1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA
KARLOVY UNIVERZITY V PRAZE
a

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ
MEDICÍNY

DIZERTAČNÍ PRÁCE

Téma: Možnosti metody Analýza textury pro hodnocení MR obrazu

Doktorand:
Studijní program:
Oborová rada:
Fakulta:
Školící pracoviště:
Školitel:
Oponenti:
1.
2.

V Praze 9. 3. 2006

Ing. Daniel Jirák
Postgraduální doktorské studium v biomedicíně
11 – Lékařská biofyzika
1. lékařská fakulta Karlovy univerzity
ZRIR-oddělení magnetické rezonance, IKEM
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Ing. Milan Hájek CSc., DrSc.

Obsah
Poděkování..................................................................................................................5
Seznam použitých symbolů a zkratek..........................................................................6
1. Cíle dizertační práce................................................................................................9
2. Úvod ......................................................................................................................10
2.1. Analýza textury .........................................................................................10
2.2. Výběr texturních parametrů ......................................................................13
2.3. Základy magnetické rezonance ................................................................14
2.3.1. Princip magnetické rezonance .....................................................14
2.3.2. Relaxační procesy .......................................................................17
2.3.3. Konstrukce MR obrazu ................................................................19
2.4. Fantomy pro TA a MR zobrazování ..........................................................23
3. Metodika hodnocení MR obrazů pomocí TA..........................................................25
3.1. Návrh fantomu pro TA a MR zobrazování.................................................25
3.2. MR protokol ..............................................................................................26
3.3. Vyhodnocování dat ...................................................................................29
3.4. Výběr texturních parametrů ......................................................................29
3.5. Statistické vyhodnocení ............................................................................31
3.6. Výsledky ...................................................................................................31
3.6.1. PSAG fantom ...............................................................................31
3.6.2. Výběr texturních parametrů .........................................................31
3.6.3. Test dlouhodobé stability PSAG fantomu ....................................33
3.6.4. Multicentrická studie ....................................................................34
3.6.5. Vliv rozlišení na separaci struktur ................................................35
3.7. Diskuze .....................................................................................................35
3.7.1. PSAG fantomy .............................................................................35
3.7.2. Výběr texturních parametrů .........................................................36

__________________________________________________________________________________________
Obsah
2

3.7.3. Test dlouhodobé stability PSAG fantomu a multicentrická studie,
vliv rozlišení ............................................................................................36
3.8. Závěr.........................................................................................................37
4. Aplikace TA při hodnocení MR obrazů ..................................................................39
4.1. TA lidských jater .......................................................................................39
4.1.1. TA lidských jater in vitro ...............................................................40
4.1.2. TA lidských jater in vivo ...............................................................43
4.1.2.1. Cíl studie .........................................................................43
4.1.2.2. Subjekty ..........................................................................43
4.1.2.3. MR protokol.....................................................................44
4.1.2.4. Vyhodnocení MR dat ......................................................44
4.1.2.5. Výsledky..........................................................................46
4.1.2.6. Diskuze ...........................................................................49
4.1.2.7. Závěr...............................................................................50
4.2. Analýza textury MR obrazů lýtkového svalu .............................................50
4.3. Analýza textury MR snímků jablek měřených v průběhu dozrávání a
skladování .......................................................................................................52
5. Celková diskuze.....................................................................................................54
6. Závěry dizertační práce .........................................................................................57
7. Použitá literatura....................................................................................................59
8. Vlastní publikační aktivita ......................................................................................64
8.1. Články v impaktovaných časopisech týkající se tématu dizertační práce .64
8.2. Ostatní publikace týkající se tématu dizertační práce...............................64
8.3. Ostatní články v impaktovaných časopisech.............................................64
8.4. Aktivní účast na konferencích s abstraktem..............................................65
8.4.1. Přednášky a postery týkající se tématu dizertační práce .............65
8.4.2. Ostatní přednášky a postery ........................................................65
9. Přílohy ...................................................................................................................69

__________________________________________________________________________________________
Obsah
3

Příloha A
Definice TA parametrů
Příloha B
Jirak D, Dezortova M, Hajek M. Phantoms for texture analysis of MR images. Longterm and multi-center study. Med Phys 2004; 31(3),616-622
Příloha C
Jirak D, Dezortova M, Taimr P, Hajek M, Texture analysis of human liver. J Magn
Reson Imaging 2002; 15(1), 68–74
Příloha D
Skoch A, Jirak D, Vyhnanovska P, Dezortova M, Fendrych P, Rolencova E, Hajek M.
Classification of calf muscle MR images by texture analysis. Magma 2004; 16(6):25967
Příloha E
Létal J., Jirák D, Šuderlová L, Hájek M. MRI ‘texture’ analysis of MR images of apples
during ripening and storage. Lebensm-Wiss U-Technol 2003; 36:719-727

__________________________________________________________________________________________
Obsah
4

Poděkování
Poděkování patří především mému školiteli, Ing. Milanovi Hájkovi, DrSc. za
pečlivé vedení během mého doktorandského studia a za cenné podněty a
připomínky při přípravě mé dizertační práce.

__________________________________________________________________________________________
Poděkování
5

Seznam použitých symbolů a zkratek
α

sklápěcí úhel RF pulsu

AG

agar

∆B

průměrná odchylka od vnějšího magnetického pole

B0

vnější magnetické pole

B1

vysokofrekvenční magnetické pole

CPS

Child-Pugh score

CT

výpočetní tomografie (computed tomography)

D

rozptyl mezi jednotlivými (texturními) třídami

δ

standardní odchylka

∆E

vzdálenost sousedních energetických hladin

F

Fisherův koeficient

F1

PSAG fantom obsahující kuličky o průměru 2.00 - 3.15 mm

F2

PSAG fantom obsahující kuličky o průměru 1.25 - 2.00 mm

F3

PSAG fantom obsahující kuličky o průměru 0.80 - 1.25 mm

Fkoef

Fisherova technika – algoritmus pro výběr charakteristických
parametrů

FOV

snímaná plocha (field of view)

γ

gyromagnetická konstanta

g

gradient magnetického pole

ħ

redukovaná Plancova konstanta

∆J

jasová diference

J0

jas pozadí

k

konstanta v rozmezí 0:015-0:02 ve Weber-Fechnerově zákoně

DA

lineární diskriminační analýza (linear discriminate analysis)

M

vektor magnetizace

MT

příčná složka vektoru magnetizace

MDF

parametry s největší separační schopností (the most discriminate
features)

MR

magnetická rezonance (magnetic resonance)

MR1

klinický MR tomograf 1.5 T Siemens Vision (Institut klinické a
experimentální medicíny, Praha, Česká republika)

MR2

klinický MR tomograf 1.5 T Siemens Symphony (Ninewells
Hospital and Medical School, Dundee, Velká Británie)
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MR3

klinický MR tomograf 1.5 T Siemens Symphony (Chambor,
Mons, Belgie)

MR4

klinický

MR

tomograf

1.5

T

Philips

Gyroscan

(General

Universitario, Madrid, Španělsko)
MR5

klinický MR tomograf 1.0 T Siemens Impact (Chambor, Mons,
Belgie)

MRI

MR zobrazování (magnetic resonance imaging)

MRS

MR spektroskopie (magnetic resonance spectroscopy)

MTC

matice bodů (pixelů) obrazu

µ

průměr

N

počet výskytů jasů určité úrovně v obraze

NA

počet průměrování (number of acquisition)

NMR

nukleární magnetická rezonance (nuclear magnetic resonance)

ω0

rezonanční frekvence

P

poměr počtu dat v (texturní) třídě k počtu všech dat

PCA

analýza hlavních komponent (principal component analysis)

POE

pravděpodobnost
koeficientů

chyby

mezi

klasifikace

parametry

–

a

průměrná

algoritmus

pro

korelace
výběr

charakteristických parametrů (probability of error and average
correlation coefficients)
PS

polystyrénové kuličky

PV

počet axiálních vrstev

PSAG

fantom

s nodulární

strukturou

z polystyrénových

kuliček

ponořených do 4% agaru
RAW

přímá analýza (raw data analysis)

RF puls

radiofrekvenční puls

ROI

analyzovaná oblast (region of interest)

S

průměrná hodnota intenzity signálu

SNR

poměr signál/šum (signal-noise ratio)

Š

standardní odchylka pozadí obrázku

T1

spin-mřížková relaxační doba

T2

spin-spinová relaxační doba

T2*

spin-spinová

relaxační

doba

zahrnující

nehomogenity

magnetického pole
TA

analýza textury (texture analysis)
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TR

repetiční čas (time repetition)

TRrec

čas mezi posledním pulsem a prvním pulsem následujícího cyklu
pulsní sekvence (recovery time)

TE

echo čas (echo time)

TV

tloušťka vrstvy

V

rozptyl v rámci jedné (texturní) třídy

__________________________________________________________________________________________
Seznam použitých symbolů a zkratek
8

1. Cíle dizertační práce
Cílem

této

práce

bylo

aplikovat

metodu

analýzy

textury

(TA)

pro

vyhodnocování obrazů z magnetické rezonance (MR). První část dizertační práce se
zabývala metodikou hodnocení MR obrazů, kde se optimalizoval výběr texturních
parametrů a způsob klasifikace textury. Pro tyto účely bylo nutné vyrobit fantom,
který by byl vhodný pro MR zobrazování a TA. Testovali jsme také vliv rozlišení na
správnost klasifikace textury na MR obraze. Multicentrické studie měly prokázat, zda
jsou MR experimenty přenositelné mezi jednotlivými MR centry vybavenými různými
MR přístroji.
V druhé části práce se výsledky získané při analýze fantomů aplikovaly v
klinických studiích (hodnocení snímků cirhotických jater, atrofických svalů lýtka) a
analýze potravin (porovnání různých odrůd jablek).
Jednotlivé dílčí úkoly byly:
1) vyvinout fantom vhodný pro TA a MR zobrazování, který je biochemicky a
mechanicky stabilní
2) optimalizovat výběr texturních parametrů charakterizujících danou texturu
3) aplikovat metodu TA při hodnocení MR obrazů.
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2. Úvod
2.1. Analýza textury
Struktura je v digitálním obrazu objektu charakterizována texturou, která je
popisnou charakteristikou určité oblasti a vypovídá o jejím uspořádání. Textura
představuje distribuci signálu obrazové informace dané jasem, kontrastem, barvou (v
medicínských obrazech většinou reprezentovaná ve stupni šedi) v obrazové matici
tvořené obrazovými body, tzv. pixely (v případě uvažování tloušťky vrstvy mluvíme o
voxelech). Každé vizuální vyhodnocování textury je zatíženo kromě metodických
chyb (šum) i chybami subjektivními. Kromě toho je hodnocení textury ovlivněno
omezenou kontrastní citlivostí zraku. Zrakem vnímáme světlo v rozmezí 400-750 nm
od absolutního prahu 10-17 J [1]. Oko pracuje jako výkonný diferenciální analyzátor,
který podstatně lépe vyhodnotí změny jasu sousedních obrazových bodů než jejich
absolutní hodnoty. Kontrastní citlivost lidského zraku je závislá na jasu pozadí J0, tuto
vlastnost lidského oka popisuje Weber-Fechnerův zákon (2.1),
(2.1) ∆J = k ⋅ J 0

kde ∆J je jasová diference a k je konstanta v rozmezí 0.015-0.02.
Subjektivní chyby lze částečně eliminovat pomocí matematicko-statistických
metod, které dokáží lépe klasifikovat rozdílné struktury a popsat digitální obraz
kvantitativně, což je největší předností těchto metod. Tyto metody se používají
v různých oblastech (chemický průmysl, armáda, kriminalistika atd.) [2]. V medicíně
se používají pro vyhodnocování sonografických obrazů a snímků výpočetní
tomografie (CT), v posledních letech se v literatuře uvádí i aplikace na MR snímcích
[3-9].
Jednou z těchto matematicko-statistických metod je analýza textury (TA). TA
je metoda, která používá matematických parametrů pro popis obrazů, tudíž je
schopna popsat digitální obraz kvantitativně. Metody analýzy textury se dělí do tří
hlavních

kategorií:

na

statistické,

spektrální

(transformační)

