-011-2279-z  

27. BECKER M., T. Frauenrath, F. Hezel, G. A. Krombach, U. Kremer, B. Koppers, et al., 
"Comparison of left ventricular function assessment using phonocardiogram- and 
electrocardiogram-triggered 2D SSFP CINE MR imaging at 1.5 T and 3.0 T", Eur. Radiol., vol. 
20, no. 6, pp. 1344-1355. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s00330-009-1676-z.  

28. MARTINEK R. et al., "A Comparison Between Novel FPGA-Based Pad Monitoring System 
Using Ballistocardiography and the Conventional Systems for Synchronization and Gating of 
CMRI at 3 Tesla: A Pilot Study," in IEEE Access, vol. 8, pp. 4149-4170, 2020, doi: 10.1109/
ACCESS.2019.2963221. 

29. PODBREZNIK P., D. Onlagic, D. Lesnik, B. Cigale, and D. Zazula, ‘‘Costefficient speckle 
interferometry with plastic optical fiber for unobtrusive monitoring of human vital signs,’’ J. 
Biomed. Opt., vol. 18, no. 10, 2013, Art. no. 107001. 

30. FAVERO F. C., J. Villatoro, and V. Pruneri, ‘‘Microstructured optical fiber interferometric 
breathing sensor,’’ J. Biomed. Opt., vol. 17, no. 3, 2012, Art. no. 037006.  

31. SPRAGER S., D. Donlagic, and D. Zazula, ‘‘Estimation of heart rate, respiratory rate and motion 
by  using optical interferometer as body sensor,’’ in Proc. IASTED Int. Conf. Signal Image 
Process. (SIP), 2011, pp. 280–287. 

32. SPRAGER S., A. Holobar, and D. Zazula, ‘‘Feasibility study of heartbeat detection from optical 
interferometric signal by using convolution kernel compensation,’’ in Proc. Int. Conf. Bio-Inspired 
Syst. Signal Process. (BIOSIGNALS), 2013, pp. 396–400.  

76

http://stacks.iop.org/0967-3334/28/i=3/a=R01?key=crossref.71c24bedf5376f8de1a8ea975615500b
http://stacks.iop.org/0967-3334/28/i=3/a=R01?key=crossref.71c24bedf5376f8de1a8ea975615500b
http://stacks.iop.org/0967-3334/28/i=3/a=R01?key=crossref.71c24bedf5376f8de1a8ea975615500b
https://biomedical-engineering-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12938-016-0245-3
https://biomedical-engineering-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12938-016-0245-3
https://biomedical-engineering-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12938-016-0245-3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2079169/pdf/brmedj03605-0021.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2079169/pdf/brmedj03605-0021.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s00330-011-2279-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s00330-011-2279-z
http://link.springer.com/10.1007/s00330-009-1676-z


33. SPRAGER S. and ZAZULA D., ‘‘Detection of heartbeat and respiration from optical 
interferometric signal by using wavelet transform,’’ Comput. Meth- ods Programs Biomed., vol. 
111, no. 1, pp. 41–51, 2013. 

34. ZAZULA D. and SPRAGER S.,’’Detection of the first heart sound using fibre- optic 
interferometric measurements and neural networks,’’ in Proc. 11th Symp. Neural Netw. Appl. Elect. 
Eng (NEUREL), Sep. 2012, pp. 171–176.  

35. SPRAGER S., D.Ðonlagić and D.Zazula,’‘Monitoring of basic human vital functions using optical 
interferometer,’’ in Proc. Int. Conf. Signal Process. (ICSP), Oct. 2010, pp. 1–4. 