a

syntaktické

(strukturální) [2,10,11]. První kategorie reprezentuje statistický přístup. Jedná se o
aplikaci centrálních momentů (průměr, rozptyl atd.) na histogram analyzované
oblasti, kde není žádná souvislost s relativní pozicí jednotlivých obrazových bodů
vůči sobě navzájem. Statistický přístup také hledá různé závislosti mezi jednotlivými
pixely pomocí výpočtu matic šedotónových závislostí (tzv. co-occurence matrix), kde
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se uvažuje souvislost s relativní pozicí jednotlivých obrazových bodů vůči sobě
navzájem) [12].
Spektrální TA využívá různé vlastnosti transformací a modelů (Wavelet
(vlnková) transformace, Fourierova transformace, autoregresivní model, fraktálový
model atd.), například směrovosti u Fourierovy transformace, kde se sledují maxima
ve spektru, a jejich poloha udává základní prostorovou periodu vzoru [13].
Autoregresivní model předpokládá lokální interakce mezi pixely, intenzita daného
pixelu je odvozena od intenzity sousedních pixelů [14]. U fraktálového modelu se
hledá fraktálová dimenze

obrazu [15-17]. Třetí kategorie, syntaktická TA, hledá

určité definované tvary, tzv. entity, a zkoumá jejich prostorové uspořádání v obraze.
Využívá se morfologických operací, jako je segmentace, dilatace, eroze atd. [13,18].
V medicíně se uplatňuje syntaktická analýza úspěšně především v histologii [19].
V (bio)medicínských aplikacích se většinou pro analýzu textury používá
statistický přístup [3,20] a v této práci se využíval právě tento způsob vyhodnocování
MR obrazů. MR obrazy jsou dostupné v digitální formě, která je reprezentovaná
obrazovou maticí tvořenou pixely. Jejich intenzita je vstupní informací pro stanovení
texturních parametrů. Experimentální výsledky ukázaly, že pro velkou většinu
aplikací je dostatečné 8-bitové kvantování obrazové informace [18]. V rámci této
práce se vyhodnocovaly digitální černobílé obrazy, které byly kvantovány minimálně
8 bity (MR přístroje používají převážně 12-bitové kvantování), což odpovídá 256
stupňům šedi. V TA využívající statistického přístupu dělíme texturní parametry na
parametry 1. a 2. řádu.
Parametry 1. řádu jsou odvozené z histogramu, který je definován jako funkce
četnosti výskytu jasu určité úrovně v digitálním obrazu (obr. 1). Histogram vypovídá o
využití dynamického rozsahu převodní charakteristiky mezi vstupními fyzikálními
veličinami (např. elektrický signál) a výstupní hodnotou jasu v odpovídajícím
obrazovém bodě. Mezi parametry 1. řádu patří například průměr (průměrná hodnota
jasu v obrazu), rozptyl (udává míru kontrastu obrazu), šikmost (vypovídá o asymetrii
kolem střední hodnoty histogramu, vypouklost (udává stupeň ostrosti vrcholu
histogramu). Patří sem také gradientní parametry, které jsou vypočteny pomocí
centrálních momentů aplikované na gradientní matici, která akcentuje rozdíly intenzit
mezi jednotlivými pixely.
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A)

B)

Obr. 1. Histogram obrazu. MR snímek (A) a jeho histogram (B). N vyjadřuje počet výskytů jasu určité
úrovně v obraze.

Parametry 2. řádu jsou odvozené z matic šedotónových závislostí [12]. Jedná
se o čtvercové matice symetrické dle hlavní diagonály. Jejich dimenze je určená
počtem úrovní jasu. Prvky matice jsou definované jako poměrná četnost výskytu
dvou pixelů s definovanými intenzitami jasu, vzdálené od sebe určitou délku pod
daným úhlem. Mezi parametry odvozenými z těchto matic patří například kontrast
(měřítko lokálních rozdílů v obraze), korelace (charakterizuje lineární závislosti podél
směrových os) a entropie (určuje míru uspořádanosti nesené obrazové informace).
Do této skupiny můžeme řadit i parametry odvozené z tzv. Run-length matice, kde se
eviduje počet sousedních pixelů stejné intenzity v daném směru [21]. Lidské oko
nedokáže vnímat texturní informaci popsanou právě parametry 2. řádu [22]. Proto by
TA mohla přinést novou informaci, která by mohla dodat hodnocení MR snímků
komplexnější charakter. Některé parametry 1. a 2. řádu můžeme vyjádřit také
graficky (obr. 2). Definice texturních parametrů, které jsme měli k dispozici, jsou
uvedeny v příloze A - Definice TA parametrů.

__________________________________________________________________________________________
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Obr. 2. Grafická interpretace vybraných TA parametrů. Každý bod mapy daného texturního parametru
je spočten jako průměr hodnot okolních bodů. MR snímek (A) a jeho texturní mapa pro průměr (B),
gradientní průměr (C), rozptyl (D), gradientní šikmost (E), šikmost (F).

2.2. Výběr texturních parametrů
Jedním z nejdůležitějších a zároveň nejsložitějších kroků ve vyhodnocovacím
procesu TA je výběr texturních parametrů, podle kterých se budou textury
klasifikovat. Matematické analýzy poskytují množství parametrů popisující digitální
obrazy [20,23,24], nicméně v praxi jsme schopni použít pouze několik vybraných
parametrů z důvodů velkých výpočetních nároků. Proto je nutné vybrat relevantní
parametry a správně interpretovat jejich význam. Texturní parametry by měly nést
informační hodnotu, která není ovlivněna náhodnými vlivy (např. šumem), současně
by ale měly jednoznačně charakterizovat různé struktury.
Pro výběr parametrů se v praxi používá většinou dvou přístupů. První hledá
takové parametry, které dokáží nejvíce odlišit rozdílnou texturu. Tyto algoritmy
většinou využívají pro redukci parametrů různá matematická kritéria. Mezi tyto
algoritmy můžeme zařadit i Fisherovu techniku (Fkoef) nebo kombinovanou
pravděpodobnost chyby klasifikace a průměrnou korelaci koeficientů mezi parametry
__________________________________________________________________________________________
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(POE) [25,26]. Oba algoritmy byly použity v této práci pro automatický výběr
texturních

parametrů.

Druhý

přístup

výběru

parametrů

akcentuje

vysokou

reprodukovatelnost vypočtených texturních parametrů a jejich specifičnost pro danou
texturu. V této práci byl použit právě tento způsob při manuálním výběru texturních
parametrů.

2.3. Základy magnetické rezonance
Cílem této práce není detailně se zaobírat principy nukleární magnetické
rezonance (NMR), o kterých se lze dozvědět v široce dostupné literatuře na různých
úrovních [27-29]. Proto je v této práci problematika magnetické rezonance pouze
stručně a zjednodušeně nastíněna.
Nukleární magnetická rezonance je metoda, umožňující získávat informace o
chemických strukturách sloučenin a jejich prostorovém rozložení na základě znalostí
změn magnetických momentů jader určitých izotopů. Princip jaderné magnetické
rezonance byl experimentálně ověřen v polovině 40. let minulého století a od té doby
je

NMR

nejdůležitější

metodou

strukturní

analýzy

v chemii

a

biochemii.

Od sedmdesátých let minulého století se začala NMR používat pro neinvazivní
vyšetřovaní živých tkání a o deset let později se stala jednou z nových klíčových
metod radiodiagnostiky. V oblasti biomedicíny hovoříme o této metodě jako o
magnetické rezonanci (MR). Magnetická rezonance je neinvazivní a šetrná
diagnostická metoda, která umožňuje získat obrazovou informaci o živé tkáni, zde
hovoříme o MR zobrazování (Magnetic Resonance Imaging – MRI). Vývoj
v biomedicínských aplikacích v posledních 20 letech přinesl, kromě standardního
zobrazování,

nové

techniky

jako

je

měření

difúze,

perfúze,

relaxometrie,

spektroskopie atd.

2.3.1. Princip magnetické rezonance
Přestože MR obrazy připomínají na první pohled výsledek vyšetření výpočetní
tomografií (CT), je nezbytné si uvědomit, že nevznikají na základě sledování
průchodu rentgenového záření různě hustou tkání, ale absorbcí radiofrekvenčního
záření jádry atomů. Energie radiofrekvenčního záření je o několik řádů nižší než
energie ionizujícího rentgenova záření a tím je také dána šetrnost všech MR metod
vůči živé tkáni.
Elegantní

vysvětlení

principů

MR

je

založeno

na

popisu

interakce

radiofrekvenčního záření s magnetickými momenty atomů. Magnetický moment __________________________________________________________________________________________
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spin, respektive jeho velikost, je jednou ze základních charakteristik každé
elementární částice (proton, elektron, neutron). Magnetický moment má tedy jádro
nebo obal atomu, tedy i atom sám. Jaderný moment je nenulový (přesněji řečeno
nevykompenzovaný) pouze tehdy, pokud mají jádra liché hmotnostní číslo (tedy lichý
počet nukleonů), přičemž existují výjimky izotopů (např. 2H, 6Li), které mají sudé
hmotnostní číslo a lichý počet neutronů i protonů. V případě biomedicínských aplikací
jsou zdaleka nejvýhodnějšími protony vodíku 1H. Atomy vodíku jsou základními
atomy všech biochemických sloučenin včetně vody, která je základní stavební
jednotkou živé tkáně. Kromě toho je atom vodíku k absorpci RF záření
v magnetickém poli ze všech známých prvků nejcitlivější (1H má největší
gyromagnetickou konstantu γ). Pokud se vloží soubor jader atomů do externího
magnetického pole (obr. 3), jednotlivé magnetické momenty začnou vykonávat tzv.
precesní pohyb (pohyb, který lze popsat rotací osy při otáčení dětské káči) ve směru
rovnoběžném s vnějším magnetickým polem B0. Jelikož se tímto pohybem příčné
složky magnetických momentů vyruší, získáme vektor makroskopické magnetizace
M, který je orientovaný stejně jako vnější magnetické pole B0. Frekvence precesního
pohybu ωo závisí na magnetické indukci vnějšího homogenního magnetického pole
B0 a na druhu atomového jádra, které je popsáno gyromagnetickou konstantou γ.
Závislost vyjadřuje tzv. Larmorova rovnice (2.2),

(2.2)

ω

0

= γ ⋅ B0

která je základním vztahem pro magnetickou rezonanci. Larmorova rezonanční
frekvence vodíku 1H je 63.6 MHz pro pole B0 = 1.5 T, které je nejvíce používané
v klinické praxi.
Z kvantového pohledu nastává po vložení částice do statického vnějšího pole
interakce mezi jejím magnetickým momentem a magnetickým polem B0. Možné
prostorové orientace magnetického momentu vůči magnetickému poli B0 jsou
vyjádřeny tzv. Zeemanovým multipletem, jehož jednotlivé energetické hladiny jsou
ekvidistantní a vzdálenost sousedních hladin ∆E je popsána vztahem (2.3),
(2.3) ∆E = γ ⋅ h ⋅ B0
kde ħ je redukovaná Plancova konstanta.
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A)

B)

Obr. 3. Částice v magnetickém poli. Magnetické momenty jednotlivých atomů jsou bez přítomnosti
vnějšího magnetického pole B0 orientovány náhodně (A). V přítomnosti vnějšího magnetického pole B0
začnou konat precesní pohyb ve směru rovnoběžném s vnějším magnetickým polem.

Systém magnetických momentů popsaný vektorem M se v NMR experimentu
záměrně naruší vnějším vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem B1 (kolmým
na vnější magnetické pole B0), jehož frekvence přesně odpovídá Larmorově
frekvenci. Tímto začne systém jader magnetických momentů absorbovat energii
elektromagnetického pole B1, nastává jaderná magnetická rezonance. Z kvantového
pohledu se jedná o přechod částic mezi jednotlivými stacionárními sousedními
energetickými stavy, pravděpodobnost přechodu je v obou směrech stejná. Při dané
teplotě je populace energeticky nižších hladin větší (dáno Boltzmanovým
rozdělením). Jev magnetické rezonance se tudíž projeví absorpcí energie, protože
převládají přechody na hladiny s vyšší energií.
Elektromagnetické pole B1 je reprezentováno radiofrekvenčním (RF) impulsem
(10 MHz – 1 GHz), který vysílá vysílací cívka. V závislosti na intenzitě a době trvání
pulsu se výsledný magnetický moment M sklápí do libovolné roviny, nejčastěji do
roviny kolmé na vnější magnetické pole B0 (90° puls) nebo opa čné (180° puls). Po
skončení RF pulsu se excitovaná jádra vrací do původního stavu (směru B0),
nastávají relaxační procesy, a uvolňují přitom absorbovanou energii ve formě
elektromagnetického záření RF, které se detekuje v přijímací cívce. Rychlost
relaxace se pohybuje většinou v rozmezí od několika mikrosekund do několika
sekund a závisí na relaxačních procesech, které jsou ovlivněny skupenstvím,
__________________________________________________________________________________________
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rotačním, vibračním nebo translačním pohybem molekul, jejich velikostí, teplotou atd.
Uplatňují se dva na sobě nezávislé relaxační procesy, a to spin-mřížková relaxace a
spin-spinová relaxace.

2.3.2. Relaxační procesy
Spin-mřížková relaxace se projevuje návratem vektoru magnetizace M do
směru vnějšího magnetického pole B0 díky přenosu energie z excitovaných atomů do
okolí (mřížku) a to jak ve formě RF záření tak ve formě tepla. Magnetizace M nabývá
rovnovážného

stavu

exponenciálním

způsobem,

čímž

vyjadřuje

statistickou

pravděpodobnost srážky dvou atomů, při kterých dochází k výměně energie
prostřednictvím diskrétních kvant. Tato relaxace (nazývaná podélná relaxace nebo
T1 relaxace) je charakterizována dobou T1, která je definována jako čas po odeznění
90° RF pulsu, který potřebuje vektor magnetizace M k návratu do 63% své výchozí
polohy ve směru B0 (obr. 4).

Obr. 4. Spin-mřížková relaxace po 90° RF pulsu. Relaxace je charakterizovaná časem T1. Obrázek
ukazuje relaxaci s krátkým (tkáň A) a dlouhým (tkáň B) časem T1. V experimentu považujeme systém
za plně relaxovaný pro repetiční čas TR > 5T1 (hnědá čára). Červená čára ukazuje největší T1
kontrast mezi tkání A a B. Význam repetičního času TR je vysvětlen v odstavci 2.3.3.
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Přímou interakcí jednotlivých jader nastává spin-spinová relaxace (nazývaná
příčná relaxace nebo T2 relaxace), kterou charakterizuje doba T2 jako rychlost
zániku měřitelné makroskopické magnetizace v rovině kolmé na vnější magnetické
pole B0. Popisuje magnetické nehomogenity uvnitř tkáně. Na rozdíl od T1 je
nezávislá na intenzitě vnějšího magnetického pole a oproti spin-mřížkové relaxaci
nedochází při spin-spinové relaxaci ke změně energie soustavy excitovaných atomů.
Relaxační doba T2 je kratší než doba T1 a je definovaná jako doba, kdy
makroskopická magnetizace v rovině kolmé k vnějšímu magnetickému poli B0 klesne
na 37% původní hodnoty (obr. 5). Relaxační čas, který v sobě kromě spin-spinové
relaxace zahrnuje i nehomogenity vnějšího magnetického pole, se značí jako
efektivní T2* (vždy menší než T2). Rovnice (2.4) vyjadřuje vztah mezi T2 a T2*,

(2.4)

1
1
=
+ γ ⋅ ∆B
T2* T2

kde ∆B je průměrná odchylka od vnějšího magnetického pole B0.

Obr. 5. Spin-spinová relaxace. Relaxace je charakterizovaná časem T2, kdy příčná složka
magnetizace MT poklesne na 37% původní hodnoty. Obrázek ukazuje relaxaci s krátkým (tkáň A) a
dlouhým (tkáň B) časem T2. T2 kontrast ovlivňuje především echo čas TE, který je vysvětlen
v odstavci 2.3.3.
__________________________________________________________________________________________
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2.3.3. Konstrukce MR obrazu
Základním předpokladem pro sledování jevu magnetické rezonance je
přítomnost jader schopných absorbovat RF záření. Vzhledem k tomu, že v živé tkáni
je především zastoupena voda a změny jejích fyzikálně chemických vlastností lze
dobře korelovat se změnami biochemických procesů v živé tkáni, využívají se MR
obrazy získané na základě rezonančního efektu jader vodíku pro diagnostické účely
v medicíně (v této práci se používalo výhradně MR zobrazování atomů vodíků).
Pro samotnou konstrukci MR obrazu je zapotřebí: 1) informace o prostorovém
uspořádání rezonujících atomů; 2) odpovídající intenzity signálu, které charakterizují
tkáň. Kontrast MR obrazů je ovlivněn více fyzikálními veličinami, například už
zmíněnými relaxačními procesy nebo hustotou atomů vodíku. To dává MR obrazu
mnohem

komplexnější

informační

obsah

oproti

jiným

běžně

používaným

diagnostickým zobrazovacím metodám. MR obrazy se ale liší podle toho, zda
akcentují protonovou hustotu nebo zda jsou ovlivněny (váženy) více či méně
relaxačními časy T1 nebo T2. Toho je dosaženo pomocí různých kombinací druhů,
sledů a časových odstupů RF pulsů, které tvoří pulsní (zobrazovací) sekvence.
Kromě RF pulsů je nedílnou součástí zobrazovací sekvence skupina gradientů
magnetického pole, což jsou přídavná magnetická pole. Jejich magnetická indukce je
lineární funkcí prostorových souřadnic a odčítá nebo přičítá se k základnímu
magnetickému poli B0, čímž se jednoznačně určuje frekvence a fáze (tzv. frekvenční
a fázové kodování) pro vybranou oblast, ze které se snímá signál. Tímto způsobem
se zavádí do MR signálu prostorová informace. Závislost Larmorovy frekvence na
poloze oblasti, ze které se snímá signál, umožňuje rekonstrukci MR obrazu.
Signál

detekovaný

v přijímacích

cívkách

(pouze

příspěvek

příčné

magnetizace) kmitá s rezonanční frekvencí (Larmorova frekvence). Jeho počáteční
amplituda je úměrná počtu atomových jader. Následně se signál převádí do digitální
formy a ukládá do tzv. K-prostoru, z kterého se pomocí matematických operací
(Fourierova transformace) rekonstruuje výsledný obraz [30,31].
Z mnoha parametrů charakterizujících pulsní sekvenci je nutné uvést dva
základní pojmy, které jsou nezbytné k popisu a vzniku různých typů MR obrazů,
protože zásadním způsobem ovlivňují jejich kontrast. Jedná se o repetiční čas TR
(Time Repetition) a echo čas TE (Echo Time). Čas TR je definován jako interval mezi
dvěma cykly RF pulsů. Ovlivňuje především podélnou relaxaci T1. Doba TE je
časový interval mezi prvním budícím RF pulsem (90° puls) a vrcholem (st ředem)
detekovaného signálu sekvenci spinového echa (dle typu sekvence i gradientového
__________________________________________________________________________________________
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echa – vhodného pro T2* vážení). Tento čas ovlivňuje hlavně příčnou relaxaci T2
(T2*). Pokud chceme dosáhnout T1 váženého obrazu, použijeme krátké TR (100 700 ms) a krátké TE (3 - 30 ms). Naopak dlouhé TR (>1500 ms) a TE (>40 ms) se
používá pro T2 vážené obrazy. Pro obrazy vážené protonovou hustotou se používá
dlouhé TR a krátké TE. Například voda má dlouhé T1 a T2 časy, naopak tuk je má
krátké. Blokové schéma sekvencí spinového a gradientního echa je znázorněno na
obrázku 6 a 7.
Důležitým parametrem MR sekvence z hlediska TA je rozlišení. Vysoké
rozlišení umožňuje získat lepší diagnostickou informaci, někdy až na buněčné úrovni.
Největším limitujícím faktorem rozlišení je poměr signál/šum (SNR) [32], který je
definován vztahem (2.5),

(2.5)

SNR =

S
Š

kde S je průměrná hodnota intenzity signálu a Š je standardní odchylka pozadí
obrázku.

SNR

lze

zvýšit

(kromě

v praxi,

během

MR

experimentu,

stěží

realizovatelných podmínek, jako je například zvětšení magnetického pole) větším
počtem akvizic = počtem průměrování (NA), ovšem na úkor prodloužení doby
měření. Dalším důležitým limitem rozlišení je např. počet spinů ve voxelu a difúze.
Rozlišení závisí na počtu tzv. fázových kroků daných fázovým kódováním, které
odpovídá počtu cyklů měřící sekvence (jeden cyklus je definován dobou TR).
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Obr. 6. Schéma MR sekvence spinového echa. Sekvence sestává z budícího 90° RF pulsu a
refokusačního 180° RF pulsu aplikovaném v čase TE/2. Nedílnou součástí sekvence je skupina
gradientů magnetického pole gx, gy a gz ve směru os x, y, z, které umožňují prostorové kódování
snímaného signálu a následnou rekonstrukci MR obrazu.
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Obr. 7. Schéma MR sekvence gradientního echa. Sekvence sestává z budícího RF pulsu a skupiny
gradientů magnetického pole gx, gy a gz ve směru os x, y, z, které umožňují prostorové kódování
snímaného signálu a následnou rekonstrukci MR obrazu. Sklápěcí úhel α je většinou kolem 30°, což
umožňuje dosáhnout kratší doby TR a tím i kratší doby měření.
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2.4. Fantomy pro TA a MR zobrazování
Důvody používání fantomů jsou především
•

potřeba standardizace

•

možnosti ladění a optimalizace různých algoritmů

•

kontrola kvality

•

modelování různých struktur.

V oblasti MR se fantomy využívají ke kontrole kvality MR stroje (např.
homogenity magnetického pole, poměru signál/šum), umožňují ladění a optimalizaci
MR sekvencí, standardizují MR měření v rámci různých MR pracovišť a umožňují
modelování tkání [33-39].
Pro účely MR zobrazování se používají především fantomy s jednoznačně
definovanými rozměry a strukturou (různé plastické nebo skleněné geometrické
obrazce vyplněné nebo ponořené do tekutiny, nejčastěji destilované vody).
Definovaný tvar a rozměr fantomu se porovnává s jeho MR obrazem. Tento typ MR
fantomů ukazuje obrázek 8. Své nenahraditelné zastoupení mají zejména při návrhu
nových měřících sekvencí a kontrole homogenity magnetického pole. Nicméně tyto
fantomy nejsou vhodné pro simulaci různých struktur tkání, které by byly použitelné i
pro TA v MR.

A)

B)

Obr. 8. MR fantom určený pro kontrolu kvality MR stroje. Optický snímek fantomu (A). Přesně
definované rozměry fantomu jsou porovnávány s jeho MR obrazem (B).
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Požadavek standardizovat výsledky TA a optimalizovat algoritmus klasifikace
textury v MR obrazech vedl k nutnosti vývoje fantomů vhodných pro TA a MR
zobrazování. Takový fantom by měl být robustní, zdůrazňovat texturní vlastnosti (v
odpovídajícím měřítku s biologickou tkání) a poskytovat dostatečně velký MR signál
s relaxačními

časy

odpovídajícími

biologickým

tkáním.

Nezanedbatelným

požadavkem by měla být také možnost jednoduché konstrukce fantomu s různou
texturou, biochemická a mechanická stabilita, jednoduchá manipulace s fantomem a
jeho nízká cena. V literatuře byl popsán fantom pro TA MR obrazů využívající jemné
porózní pěny průmyslově vyráběné pro vzduchovou filtraci [36,40]. Tato pěna s různě
jemnou porózitou byla vložena do plastové zkumavky s agarem (s příměsí kontrastní
látky ovlivňující relaxační časy, především T1). Fantom, přes své nesporné výhody
(dobrá separovatelnost, biochemická stabilita, cena atd.) měl bohužel jednu zásadní
nevýhodu a tou byla nemožnost úplné eliminace vzduchových bublin uvnitř jemné
porézní struktury pěny, které neměly fixní pozici. Proto ani textura nebyla definovaná
jednoznačně. Tato skutečnost vedla k potřebě nového typu fantomu vhodného pro
TA a MR zobrazování, kde by zmíněná nevýhoda byla odstraněna.
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3. Metodika hodnocení MR obrazů pomocí TA
Aplikaci metody TA pro hodnocení MR snímků jsme nejprve otestovali na
fantomech, které byly pro tuto studii na našem pracovišti vyvinuty. Tato studie byla
rozdělena na dvě části. V první byla testována stabilita fantomu a optimalizoval
se algoritmus výběru texturních parametrů a hodnocení MR snímků. V druhé části se
provedla multicentrická studie, kde se fantomy měřily na různých klinických MR
přístrojích. Tato studie měla také odpovědět otázky, jak ovlivňuje rozlišení MR
snímků kvalitu hodnocení pomocí TA.