36. VOGT Emelie et col., Using ballistocardiography to measure cardiac performance: a brief review 
of its history and future significance, 2012. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/
10.1111/j.1475-097X.2012.01150.x 

37. YU, Yanbo, Wenyu LIU a Xu WANG. Design of insusceptibility detection and processing system 
of the ballistocardiogram signal based on CPLD. In: 2010 3rd International Congress on Image 
and Signal Processing [online]. IEEE, 2010, 2010, s. 2909-2912 [cit. 2018-03-24]. DOI: 10.1109/
CISP.2010.5646707. ISBN 978-1-4244-6513-2. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/
5646707/ 

38. ELIÁŠ, Pavel. Dopplerovská ultrasonografie. Hradec Králové: Nucleus HK, 1998. ISBN 
80-901-7535-X. 

39. KORDING, F.; Schoennagel, B.; Lund, G.; Ueberle, F.; Jung, C.; Adam, G.; Yamamura, J. 
Doppler ultrasound compared with electrocardiogram and pulse oximetry cardiac triggering: A 
pilot study. Magnetic Resonance in Medicine 2015, vol. 74, 1257-1265. Dostupné z: https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mrm.25502 

40. CROWE, M.; Larson, A.; Zhang, Q.; Carr, J.; White, R.; Li, D.; Simonetti, O. Automated 
rectilinear self-gated cardiac cine imaging. Magnetic Resonance in Medicine 2004, vol. 52, 
782-788. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mrm.20212  

41. NIJM, G.; Sahakian, A.; Swiryn, S.; Carr, J.; Sheehan, J.; Larson, A. Comparison of self-gated 
cine MRI retrospective cardiac synchronization algorithms. Journal of Magnetic Resonance 
Imaging 2008, vol. 28, 767-772. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmri.
21514 

42. HIBA, B.; Richard, N.; Janier, M.; Croisille, P. Cardiac and respiratory double self-gated cine MRI 
in the mouse at 7 T. Magnetic Resonance in Medicine 2006, vol. 55, 506-513. Dostupné z: https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mrm.20815 

43. LARSON, Andrew, Richard WHITE, Gerhard LAUB, Elliot MCVEIGH, Debiao LI a Orlando 
SIMONETTI. Self-gated cardiac cine MRI. Magnetic Resonance in Medicine. vol. 51. 2004, 
51(1), 93-102. DOI: 10.1002/mrm.10664. ISSN 0740-3194 

44. SPRAGGINS T. Wireless retrospective gating: application to cine cardiacimaging. Magn Reson 
Imaging 1990;8:675–681. 

45. WHITE R, Paschal C, Clampitt M, Spraggins T, Lenz G. Electrocardiograph-independent 
“wireless” cardiovascular cine MR imaging. J MagnReson Imaging 1991;1:347–355. 

46. HINKS R. Monitored echo gating (MEGA) for the reduction of data errors and image artifacts. 
Society of Magnetic Resonance in Medicine Annual Meeting, 1988. p 744. 

47. HARDY C, Zhao L, Zong X, Saranathan M, Yucel E. Coronary MR angiography: respiratory 
motion correction with BACSPIN. J MagnReson Imaging 2003;17:170–176.28.  

48. HARDY C, Saranathan M, Zhu Y, Darrow R. Coronary angiography by real-time MRI with 
adaptive averaging. Magn Reson Med 2000;44:940–946  

49. ELSTER A. D., What are navigator echoes and how do they reduce motion artifacts?, Washington 
University School of Medicine, 2019,  Dostupné z: http://mriquestions.com/navigator-echoes.html 

77

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1475-097X.2012.01150.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1475-097X.2012.01150.x
http://ieeexplore.ieee.org/document/5646707/
http://ieeexplore.ieee.org/document/5646707/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mrm.25502
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mrm.25502
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mrm.20212
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmri.21514
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmri.21514
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mrm.20815
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mrm.20815
http://mriquestions.com/navigator-echoes.html


50. ELSTER A. D., How can navigators track heart position if placed on the diaphragm?, 2019, 
Dostupné z: http://mriquestions.com/heart-navigators.html 

51. TAYLOR, Andrew M., et al. Automated monitoring of diaphragm end-expiratory position for 
real-time navigator echo MR coronary angiography. Journal of Magnetic Resonance Imaging: An 
Official Journal of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine, 1999, 9.3: 
395-401. 