3.1. Návrh fantomu pro TA a MR zobrazování
Pro účely testování aplikace analýzy textury na vyhodnocování MR obrazů byl
vyvinut nový typ fantomu s nodulární strukturou (z důvodu předpokládaného dalšího
zkoumání cirhotických jater, které mají podobně tvarovanou tkáň). Tento PSAG
fantom byl připraven z tvrzených polystyrénových kuliček (PS) ponořených do 4%
agaru (AG) [34,35]. Skleněné kuličky se pro MR zobrazování neosvědčily, protože
obsahovaly příměsi, které způsobovaly velké susceptibilní artefakty v MR obrazech.
Polystyrénové kuličky o různém průměru (obr. 9A) jsou dostupné z technologického
procesu výroby polystyrénu (Kaučuk a.s., Česká republika). Kuličky byly mechanicky
separovány do tří skupin podle svého průměru, a to do skupiny F1 (průměr kuliček
byl 2.00 - 3.15 mm), F2 (průměr kuliček byl 1.25 - 2.00 mm) a F3 (průměr kuliček byl
0.80 - 1.25 mm). Separované kuličky byly vloženy do plastových zkumavek se 4%
agarem, kde byly mícháním homogenně distribuovány (obr. 9B). Z důvodů
mikrobiologické stability se do zkumavky přidal 1 ml 0.1% NaN3 (Merck & Co., Inc.,
USA). Fantomy byly uchovávány v chladu (7±2 °C) a před MR experimentem ohřáty
na laboratorní teplotu (18 °C).
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A)

B)

Obr. 9. PSAG fantom. Polystyrénové kuličky PS (A) byly mechanicky separovány dle svého průměru a
vloženy do zkumavky s agarem, kde byly mícháním homogenně distribuovány (B). Na obr. 7B je vlevo
PSAG fantom s PS kuličkami ze skupiny F1, vpravo ze skupiny F3.

3.2. MR protokol
Testování

dlouhodobé

stability

PSAG

fantomů

bylo

provedeno

na

experimentálním MR spektrometru Bruker Biospec o velikosti magnetického pole
4.7 T (pracoviště IKEM, Praha, Česká Republika). Tento MR přístroj je vybaven
standardní komerčně dostupnou rezonátorovou cívkou (obr. 10) s vnitřním průměrem
7 cm. Fantomy (skupina F1 a F2) byly měřeny jednou měsíčně po dobu 12 měsíců.
Standardní T2 vážená turbospinová sekvence RARE (Rapid Acquisition with
Relaxation Enhancement) byla použita s následujícími parametry: TR = 3000 ms, TE
= 62.7 ms, počet ech = 8, matice (MTC) = 256x256, snímaná plocha (FOV) = 35x35
mm, počet axiálních vrstev (PV) = 13, tloušťka vrstvy (TV) = 1 mm, počet
průměrování (NA) = 4. Výsledky měření na 4.7 T spektrometru byly ověřeny na
experimentálním SMIS MR přístroji (University of Antverp, Antverpy, Belgie), kde
velikost magnetického pole je 7 T. Byla použita stejná zobrazovací sekvence jako u
spektrometru Bruker 4.7 T. Měřící protokol se lišil z hardwarových a softwarových
důvodů pouze v echo čase (TE = 30 ms).
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Obr. 10. Rezonátorová cívka. Cívka byla použita pro měření PSAG fantomů na experimentálním MR
spektrometru Bruker Biospec. Tento typ cívky poskytuje narozdíl od povrchových cívek homogenní
distribuci signálu, proto jsou MR snímky měřené touto cívkou vhodnější pro TA.

Experiment v multicentrické studii pro porovnání textury (měření fantomů F1,
F2, F3) byl proveden na pěti celotělových MR přístrojích na různých klinických
pracovištích (1.5 T Siemens Vision (IKEM, Praha, Česká republika) - MR1, 1.5 T
Siemens Symphony – 2x (Ninewells Hospital and Medical School, Dundee, Velká
Británie - MR2; Chambor, Mons, Belgie - MR3), 1.5 T Philips Gyroscan (General
Universitario, Madrid, Španělsko - MR4), 1.0 T Siemens Impact (Chambor, Mons,
Belgie – MR5)). Gradientní sekvence (3D Flash) byla zvolena jako standardní měřící
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protokol s těmito parametry: TR = 20 ms, TE = 6 ms, MTC = 128x256, FOV =
256x256x32 mm. Počet fázových kroků byl 32 podél vrstvového gradientu, což
znamenalo, že TV = 1 mm. MR experiment byl proveden dvakrát pro získání vrstev
z celého objemu fantomu. Podle typu MR přístroje byly TR a TE nastaveny co
nejblíže k hodnotám standardního protokolu. Pro detekci signálu byla použita hlavová
cívka (obr. 11).

Obr. 11. Hlavová cívka rezonátorového typu. Cívka byla použita pro měření PSAG fantomů (umístěné
uvnitř cívky ve speciálním plastovém držáku) na celotělovém MR přístroji MR1. Obdobné hlavové
cívky byly použity i na ostatních klinických pracovištích účastnících se multicentrické studie.

MR přístroje byly nastavovány automaticky (zesílení signálu, homogenita
magnetického pole atd.), abychom zjistitili, zda automatické procedury standardně
užívané pro klinické vyšetřování mohou garantovat konzistenci dat naměřených na
různých pracovištích. Relaxační časy T1 a T2 byly získány měřením na klinickém
pracovišti MR1; spin echo sekvence s různým TRrec (Recovery Time) = 100, 200,
400, 600, 800, 1000, 1500 ms (čas mezi posledním pulsem a prvním pulsem
následujícího cyklu pulsní sekvence), TE = 22 ms, byla použita pro výpočet T1.
Multispin-echová sekvence se 16 echy, TR = 3000 ms, TE = 22.5 ms, byla použita
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pro výpočet T2. Turbospinechová sekvence (TR = 4700 ms, TE = 112 ms, TV = 1
mm) byla použita pro sledování vlivu rozlišení na separaci rozdílných struktur, které
byly na hranici rozlišitelnosti (0.43x0.45, 0.77x0.90 a 1.53x1.80 mm na jeden pixel).
Tento experiment byl proveden na pracovišti MR1.

3.3. Vyhodnocování dat
Pro vyhodnocování dat získaných na experimentálních MR strojích (4.7 T a
7 T) a pro studování vlivu různého rozlišení na separaci rozdílné textury bylo použito
12 MR obrazů (vrstev) z každého PSAG fantomu. V multicentrické studii bylo použito
minimálně 55 vrstev pro všechny fantomy z každého MR přístroje. Vybrané MR
obrazy byly konvertovány do formátu BMP (24 bitů) a použity jako vstupní data pro
program MaZda. Program MaZda počítá více jak 300 texturních parametrů
odvozených z různých texturních modelů: histogramu, z matice šedotónových
závislostí, waveletové transformace, autoregresivního modelu atd. [14]. Výpočet
texturních parametrů se počítal z plochy zahrnující minimálně 500 pixelů, aby bylo
možné výpočty statisticky interpretovat.

3.4. Výběr texturních parametrů
Pilotní studie TA lidských jater, kde byla porovnávána zdravá a cirhotická játra
[9], ukázala, že pro popis tohoto typu textury je vhodné použít více parametrů, které
umožňují postihnout variabilitu (danou biologickým materiálem, šumem atd.) v rámci
stejné textury (tkáně). Na základě těchto výsledků se používaly pro klasifikaci PSAG
fantomů sady s deseti texturními parametry; jedna sada obsahovala parametry
vybrané

manuálním

výběrem,

další

dvě

obsahovaly

parametry

vybrané

automatickými procedurami.
Automatický výběr TA parametrů v dlouhodobé a multicentrické studii byl
proveden Fkoef a POE technikami [25,26]. Každá třída byla reprezentována rozdílnou
texturou PSAG fantomu danou průměrem polystyrénových kuliček (F1, F2 a F3).
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Fkoef technika vybírá parametry s největším koeficientem F, který je definován
vztahem (3.1) jako poměr rozptylu mezi jednotlivými třídami (D) k rozptylu v rámci
jedné třídy (V),

1
K

(3.1)

F=

D
=
V

1 − ∑ Pk2

∑∑ P P (µ
K

K

k

k =1 k =1

j

−µj)

2

k

k =1

K

∑PV
k =1

k

k

kde µi a Vi je průměr a rozptyl třídy i, Pi je poměr počtu dat v třídě i k počtu všech
dat. Třída D představuje parametry vypočtené vždy pro jeden (předpokládaný) typ
textury.
Prvním krokem v POE algoritmu je výběr takových parametrů, které
minimalizují pravděpodobnost špatně určených dat pro jednotlivé třídy vzhledem
k celkovému počtu. Dalším krokem je výpočet korelačního koeficientu mezi
jednotlivým parametrem a všemi ostatními vybranými parametry; vybrán je parametr
s minimálním korelačním koeficientem.
Manuální výběr TA parametrů použitých v dlouhodobé studii byl proveden
pomocí t-testu (hladina spolehlivosti > 99%). Byly vybrány invariantní parametry
(naměřené prvním měřením) charakterizované vysokou reprodukovatelností (změny
hodnoty parametru pod 5% v rámci stejné textury F1 a F2, dané poměrem intervalu
spolehlivosti k průměrné hodnotě). Z těchto parametrů byly vybrány takové, jejichž
hodnota se lišila o více než 30% pro textury F1 a F2. Tímto jsme eliminovali
parametry, které nenesly dostatečně vypovídající texturní informaci.
V multicentrické studii byl manuální výběr oproti dlouhodobé studii mírně
modifikován. Nejprve byly vybrány invariantní parametry (hladina spolehlivosti >
97%) vypočtené z naměřených dat na všech MR tomografech (MR1, MR2, MR3,
MR4 a MR5). Dále byl jako referenční tomograf zvolen MR1 a vyřadily se ty
parametry, u kterých se hodnota neměnila lineárně (přímo nebo nepřímo úměrně)
s průměrem PS kuliček obsažených v PSAG fantomech. Posledním krokem bylo
provedení analýzy rozptylu, kde byly vybrány parametry s nejvíce rozdílnými
středními hodnotami pro textury F1, F2 a F3 měřenými na MR1. Tímto způsobem
jsme získali skupinu parametrů, z které jsme náhodně vybrali deset texturních
parametrů, které byly použity pro klasifikace PSAG fantomů.
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Pro porovnání dvou experimentálních MR přístrojů byly použity ty parametry,
které byly vybrány pro dlouhodobé testování PSAG fantomů. Pro zkoumání vlivu
rozlišení na separaci rozdílných struktur se použil pro výběr TA parametrů stejný
postup jako v multicentrické studii.

3.5. Statistické vyhodnocení
Statistické vyhodnocení podle vybraných TA parametrů bylo provedeno
standardními statistickými metodami (t-test, analýza rozptylu) a programem B11 [14],
který je součástí softwaru MaZda. Program B11 stanovuje na základě texturních
parametrů zařazení dat do jednotlivých tříd. Úspěšnost klasifikace byla vyjádřena
v procentech správně označených dat pro danou třídu (texturu). Pro klasifikaci textur
na MR snímcích byla použita přímá analýza (Raw Data Analysis - RAW) a lineární
diskriminační analýza (Linear Discriminate Analysis - LDA) [41,42]. Všechna data
byla standardizována podle normalizace ±3 sigma, což odpovídá rozmezí (µ - 3δ, µ +
3δ), kde µ je průměrná hodnota intenzity jasu vyšetřované oblasti v MR obrazu a δ je
standardní odchylka.

3.6. Výsledky
3.6.1. PSAG fantom
Výroba

PSAG

fantomu

je

jednoduchá

a

levná.

Změnou

průměru

polystyrénových kuliček lze připravit fantomy s různou strukturou (obr. 7). Relaxační
časy T1 a T2 jsou srovnatelné s relaxačními časy biologických tkání [37]; T1 = 1730
± 100 ms a T2 = 88 ± 3 ms (hodnoty se vztahují pro PSAG fantomy použité
v multicentrické studii. Relaxační časy T1 a T2 se mohou snadným způsobem měnit
pomocí různé hustoty PS kuliček v agaru (u jiné sady PSAG fantomů použitých
v dlouhodobé studii jsme dosáhli T2 = 180 ± 7 ms). V případě potřeby je možno
měnit relaxační časy také přidáním kontrastní látky (např. DyCl3).
3.6.2. Výběr texturních parametrů
V dlouhodobé studii, kde se testovaly dva fantomy po dobu 12 měsíců
s různou texturou (F1, F2), splnilo kritéria manuálního výběru deset texturních
parametrů. Tato skupina parametrů obsahovala sedm parametrů kontrastu pro různé
vzdálenosti a úhly. Tři parametry byly odvozeny z waveletovské transformace pro
různá měřítka [42]. Sada parametrů vybraná manuálním způsobem měla podobné
klasifikační výsledky jako sady s automaticky vybranými parametry (tab. 1).
__________________________________________________________________________________________
Metodika hodnocení MR obrazů pomocí TA
31

Sada TA

Klasifikace separace

Klasifikace separace

Klasifikace separace

parametrů

PSAG fantomů F1 a F2

PSAG fantomů F1

PSAG fantomů F2

Fkoef výběr
POE výběr
Manuální
vý výběr

RAW

LDA

RAW

LDA

RAW

LDA

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

0

0

75.8

57.9

38.8

29.3

0

0

68.3

65.7

72.0

31.9

0

0

89.5

77.4

75.8

39.4

Tabulka 1. Klasifikace separací PSAG fantomů se stejnou nebo různou texturou podle TA parametrů
vybraných manuálním výběrem nebo pomocí automatických metod Fkoef a POE. TA parametry byly
spočteny z MR snímků měřených na experimentálním MR spektrometru Bruker Biospec 4.7 T. Data
byla standardizována a klasifikace provedena pomocí RAW a LDA metod, v procentech je uvedena
chyba klasifikace.

Při porovnání klasifikace textur F1 a F2 na experimentálních strojích Bruker 4.7 T a
SMIS 7.T dávaly sady s manuálně a automaticky vybranými parametry stejné
výsledky, tj.s nulovou chybou určení třídy pro danou texturu (tab. 1).
V multicentrické studii splnilo podmínky manuálního výběru 48 parametrů
(většinou entropie a Sum of Squares, definovaných v příloze A.- Definice TA
parametrů). Z těchto parametrů jich bylo náhodně vybráno deset. Sady parametrů
automaticky nebo manuálně vybrané, ukazovaly podobné výsledky klasifikace
(tab. 2).
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Sada TA

MR1

MR2

MR3

MR4

MR5

MR1-5

parametrů

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

8.0

0.0

10.7

12.6

19.6

40.5

13.3

0.6

13.8

13.2

22.9

51.1

6.8

0.0

46.5

30.2

21.6

45.2

16.1

0.6

28.9

21.1

25.1

-

41.4

39.9

60.4

54.7

49.3

50.3

45.8

41.5

50.9

55.0

56.7

56.3

Fkoef
RAW
Fkoef
LDA
POE
RAW
POE
LDA
Man.výběr
RAW
Man.výběr
LDA

Tabulka 2. Klasifikace separací PSAG fantomů F1, F2 a F3 v multicentrické studii na různých
klinických pracovištích MR1-5. Data byla standardizována a klasifikace provedena pomocí RAW a
LDA metod pro každý jednotlivý MR přístroj a pro data ze všech přístrojů dohromady. V procentech je
uvedena chyba klasifikace, pouze v jednom případě u klasifikace dat ze všech MR přístrojů pomocí
LDA podle TA parametrů vybraných metodou POE software nebyl schopen spočítat chybu klasifikace
(floating point error). Proto jsme použili jinou klasifikační metodu, nelineární diskriminační analýza
určila chybu klasifikace 45.3 %.

3.6.3. Test dlouhodobé stability PSAG fantomu
Stabilita fantomů byla testována po dobu 12 měsíců. Nejprve se sledovaly
změny u vybraných TA parametrů. T-test (p<0.01) potvrdil neměnnost parametrů
během dlouhodobého experimentu, a to znamená, že struktura fantomů se
nezměnila. Separace textur F1 a F2 byla vždy 100% a rozdíl hodnot stejných
parametrů pro různé textury byl vždy víc než 30%. Dále se pro klasifikaci textur
použily RAW a LDA metody. Tabulka 1 sumarizuje výsledky klasifikace, které
potvrzují stabilitu fantomů a dobrou separovatelnost fantomů s různou texturou F1 a
F2, 100% správná klasifikace byla dosažena také na datech měřených na
experimentálním přístroji SMIS 7 T pro všechny použité sady parametrů.

__________________________________________________________________________________________
Metodika hodnocení MR obrazů pomocí TA
33

3.6.4. Multicentrická studie
V multicentrické studii byly porovnávány PSAG fantomy se třemi různými
texturami F1, F2 a F3 měřenými na různých klinických MR přístrojích. Výsledky
klasifikace se lišily. Nejpřesnějších výsledků bylo dosaženo na pracovišti MR2,
nejchybnější klasifikace byla na datech naměřených na pracovišti MR3. Obrázek 12
ukazuje příklady dobré a špatné separace jednotlivých textur. Klasifikace podle TA

A)

B)

Obr. 12. Příklad separace PSAG fantomů. Každá značka reprezentuje data z MR snímků PSAG
fantomů ze skupiny F1 (čtverec), F2 (kolo) a F3 (trojúhelník). Klasifikace byla provedena metodou LDA
na základě TA parametrů, které byly vybrány automaticky (Fkoef (A) a POE (B)). Nejlepší separace
(0% chyb) byla u dat měřených na MR1 (A), nejhorší na MR3 (chyba 28.9%). Výsledky klasifikace
PSAG fantomů měřených na klinických MR strojích sumarizuje tabulka 2.

parametrů vybraných automaticky byla přesnější než u manuálního výběru. Chyba
klasifikace rapidně vzrostla, pokud se analyzovala data naměřená ze všech MR
přístrojů dohromady. RAW a LDA metody klasifikovaly data s podobnou chybou
(tab. 2).
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3.6.5. Vliv rozlišení na separaci struktur
Na pracovišti MR1 byl testován vliv rozlišení na schopnosti separovat rozdílné
struktury PSAG fantomů. 100% separace byla dosažena pro rozlišení 0.43x0.45 mm
na jeden pixel, velice dobré výsledky byly dosaženy také pro rozlišení 0.77x0.90 mm
na jeden pixel. Nejméně přesná klasifikace byla u dat měřených s rozlišením
1.53x1.80 mm na jeden pixel, především při použití manuálně vybraných TA
parametrů (chyba klasifikace 61.5 – 64.1%). Výsledky sumarizuje tabulka 3.

Man.výběr

Man.výběr

Fkoef

Fkoef

POE

POE

RAW

LDA

RAW

LDA

RAW

LDA

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

0.43x0.45

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.77x0.90

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

1.53x1.80

7.7

2.6

23.1

7.7

61.5

64.7

Rozlišení

Tabulka 3. Vliv rozlišení na separaci PSAG fantomů F1, F2 a F3. Experiment byl proveden na
klinickém pracovišti MR1. Data byla standardizována a klasifikace provedena pomocí RAW a LDA
metod podle TA parametrů vybraných manuálním výběrem nebo pomocí automatických metod Fkoef a
POE. V procentech je uvedena chyba klasifikace.

3.7. Diskuze
3.7.1. PSAG fantomy
Pro MRI a MRS byla vyvinuta celá řada různých typů fantomů [36,40,43].
PSAG fantom s nodulární strukturou je především určen pro standardizaci výsledků
TA a pro optimalizaci klasifikačních algoritmů. Může být použit i pro jednoduché
modelování různých struktur. Jeho nevýhodou je nemožnost dosažení úplné
homogenity distribuce polystyrénových kuliček, což v důsledku znamená, že nelze
vyrobit dva identické fantomy. Pro standardizaci to může vést k větším nárokům na
polohování fantomů při výskytu větších nehomogenit.
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3.7.2. Výběr texturních parametrů
Zásadním krokem ve vyhodnocovacím procesu MR obrazů pomocí TA je
výběr takových texturních parametrů, které nesou obrazovou informaci a nejlépe
popisují danou texturu. Je velice obtížné, ne-li nemožné, předem stanovit, které
texturní parametry nejlépe vyhovují pro přesnou klasifikaci různých textur, zvláště
pokud vezmeme v potaz i různou variabilitu biologické (lidské) tkáně. Redukce počtu
TA parametrů je nutná i ze statistického hlediska, neboť větší počet parametrů
vyžaduje větší množství experimentálních dat.
Techniky automatického výběru TA parametrů (Fkoef a POE) jsou citlivé na
velmi malé rozdíly mezi jednotlivými pixely. Tímto způsobem je možno separovat
dokonce i stejné textury (vliv šumu, který je vždy přítomen v MR obraze, lokální
nehomogenity atd.). Proto jsou vhodnější pouze pro separaci rozdílných struktur.
Navíc ne vždy je předem známa informace, zda analyzovaná data jsou stejná
s referenčními (například zda se jedná o zdravou nebo patologickou tkáň) a proto
nelze použít Fkoef a POE techniky, které vyžadují a priori informaci.
[44,45] představili algoritmy umožňující výběr parametrů bez a priori informace
o analyzované textuře. My jsme se pokusili problém vyřešit algoritmem založeným na
invariantních parametrech. Tento algoritmus je vhodný pro charakterizování stejných
nebo rozdílných struktur. Podmínkou správné funkce je ale dostatečné rozlišení
obrazu (tab. 3). To je obecně platná podmínka i pro automatické techniky.
Nevýhodou algoritmu založeného na invariantních parametrech je jeho časová
náročnost. Řešením může být implementace tohoto algoritmu do programu MaZda,
což je ale dlouhodobá záležitost. Proto jsou perspektivní automatické techniky
[44,45], nicméně jejich ověření na reálných datech (klinické aplikace) je nutné.

3.7.3. Test dlouhodobé stability PSAG fantomu a multicentrická studie, vliv rozlišení
Interpretace výsledků klasifikace PSAG fantomu v dlouhodobé studii je
složitější. Vychází z klasifikačních metod použitých v této studii (RAW a LDA) a
záleží, zda se klasifikují stejné nebo vzájemně rozdílné textury. Při klasifikaci
stejných textur (přiřazených do různých tříd) by všechna data měla být přiřazena do
jedné třídy, procentuální chyba závisí na poměru počtu dat v různých třídách.
Například pro dvě třídy se stejným počtem dat (případ klasifikace fantomu
v dlouhodobé studii) by chyba v ideálním případě měla být minimálně 50%. Pro
klasifikaci různých struktur by chyba měla být v ideálním případě nulová. Na základě
vyhodnocených dat se ukazuje, že klasifikace fantomů pomocí TA parametrů
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vybraných manuálně je přesnější pro hodnocení stejných textur než u parametrů
vybraných automaticky. Při klasifikaci rozdílných struktur byla vždy docílena 100%
separace (tab. 1).
Naopak separace PSAG fantomů v multicentrické studii nebyla tak úspěšná.
Nejlepších výsledků bylo dosaženo na strojích MR1 a MR2 při automatickém výběru
TA parametrů (tab. 2). Jedním z hlavních důvodů nedostatečné separace je
pravděpodobně malé rozlišení, které nemůže postihnout jemnější detaily textury na
MR obrazech. To dokládá úspěšná separace fantomů, s různou texturou, měřených
na experimentálních strojích SMIS 7 T a Bruker 4.7 T, kde rozlišení bylo oproti
nejmenším detailům v textuře dostatečné (0.14 x 0.14 mm2) nebo také výsledky
měření fantomů s různým rozlišením na 1.5 T celotělovém MR stroji (tab. 3).
Separace je 100% úspěšná tehdy, pokud je rozlišení větší než nejmenší texturní
detaily (v případě PSAG fantomů PS kuličky) na MR obraze. Výsledky ukazují, že
metoda TA selhává, pokud je rozlišení nedostatečné (například fantomy F2 a F3 mají
menší rozměr než je rozlišení použité v multicentrické studii). Výsledky separace jsou
více ovlivněné šumem, velikostí magnetického pole, stářím magnetu a dalšími
parametry, které mají vliv na výsledný MR obraz. Naše výsledky jsou ve shodě se
závěry studie [8], kteří prokázali se zvyšujícím se SNR lepší separaci různých textur.
To ukazuje na nutnost dostatečného rozlišení pro použití TA v klinických aplikacích.
Dalším důvodem špatné separace fantomů v multicentrické studii, ale nikoliv
tak zásadním, jako je nedostatečné rozlišení, byla metodická chyba, která spočívala
v tom, že při manuálním výběru texturních parametrů byly parametry počítány pouze
z dat naměřených na jednom referenčním MR stroji MR1. Z těchto důvodů se
klasifikace pomocí parametrů vybraných automatickými metodami ukázala jako
přesnější, tyto automatické metody více akcentují i rozdíly dané náhodnými vlivy
(šum).