52. VOMÁČKA, Jaroslav, Josef a Jiří KOZÁK. Zobrazovací metody pro radiologické asistenty. ISBN 
978-80-244-3126-0. 

53. SMITH G. C., Cardiovascular magnetic resonance in cardiomyopathies, The Royal Brompton 
Hospital and National Heart and Lung Institute, 2012. Dostupné z: https://spiral.imperial.ac.uk:
8443/bitstream/10044/1/10114/1/Smith-GC-2012-PhD-Thesis.pdf 

54. BELL D. J., Niknejad M. T. et al., Fat suppressed imaging, London, United Kingdom, 2019. 
Dostupné z: https://radiopaedia.org/articles/fat-suppressed-imaging?lang=us 

55. WEN-YIH Isaac Tseng et al., Introduction to Cardiovascular Magnetic Resonance: Technical 
Principles and Clinical Applications, 2016. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC4816912/ 

56. ELSTER A. D., Our cardiac MRI binder contains over a dozen different protocols. Can you make 
sense of these?, Washington University School of Medicine, 2019. Dostupné z: http://
mriquestions.com/cardiac-protocols.html 

57. GINAT D. T. et al, Cardiac Imaging: Part 1, MR Pulse Sequences, Imaging Planes, and Basic 
Anatomy. American Journal of Roentgenology, 2011. Dostupné z: https://www.ajronline.org/doi/
full/10.2214/AJR.10.7231 

58. JARA H., Barish M. A., Yucel E. K., Melhem E. R., Hussain S., Ferrucci J. T.,MR hydrography: 
theory and practice of static fluid imaging, American Journal of Roentgenology, 1998. Dostupné z: 
https://www.ajronline.org/doi/pdf/10.2214/ajr.170.4.9530026 

59. MURPHY Andrew, Bashir Usman et al., Difussion weighted imaging, Vancouver, Canada, 2018. 
Dostupné z: https://radiopaedia.org/articles/diffusion-weighted-imaging-1?lang=us 

60. SHEIKH Y., Di Muzio B. et al., In-phase and out-of-phase sequences, Melbourne, Australia, 2019. 
Dostupné z: https://radiopaedia.org/articles/in-phase-and-out-of-phase-sequences-1?lang=us 

61. MURPHY Andrew, Drew Zach et al., Fast spin echo, Vancouver, Canada, 2020. Dostupné z: 
https://radiopaedia.org/articles/fast-spin-echo?lang=us 

62. ELSTER A. D., What are time-of-flight effects?, Washington University School of Medicine, 
2019. Dostupné z: http://mriquestions.com/time-of-flight-effects.html 

63. Signal-to-noise ratio, In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA), 2020. 
Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Signal-to-noise_ratio 

64. GAILLARD Frank, Yeung J., et al., Signal-to-noise-rario, Melbourne, Australia, 2008. Dostupné 
z: https://radiopaedia.org/articles/signal-to-noise-ratio-1 

65. DESAI Nikunj et al., Practical Evaluation of Image Quality in Computed Radiographic (CR) 
Imaging Systems, University of California, USA, 2014. Dostupné z: http://
www.moderntech.com.hk/sites/default/files/whitepaper/V06_Manuscript_0.pdf 

66. Contrast-to-noise ratio, In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA), 2019. 
Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Contrast-to-noise_ratio 

67. Peak signal-to noise ratio, In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA), 
2020. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_signal-to-noise_ratio 

68. Structural similarity, In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA), 2020. 
Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Structural_similarity 

78

http://mriquestions.com/heart-navigators.html
https://spiral.imperial.ac.uk:8443/bitstream/10044/1/10114/1/Smith-GC-2012-PhD-Thesis.pdf
https://spiral.imperial.ac.uk:8443/bitstream/10044/1/10114/1/Smith-GC-2012-PhD-Thesis.pdf
https://radiopaedia.org/articles/fat-suppressed-imaging?lang=us
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4816912/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4816912/
http://mriquestions.com/cardiac-protocols.html
http://mriquestions.com/cardiac-protocols.html
https://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.10.7231
https://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.10.7231
https://www.ajronline.org/doi/pdf/10.2214/ajr.170.4.9530026
https://radiopaedia.org/articles/diffusion-weighted-imaging-1?lang=us
https://radiopaedia.org/articles/in-phase-and-out-of-phase-sequences-1?lang=us
https://radiopaedia.org/articles/fast-spin-echo?lang=us
http://mriquestions.com/time-of-flight-effects.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Signal-to-noise_ratio
https://radiopaedia.org/articles/signal-to-noise-ratio-1
http://www.moderntech.com.hk/sites/default/files/whitepaper/V06_Manuscript_0.pdf
http://www.moderntech.com.hk/sites/default/files/whitepaper/V06_Manuscript_0.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Contrast-to-noise_ratio
https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_signal-to-noise_ratio
https://en.wikipedia.org/wiki/Structural_similarity


69. NEDOMA, Jan, et al. Vital sign monitoring and cardiac triggering at 1.5 tesla: a practical solution 
by an MR-ballistocardiography fiber-optic sensor. Sensors, 2019, 19.3: 470. 

70. BRAU, A.C.; Wheeler, C.T.; Hedlund, L.W.; Johnson, G.A. Fiber-optic stethoscope: A cardiac 
monitoring and gating system for magnetic resonance microscopy. Magn. Reson. Med. 2002, 47, 
314–321. 

71. DZIUDA, L. Fiber-optic sensors for monitoring patient physiological parameters: A review of 
applicable technologies and relevance to use during magnetic resonance imaging procedures. J. 
Biomech. 2015, 20, 010901. 

72. CHETHANA, K.; Guru Prasad, A.S.; Omkar, S.N.; Asokan, S. Fiber bragg grating sensor-based 
device for simultaneous measurement of respiratory and cardiac activities. J. Biophotonics 2016, 
10, 278–285. 

73. CHEN, D .; Lau, JT; Teo, SH; Ng, X .; Yang, P .; Kei, L. Současné měření dechové frekvence a 
srdeční frekvence pomocí mikrobendového multimodového optického senzoru. J. 
Biomed. Opt. 2014 , 19 , 57001. 

74. LEAL-JUNIOR, AG; Díaz, CR; Leitão, C .; Pontes, MJ; Marques, C .; Frizera, A. Polymerový 
senzor založený na optických vláknech pro současné měření dechu a srdeční frekvence pod 
dynamickými pohyby. Opt. Laser Technol. 2018 , 109 , 429–436.  

79



Příloha I. Dotazník 
Subjekt 1  
Sekvence TrueFISP 

Sekvence PSIR 

Obráze
k

Hodnocení

A

B

C

A B

C

Obráze
k

Hodnocení

A

B

C

A B

C



Subjekt 2 
Sekvence TrueFISP 

Sekvence PSIR 

Obráze
k

Hodnocení

A

B

C

A B

C

Obrázek Hodnocení

A

B

C

A
B

C



Subjekt 3 
Sekvence TrueFISP 

Sekvence PSIR 

Obrázek Hodnocení

A

B

C

A B

C

Obrázek Hodnocení

A

B

C

A
B

C



Subjekt 4 
Sekvence TrueFISP 

Sekvence PSIR 

Sekvence PSIR 

Obrázek Hodnocení

A

B

C

C

A B

Obrázek Hodnocení

A

B

C

A B

C



Subjekt 5 
Sekvence TrueFISP 

Sekvence PSIR 

Obrázek Hodnocení

A

B

C

A B

C

Obrázek Hodnocení

A

B

C

A B

C



Subjekt 6 
Sekvence TrueFISP 

Sekvence PSIR 

Obrázek Hodnocení

A

B

C

A B

C

Obrázek Hodnocení

A

B

C

A B

C



Subjekt 7 
Sekvence TrueFISP 

Sekvence PSIR 

Obráze
k

Hodnocení

A

B

C

BA

C

Obrázek Hodnocení

A

B

C

A B

C



Subjekt 8 
Sekvence TrueFISP 

Sekvence PSIR 

Obrázek Hodnocení

A

B

C

A B

C

Obrázek Hodnocení

A

B

C

A B

C



Subjekt 9 
Sekvence TrueFISP 

Sekvence PSIR 

Obrázek Hodnocení

A

B

C

A B

C

Obrázek Hodnocení

A

B

C

A B

C



Subjekt 10 
Sekvence TrueFISP 

Sekvence PSIR

Obrázek Hodnocení

A

B

C

A B

C

Obrázek Hodnocení

A

B

C

A B

C