3.8. Závěr
Studie na PSAG fantomech prokázala, že fantomy jsou minimálně 12 měsíců
stabilní, při dostatečném rozlišení MR obrazů mají dobrou separovatelnost a
reprodukovatelnost a poskytují dostatečný signál pro MR. Pro klinické aplikace, kde
se uvažuje o použití TA, studie na fantomech ukázala jako nezbytné používání MR
sekvencí s dostatečným rozlišením. V opačném případě výkonné matematickostatistické metody, jako je TA, při klasifikaci textury selhávají. Výsledky této studie
byly publikovány v článku [34], který je v příloze B této dizertační práce, a v knize
__________________________________________________________________________________________
Metodika hodnocení MR obrazů pomocí TA
37

Texture Analysis for Magnetic Resonance Imaging v kapitole Phantoms for texture
analysis of MR images. Viz odstavec 8.2.
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4. Aplikace TA při hodnocení MR obrazů
V této aplikační části práce jsme využili výsledků ze studie na fantomech.
Metodu TA jsme aplikovali pro klasifikaci MR snímků lidských zdravých a cirhotických
jater, popis zdravých a atrofických kosterních svalů lýtka a pro analýzu MR snímků
jablek během zrání a skladování. Tato práce se více zabývala pouze TA cirhotických
jater, výsledky použití TA v dalších aplikacích, na kterých jsem se podílel, budou jen
stručně shrnuty.

4.1. TA lidských jater
Játra jsou největší žlázou lidského těla, váží zhruba 1.7 kg. Stavební a funkční
jednotkou jater je 5-7-boký jaterní lalůček, který sestává z jaterních trámců,
složených z jaterních buněk. Jeho velikost je cca 2 mm. Prostory mezi lalůčky
vyplňují cévní větve a malé žlučovody.
Cirhóza je terminální fází poškození jater, charakterizovaná zmnožením vaziva
a uzlovitou přestavbou jaterní tkáně (změněný poměr hepatocytů k fibrotické tkáni),
cévní zásobení jater je porušeno. Důsledkem jaterní cirhózy je výrazné narušení
funkce jater.
Pro klinické hodnocení a možnou úspěšnou léčbu je důležité diagnostikovat
jaterní cirhózu co nejdříve. Správnou diagnózu je možné získat invazivními
technikami (biopsie nebo laparoskopie jater), což je ale pacientům nepříjemné a ne
vždy bez vážných komplikací. Z tohoto důvodu se hledá další spolehlivá metoda,
která by mohla dobře diagnostikovat jaterní cirhózu. Jednou ze slibných
neinvazivních metod posledních let je MR jater. MRI jater bylo poprvé použito
začátkem osmdesátých let [46,47], v současné době se používá jako rutinní
vyšetření. MR snímky můžou sloužit také pro lokalizaci MRS, v případě jater mluvíme
především o fosforové (31P) MR spektroskopii [48-50]. Fosforová MR spektroskopie
umožňuje pozorování energetického metabolismu a intracelulární kompartmentace
pomocí signálů fosfomonoesterů (PME), fosfodiesterů (PDE), anorganického fosfátu
(Pi) a trifosfátů, zejména adenosin trifosfátu (ATP).
V této práci jsme se zaměřili na klasifikaci jater na základě TA MR snímků,
protože MRI jater je mnohem více rozšířené z důvodu menších nároků na hardware
a software a především je časově méně náročné. Zdravá jaterní tkáň tvoří na MR
snímcích poměrně velkou homogenní oblast, vhodnou pro užití TA. TA MR snímků
lidských jater by mohla přinést další informaci, která může dodat hodnocení jaterní
cirhózy komplexnější charakter a zpřesnit její diagnostiku.
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Pomocí TA byly porovnávány optické (makroskopické) a MR snímky lidských
jater in vitro. Dále se pomocí texturních parametrů klasifikovala zdravá a cirhotická
játra měřená MR in vivo, což bylo hlavním cílem této práce.

4.1.1. TA lidských jater in vitro
Tato část studie se zabývala porovnáním texturního popisu MR a optických
snímků jater. Cílem bylo odpovědět otázku, zda texturní parametry popisují optické a
MR snímky stejným způsobem a zda existuje korelace mezi TA parametry obou typů
snímků. Hypotéza předpokládala lineární závislost mezi parametry vypočtenými
z optických a MR snímků.
Optické snímky byly pořízeny digitálním fotoaparátem Camedia C-4040 Z
(Olympus, Germany) ve formátu JPEG. Pro následné statistické vyhodnocení bylo
vybráno 8 snímků s cirhotickými a 10 snímků se zdravými játry, které byly převedeny
do BMP formátu. Vzorky cirhotických a zdravých jater byly následně měřeny na MR
spektrometru Bruker Biospec 4.7 T pomocí rezonátorové cívky, která byla použita i
ve studii na fantomech (obr. 10). Játra byla měřena pomocí gradientní a
multispinechové sekvence. Základními parametry gradientní sekvence byly: TR =
103.9 ms, TE = 5.6 ms, MTC = 512x512, FOV = 60x60 mm, PV = 5, TV = 0.5 mm,
NA = 128, flip angle (FA) = 30°. Parametry multispinechové sekvence byly: TR =
1016.8 ms, TE = 33.5 ms, počet ech = 1, MTC= 512x512, FOV = 60x60 mm, PV = 7,
TV = 0.5 mm, NA = 24. Pro statistické vyhodnocení bylo vybráno 5 snímků
cirhotických jater měřených pomocí gradientní sekvence a 6 snímků měřených
multispinechovou sekvencí. Stejný počet snímků byl vvbrán také u zdravých jater.
MR snímky byly také převedeny do BMP formátu.
Pro klasifikaci optických a MR snímků byly manuálně vybrány invariantní
parametry pomocí t-testu (p<0.01) algoritmem invariantních parametrů popsaným
v kapitole 3.4. Byly vybrány takové invariantní parametry, kde změny hodnoty
parametru byly pod 10% v rámci stejné textury (cirhotická nebo zdravá játra) u
optických snímků, MR snímků měřených gradientní a MR snímků měřených
multispinechovou sekvencí (obr. 13, 14). Tímto způsobem bylo nalezeno celkem 176
invariantních parametrů. Z těchto parametrů bylo vybráno pomocí Fkoef a POE
technikami deset texturních parametrů s nejvíce diskriminačními schopnostmi.
Statistické vyhodnocení zdravých a cirhotických jater podle vybraných TA parametrů
bylo provedeno v programu B11 RAW a LDA analýzami. Všechna data byla
standardizována, byla použita normalizace ±3 sigma.
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Výsledky separace zdravých a cirhotických jater in vitro shrnuje tabulka 4.
Nejlepších výsledků bylo dosaženo použitím gradientní sekvence, kde správnost
separace byla vždy 100% úspěšná. Důvodem je extrémní citlivost gradientní
sekvence na lokální nehomogenity magnetického pole, které se v cirhotických játrech
díky uzlovité přestavbě jaterní tkáně vyskytují ve velké míře (obr. 14). Chyba
nepřesáhla 12% ani u dat získaných z optických snímků a MR snímků měřených
multispinechovou sekvencí, což potvrdilo závěry ze studie na fantomech, kde jsme
zkoumali vliv rozlišení na úspěšnost separace rozdílných textur.
V dalším kroku jsme zjišťovali vztah mezi texturními parametry optických a MR
snímků zdravých jater, které byly vybrány pro klasifikaci zdravých a cirhotických jater.
Předpokládali jsme lineární závislost. Korelace byla testována programem Statistica
6.19 (StatSoft, Inc. (2004)). Korelační koeficienty se pohybovaly v rozmezí 0.02-0.76.
Korelace žádného parametru nebyla statisticky signifikantní. Texturní parametry
vypočtené z optických a MR snímků tedy nepopisují texturu stejným způsobem.

A)

B)

C)

Obr. 13. Snímky zdravých jater měřených in vitro. Optický snímek (A), MR snímek měřený
multispinechovou sekvencí (B) a MR snímek měřený gradientní sekvencí (C) na MR spektrometru
Bruker Biospec 4.7 T pomocí rezonátorové cívky.
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A)

B)

C)

Obr. 14. Snímky cirhotických jater měřených in vitro. Optický snímek (A), MR snímek měřený
multispinechovou sekvencí (B) a MR snímek měřený gradientní sekvencí (C). MR snímky byly měřeny
na MR spektrometru Bruker Biospec 4.7 T pomocí rezonátorové cívky.

Výpočet korelace byl ovlivněn několika faktory. Především záleží na pořadí
dat, což je největší nevýhodou korelování jednoho parametru vypočteného z různých
vrstev zdravých a cirhotických jater. Dalším metodickým nedostatkem je předpoklad
linearity, protože závislost může být nelineární; toto ověření by mělo být jedním z cílů
dalšího studia.
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Snímek

Optický

Fkoef

Fkoef

POE

POE

RAW

LDA

RAW

LDA

[%]

[%]

[%]

[%]

11.0

0.0

6.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

MR,
spinová
sekvence
MR,
gradientní
sekvence

Tabulka 4. Separace zdravých a cirhotických jater in vitro. Játra byla zobrazena na optických
snímcích nebo na T1 vážených MR snímcích měřených multispinechovou nebo gradientní sekvencí.
Data byla standardizována a klasifikace provedena pomocí RAW a LDA metod podle TA parametrů
vybraných automatickými technikami Fkoef a POE. V procentech je uvedena chyba klasifikace.

4.1.2. TA lidských jater in vivo
4.1.2.1. Cíl studie
Pomocí metody TA jsme se snažili odlišit zdravá a cirhotická játra měřená MR
in vivo u pacientů v různých klinických stadiích a u kontrolní skupiny dobrovolníků.
Cílem bylo najít takové parametry, které nejlépe popisují texturu lidských jater
měřených in vivo a porovnat přesnost klasifikace různými statistickými metodami.

4.1.2.2. Subjekty
V naší studii jsme měli k dispozici soubor 96 pacientů s diagnostikovanou
jaterní cirhózou (průměrný věk 49.9 ± 11.5) a 15 zdravých dobrovolníků (40.5 ± 14.6
roků). Etiologie jaterní cirhózy byla různá, jednalo se nejčastěji o alkoholickou
cirhózu, virovou hepatitidu B nebo C, primární biliární cirhózu a cholangitidu. Všichni
zdraví dobrovolníci a pacienti podstoupili standardní klinické biochemické vyšetření.
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Klinický stav pacienta byl charakterizován Child-Pugh Score (CPS) [51], což je
souhrn laboratorních (bilirubin, albumin, protrombinový čas) a klinických dat (ascites
a jaterní encefalopatie). Pacienti (průměrný CPS = 9.8) byli rozděleni do tří skupin
podle CPS. Skupina A obsahovala 14 pacientů (CPS < 7 bodů), 32 pacientů bylo ve
skupině B (CPS 7 - 9 bodů); a 50 pacientů ve skupině C (CPS 10 - 15 bodů). Všichni
pacienti i dobrovolníci byli informováni a souhlasili s průběhem vyšetřovacího
protokolu schváleného etickou komisí.

4.1.2.3. MR protokol
MR vyšetření bylo provedeno na celotělovém stroji Siemens Vision 1.5 T. Pro
analýzu textury byly použity T2 vážené MR obrazy naměřené spinechovou sekvencí
se zadržením dechu s těmito parametry:
TR/TE = 4200/138 ms, FOV = 263x350 mm, MTX = 116x256, turbo faktor 29,
ACQ = 1, tloušťka vrstvy = 8 mm, doba měření = 22 s.

4.1.2.4. Vyhodnocení MR dat
Pro analýzu textury bylo použito 595 MR snímků jater: 119 snímků od pacientů
přiřazených do skupiny A, 165 snímků ze skupiny B a 311 snímků ze skupiny C.
Kontrolní skupina obsahovala data získaná z 58 snímků. Od každého pacienta byly
použity minimálně dva snímky. Vyšetřovaná oblast se tak zvětšila (minimálně na 500
pixelů), čímž byla zaručena lepší statistická interpretace vypočtených texturních
parametrů. Oblast, ze které se počítaly texturní parametry, byla homogenní, bez
velkých intrahepatických cév (portální žíla, vena cava inferior a velké hepatické žíly)
(obr. 15). TA parametry získané z více snímků jednoho pacienta byly způměrovány.
Vybrané MR snímky určené pro TA byly konvertovány do formátu BMP (24 bitů) a
zpracovány programem MaZda [14].
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A)

B)

C)

Obr. 15. MR snímky lidských jater měřených in vivo. Zdravá játra (A), cirhotická játra s vyznačenou
(červeně) oblastí analyzovanou pomocí TA (B) a přiklad gradientní mapy (obrázku B) pro eliminaci
velkých cév ve vyšetřované oblasti. MR snímky byly měřeny na celotělovém stroji Siemens Vision
1.5 T.

V naší první práci týkající se hodnocení MR snímků pomocí TA [9] jsme uvedli,
že textura je lépe charakterizovaná více TA parametry. Proto jsme v této studii pro
klasifikaci cirhotických jater použili vždy sady deseti texturních parametrů. Cílem bylo
separovat cirhotická játra od zdravých, texturní parametry byly vybrány automaticky
na základě největší diference mezi daty pacientů a kontrol pomocí Fkoef a POE
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technik [14,25,26], které jsou vhodnější pro separaci rozdílných struktur. Každá
skupina pacientů a kontrol reprezentovala jednu texturu (v programu MaZda
označenou jako třídu). Ve statistickém programu B11 se MR snímky klasifikovaly
vybranými texturními parametry pomocí RAW a LDA analýzy [41,42]. Všechna data
byla standardizována, byla použita normalizace ±3 sigma.
4.1.2.5. Výsledky
Sady s automaticky vybranými TA parametry obsahovaly většinou parametry
wavelet transformace a histogramu druhého řádu, především Difference Variance a
Sum of Squares, definovaných v příloze A - Definice TA parametrů.
Grafické výstupy analýz provedených RAW a LDA technikami ukazovaly
distribuci a trendy separace jednotlivých tříd (tj. textur). Obrázek 16 ukazuje příklad
separace pacientů ze skupiny C a kontrolní skupinou zdravých dobrovolníků. Velká
nevýhoda grafických analýz spočívá ve výrazně horší přehlednosti grafů, protože při
velkém počtu dat dochází k překrývání jednotlivých bodů (obr. 17). Navíc hodnocení
grafických výstupů je subjektivní, proto byly jednotlivé separace vyhodnoceny také
kvantitativně. Statisticky se vyhodnocovala separace 1) mezi všemi pacienty a
kontrolami; 2) mezi jednotlivými skupinami pacientů A, B a C;.3) mezi jednotlivými
skupinami pacientů A, B, C a kontrolami.

Obr. 16. Příklad separace kontrolní skupiny a pacientů přiřazených do skupiny C. Klasifikace byla
provedena metodou RAW podle TA parametrů automaticky vybraných POE technikou. Chyba
klasifikace byla 1.5 %.
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A)

B)

Obr. 17. Příklad separace kontrolní skupiny a pacientů s jaterní cirhózou přiřazených do skupin A, B a
C. Klasifikace byla provedena metodou RAW

(A) a LDA (B) podle TA parametrů automaticky

vybraných Fkoef (A) a POE (B) technikami s parametry s největší separační schopností (MDF). Chyba
klasifikace byla 62.1 % (A) a 55.0 % (B).

Nejprve se zkoumala schopnost TA odlišit všechny cirhotické pacienty od
zdravých kontrol. Separace byla poměrně úspěšná, chyba klasifikace se pohybovala
u RAW a LDA analýzy kolem 8% (tab. 5). Grafický výstup těchto analýz ukazuje, že
narozdíl od pacientů jsou kontrolní data seskupena kolem jednoho místa, a tudíž jsou
data kontrolní skupiny homogenní (obr. 18).
Pro další statistické vyhodnocování byli pacienti rozděleni do jednotlivých
skupin podle CPS. Výsledky separací mezi jednotlivými skupinami a kontrolami
nebyly úspěšné. Chybná klasifikace byla vysoká (více než 50%), protože data mezi
jednotlivými skupinami pacientů se překrývala. To bylo verifikováno následnou
analýzou, kde se porovnávaly pouze skupiny pacientů mezi sebou. Chyba se v tomto
případě pohybovala kolem 50%, u obou použitých statistických metod (RAW, LDA)
byly výsledky obdobné. Tabulka 5 sumarizuje výsledky těchto analýz. Grafické
výstupy ale ukazují, že největší rozdíl je mezi kontrolami a skupinou C, tedy pacienty
s nejvážnějším klinickým stavem (obr.17).
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Obr. 18. Separace kontrolní skupiny a všech pacientů. Klasifikace byla provedena metodou RAW
podle TA parametrů automaticky vybraných Fkoef technikou. Chyba klasifikace byla 7.2 %.

RAW

LDA

Fkoef
[%]

POE
[%]

Fkoef
[%]

POE
[%]

Kontroly vs. pacienti (A, B, C)

7.2

7.2

8.1

11.7

Pacienti - A vs. pacienti - B
vs. pacienti - C vs. kontroly

62.2

56.8

57.7

55.0

Pacienti - A vs. pacienti - B
vs. pacienti – C

58.3

62.5

56.3

46.9

Pacienti – A vs. kontroly

27.6

13.8

6.9

6.9

Pacienti - B vs. kontroly

12.8

12.8

25.5

10.6

Pacienti - C vs. kontroly

10.8

1.5

15.4

6.2

Tabulka 5. Klasifikace pacientů a zdravých dobrovolníků pomocí RAW a LDA metod. Data byla
standardizována a výběr TA parametrů byl proveden automatickými technikami Fkoef a POE.
V procentech je uvedena chyba klasifikace.
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Separace každé skupiny pacientů zvlášť s kontrolami byla úspěšná, průměrná
chyba se pohybovala v rozsahu 10%. Nejpřesnější klasifikace byla dosažena mezi
kontrolami a skupinou C při použití RAW analýzy a texturních parametrů vybraných
POE metodou (chyba 2%). Výsledky sumarizuje tabulka 5.

4.1.2.6. Diskuze
Automatické procedury pro výběr parametrů Fkoef a POE a třídící metody RAW
a LDA byly testovány na skupině 96 pacientů a 15 kontrol. Automatický výběr
parametrů a následná analýza dat jsou jednoduché, rychlé a jak bylo popsáno
v odstavci 3.7.2. a [34], také v tomto případě možné, protože se předpokládala
separace rozdílných textur. Automaticky vybrané texturní parametry byly odvozeny
z prvního a druhého řádu histogramu, z gradientní mapy, run_length matice,
autoregresivního modelu a waveletovské transformace. Pro každou statistickou
analýzu byly parametry vybírány zvlášť.
Výsledky ukazují, že automatické metody umožňují rozlišit kontrolní data od
dat pacientů v jednotlivých skupinách A, B a C a jsou dostatečně senzitivní. Graficky
znázorněné výsledky analýz RAW a LDA metodami vizualizují dobře separaci dvou
kategorií, a to pacientů a kontrol (obr. 18), což je ve shodě s kvantitativní analýzou
(chyba okolo 10%). Přesnějších výsledků bylo dosaženo u těch analýz, kde jednotlivé
třídy obsahovaly větší počet dat. To se týkalo případů, kde jsme analyzovali kontrolní
data oproti datům všech pacientů a pacientů ve skupině C. Méně přesné separace
bylo dosaženo mezi kontrolami a skupinami A nebo B, které obsahovaly méně
pacientů. Počet pacientů v obou skupinách byl obdobný a i procento úspěšnosti
správného přiřazení do jednotlivých klasifikačních tříd bylo rovněž podobné.
Druhá část klinické aplikace TA se zabývala separací pacientů seřazených do
jednotlivých skupin podle stupně jaterní cirhózy charakterizovaným CPS. Separace
jednotlivých skupin pacientů A, B, C mezi sebou byla velice nepřesná. Je to mimo
jiné způsobeno tím, že jednotlivé stupně jaterní cirhózy plynule přechází mezi sebou,
nejsou zde žádné skokové změny ve smyslu funkčnosti jater, což odpovídá i
pozvolným morfologickým změnám. Proto se často data v jednotlivými skupinách A,
B, C překrývají, a to negativně ovlivňuje úspěšnost správné separace. Velikost
překrytí mezi jednotlivými skupinami, a jejich následnou klasifikaci, výrazně ovlivňují
vybrané texturní parametry. Tyto výsledky (tab. 5) jsou ve shodě s naší dříve
publikovanou studií [9]. Tato studie mimo jiné ukázala velice dobrou separaci mezi
pacienty a zdravými dobrovolníky; a přesné přiřazení neznámých dat, kde nebyla
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předem známá informace, zda se jedná o pacienty nebo dobrovolníky, ve smyslu
selektivity, ale s velice nízkou specificitou při přiřazování pacientů do jednotlivých
skupin podle jejich CPS.

4.1.2.7. Závěr
Studie TA lidských jater in vivo prokázala, že metodou analýzy textury lze
odlišit cirhotická a zdravá játra. Játra zobrazená na MR snímcích je možné popsat
sadou texturních parametrů, které byly vybrány automatickými selektivními metodami
Fkoef a POE. Větším počtem dat pacientů a kontrol ve skupinách by se měla zlepšit
separovatelnost. Pro reálné klinické aplikace analýzy textury pro hodnocení
cirhotických jater je nezbytné klást důraz na zvětšení specificity metody. Výsledky
studie TA lidských jater in vivo byly publikovány v článku [9], který je v příloze C této
práce, a v knize Progress in Liver Cirrhosis Research v kapitole Texture Analysis of
Cirrhotic Liver (viz odstavec 8.2).

4.2. Analýza textury MR obrazů lýtkového svalu
MR zobrazování v porovnání s jinými zobrazovacími metodami poskytuje
nejlepší kontrast měkkých tkání, a proto se využívá mj. při diagnostice svalových
onemocnění. Morfologické změny detekovatelné na MR obraze lze kvantitativně
popsat pomocí TA. Cílem této práce bylo tyto změny popsat texturními parametry a
porovnat klasifikaci TA se standardním radiologickým hodnocením zdravých a
patologických lýtkových svalů.
Celkem 63 pacientů a 20 kontrol podstoupilo MR vyšetření. MR snímky byly
následně vyhodnoceny erudovaným radiologem a pak zpracovány pomocí TA. Data
texturní analýzy byla statisticky vyhodnocena pomocí t-testu a analýzou hlavních
komponent (PCA) programem Statistica. MR obrazy (naměřené spinechovou T1
váženou sekvencí na celotělovém MR tomografu Siemens Vision 1.5 T) byly
rozděleny do čtyř skupin podle radiologického hodnocení postižení svalů (I. zdravé
svaly, IV. nejvíce postižené svaly) a toto rozdělení bylo porovnáno s výsledky TA.
Sedm TA parametrů bylo vybráno algoritmem založeným na invariantních
parametrech popsaných v odstavci 3.4. nebo [34] pro popis textury na T1 vážených
MR obrazech lýtkových svalů (obr. 19). Tyto TA parametry klasifikovaly skupinu
pacientů a kontrol s 80% shodou s radiologickým hodnocením (obr. 20). Studie
prokázala, že TA může odlišit zdravou a postiženou tkáň a může pomoci objektivně
popsat změny ve svalech při jeho dlouhodobém sledování. Analýza textury je tedy
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použitelným nástrojem pro orientační hodnocení stupně postižení svalů. Podrobnější
informace jsou uvedeny v článku [52], který je v příloze D této práce.

A)

B)

Obr. 19. T1 vážené MR obrazy lýtkového svalu. Příklad zdravého (A) a atrofického (B) svalu. Na
obrázku B šipky ukazují na PSAG fantomy, které v této studii byly použity pro kontrolu standardních
podmínek měření.

Obr. 20. Analýza PCA všech vyšetřovaných kontrol a pacientů. Analýza přiřadila jednotlivé subjekty do
stejné skupiny I.-IV. (I. kontrola, IV. nejvíce postižené svaly) jako radiologové. Skupiny I. a II. nebylo
možné od sebe oddělit, protože se jejich data velice často překrývala.
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4.3. Analýza textury MR snímků jablek měřených v průběhu dozrávání a
skladování
Změny v chemickém složení a struktuře během růstu a skladování ovoce jsou
reflektovány změnami vlastností vody v tkáni a proto byl předpoklad detekovat tyto
změny pomocí MR [53-56], Strukturní změny na MR snímcích je možné kvantifikovat
pomocí TA. Cílem této práce bylo analyzovat MR obrazy jablečných odrůd Idared,
Redspur a Topaz metodou TA a najít korelaci mezi texturními parametry a fyzikálně
chemickými parametry (např. tuhost, obsah sušiny, celková acidita).
MR obrazy ovoce byly naměřeny v různou dobu zrání a skladování na
experimentálním MR spektrometru Bruker Biospec 4.7 T pomocí standardní
komerčně dostupné rezonátorové cívky (obr. 10) s vnitřním průměrem 7 cm.
Standardní T2 vážená turbospinechová sekvence RARE byla použita pro získání MR
obrazů, které byly konvertovány do BMP formátu a analyzovány programem MaZda.
Po naměření MR obrazů se provedl fyzikální a chemický rozbor jablek [57]. Texturní
parametry byly spočítány jako průměr dvou kruhových ROI (obsahující vždy více jak
700 pixelů) ze všech řezů pro každé jablko zvlášť (obr. 21). Statistická analýza byla
provedena programem S_PLUS 4.5.

A)

B)

Obr. 19. MR obrazy odrůdy jablka Redspur. Krajní s vyznačenou ROI (A) a centrální (B) vrstva jablka.
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Pro odlišné odrůdy jablek byly zjištěny signifikantní rozdíly TA parametrů,
fyzikálních a chemických parametrů (tab. 6). Mezi některými TA (např. Sum average,
Sum Variance, Sum Entropy), chemickými a fyzikálními parametry (acidita) byly
nalezeny signifikantní korelace během zrání a skladování ovoce (tab. 7). Dynamiku
změn některých texturních parametrů během zrání a skladování bylo možno popsat
polynomickými funkcemi a byla rozdílná pro jednotlivé jablečné odrůdy.
Tato studie ukázala, že kvantitativní analýza MR obrazů jablek pomocí TA
parametrů může pomoci charakterizovat jednotlivé odrůdy. Podrobnější informace
jsou uvedeny v článku [58], který je v příloze E této práce.

Odrůda
jablek

Acidita

Obsah

Tuhost

sušiny

dužiny

TA
Šikmost

TA
Plochost

TA
Korelace(0,5)

Redspur

0.1

11.7

0.9

1.0

2.7

0.4

Topaz

0.5

13.3

0.6

0.6

0.9

0.5

Tabulka 6. Vybrané chemické, fyzikální a TA parametry charakterizující různé odrůdy jablek. Všechny
uvedené parametry v tabulce se pro různé odrůdy signifikantně lišily (t-test; hladina spolehlivosti >
99%).

Obsah
sušiny
Tuhost
dužiny

TA

TA

TA

TA

Šikmost

Plochost

SumAvg(0,3)

SumEnt(0,5)

- 0.17

- 0.18

0.40

0.36

0.01

0.03

- 0.27

- 0.16

Tabulka 7. Koeficienty korelace mezi vybranými chemickými, fyzikálními a TA parametry pro odrůdu
Idared. Signifikantní hodnota korelačního koeficientu je 0.21 pro hladinu spolehlivosti > 99%.
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5. Celková diskuze
Pokud chceme aplikovat metodu analýzy textury pro popis digitálního obrázku,
je nutné vyřešit dva různé úkoly. Prvním je výběr takových texturních parametrů,
které dokáží nejlépe separovat rozdílné textury. Zároveň musí tyto parametry
jednoznačně definovat texturu s vysokou reprodukovatelností. Tato podmínka je u
biologických vzorků obtížně dosažitelná (zvláště při měření in vivo), protože intensita
pixelů v MR obraze je náhodná veličina. Druhým krokem je výběr klasifikačního
algoritmu. V praxi je nutné řešit oba tyto problémy současně.
TA definuje velké množství texturních parametrů. Software MaZda, který byl
v této práci použit pro hodnocení MR obrazů, počítá až 300 různých texturních
parametrů. Pro další následné analýzy je však nutné počet TA parametrů redukovat i
přes určitou ztrátu texturní informace nejen pro velké výpočetní nároky, ale i pro
samotné statistické vyhodnocení, které by vyžadovalo k dosažení statisticky
interpretovatelných výsledků enormně velký počet analyzovaných dat. Ta totiž nejsou
v reálných experimentech k dispozici.
Pro testování možnosti užití TA v MR zobrazování je velice vhodným
nástrojem texturní fantom. V dostupné literatuře byl dosud popsán pouze jeden typ
fantomu, který je určen pro TA a MR zobrazování [36,40], který se ale v praxi
neosvědčil. Proto byl v rámci této práce vyvinut PSAG fantom, který je vhodný pro
MR zobrazování, různé texturní simulace a optimalizaci klasifikačních algoritmů
[34,35]. Hlavní užití PSAG fantomu, který má nodulární strukturu, je ale
standardizace výsledků TA.
PSAG fantomy nám pomohly studovat užití různých technik určených pro
selekci TA parametrů. Výběr parametrů založených na Fkoef a POE technikách byl
úspěšně aplikován v případech, kde byly rozdíly v textuře relativně malé. Tento typ
selekčních algoritmů je totiž velice citlivý i na velmi jemné rozdíly v textuře. Extrémní
senzitivita se ale stala nevýhodou při zkoumání stejných textur, kde rozdíly byly dány
pouze šumem a dalšími náhodnými vlivy. Tyto náhodné fluktuace nenesly obrazovou
informaci a neměly tudíž žádný diagnostický význam. Zmíněné techniky takto
dokázaly separovat i stejné textury, kde byla přirozená nehomogenita v rámci jedné
oblasti popisující homogenní tkáň. Tyto nehomogenity jsou popsány TA parametry,
které významně mění celkovou klasifikaci analyzované textury, protože se značně liší
od mediánu daného TA parametru vypočteného pro celou analyzovanou oblast.
Takto vybočující data (tzv. outlier) mohou být rovněž patologického původu. Z tohoto
důvodu je nutné takovým datům věnovat velkou pozornost. Proto jsme vyvinuli
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algoritmus založený na invariantních texturních parametrech, který dokáže správně
vybrat texturní parametry i pro případ stejných textur. Tento algoritmus může být
použit i v kombinaci s jinými technikami, jako je například PCA [52]. Nevýhodou
tohoto manuálního algoritmu je časová náročnost. Na základě našich výsledků se ale
ukazuje, že i tento algoritmus založený na invariantních parametrech selhává, pokud
je rozlišení nedostatečné (tab. 3), [34].
S ohledem na časové nároky při hodnocení MR snímků lidských jater jsme pro
výběr texturních parametrů použili Fkoef a POE techniky, protože jsme klasifikovali
různou texturu, kde jsou tyto metody efektivní.
V [9] jsme provedli klasifikaci lidských jater kromě sad s více texturními
parametry také pouze podle jednoho TA parametru. Zkoumali jsme, který jednotlivý
parametr má největší schopnost rozdělit od sebe kontrolní data a data pacientů
s jaterní cirhózou. Bylo zjištěno, že pro každou skupinu parametrů je to jiný TA
parametr. U nejpřesnějších analýz dosahovala chyba klasifikace 6%. Výsledky
ukázaly, že jednotlivý texturní parametr může mít sice velký diskriminační potenciál,
ale není univerzálně aplikovatelný na všechny skupiny pacientů. To potvrdila i studie
na atrofických svalech [52]. Tuto absenci univerzálnosti jednoho parametru částečně
odstraňuje užití sad s více texturními parametry. Nicméně z důvodu odlišných dat je
výhodnější použít vždy odpovídající sadu TA parametrů pro konkrétní textury, které
lze použitím Fkoef

a POE technik velice rychle a snadno nalézt. Automatickými

technikami i manuálním výběrem většinou byly vybrány pro klasifikaci textury
parametry druhého řádu. To ukazuje, že metody výběru byly zvoleny správně,
protože parametry druhého řádu jsou nositeli obrazové informace.
Výsledky TA na fantomech, jablkách, svalech a lidských játrech ukazují, že TA
je schopna popsat a separovat různé textury. Bohužel jsme v naší práci nedokázali
separovat s dostatečnou přesností jednotlivé skupiny cirhotických pacientů mezi
sebou. To může být způsobeno tím, že morfologické změny jater nemusí vždy
přesně korelovat s jejich funkčností. Například může krátkodobě docházet k výkyvům
funkce cirhotických jater, což není morfologicky postižitelné, nicméně to může ovlivnit
CPS, pokud se provede biochemické vyšetření v době, kdy funkční stav jater není
stabilní. Dalším negativně ovlivňujícím faktorem je variabilita biologické tkáně a různá
etiologie jaterní cirhózy. Navíc rozdělení pacientů podle CPS je narozdíl od
morfologických změn jaterní tkáně nespojité. Tyto vlivy společně s náhodným
faktorem (šum) způsobují, že data různých skupin pacientů rozdělených podle
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klinického stavu charakterizovaným CPS se překrývají, což má za následek
nepřesnosti při separaci.
Proto zavedení TA jako rutinní metody v klinické praxi při vyšetřování pacienta
s jaterní cirhózou není v současné době reálné. Když pomineme ekonomickou
stránku věci (drahé MR vyšetření atd.), jsou tu další problémy, které zavedení TA do
klinické praxe oddalují. Tím je především špatná specificita TA. Je nutné, aby tato
metoda dokázala správně separovat pacienty v jednotlivých skupinách. Kvalitu
analýzy MR obrazů by mělo zlepšit zavedení 3D TA, kde by se analyzovala
třídimenzionální data. První 3D algoritmy a jejich aplikace již byly publikovány [5961], nejjednodušší algoritmy jsou založeny na výpočtu 2D matice (např.
šedotónových závislostí) v libovolném směru. Ale i u 3D TA, stejně jako u klasické 2D
TA, je podmínkou k dosažení větší přesnosti zvýšení rozlišení a menší tloušťka
vrstvy. Studie na fantomech prokázala, že rozlišení zásadním způsobem ovlivňuje
přesnost klasifikace různých textur. 100% přesné separace bylo dosaženo tehdy,
pokud průměr PS kuliček byl mnohem větší než rozlišení MR snímků (odstavec
3.6.5). Naše výsledky separace pacientů podle CPS ukazují, že rozlišení standardně
užívané při klinickém vyšetření je pro klinickou aplikaci TA nedostatečné. Rozlišení
ve standardně používaném měřícím protokolu, kterým byli pacienti vyšetřováni, bylo
1.37 x 2.27 mm. Jaterní postižení, které vede k nepřiměřené akumulaci extracelulární
matrix a uzlovité přestavbě parenchymu, má často jemnější strukturu. Standardně
užívané rozlišení nedokáže postihnout všechny strukturální změny cirhotické tkáně.
Proto statistické metody při klasifikaci jednotlivých stadií jaterní cirhózy selhávají [9].
Měření s dostatečným rozlišením u pacientů s jaterním postižením, kteří jsou často
ve vážném klinickém stavu, by bylo neúměrně dlouhé, protože rozlišení je závislé na
počtu fázových kroků. Navíc by i díky menší šířce vrstvy výrazně klesnul poměr
signál/šum, což by vedlo k nutnosti zvýšení počtu akvizic a tedy k dalšímu
prodloužení doby měření. Nicméně rychlý vývoj MR hardwaru i softwaru slibuje, že
by v budoucnosti malé rozlišení nemuselo být překážkou pro zavedení TA do
standardního vyšetřovacího protokolu.
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6. Závěry dizertační práce
Pro MR zobrazování a TA byl vyvinut nový typ fantomu, který je označen jako
PSAG. Tento fantom byl podroben dlouhodobému testování, kde byla prokázána
jeho stabilita po dobu minimálně 12 měsíců. PSAG fantom je vhodný pro MR
zobrazování i pro aplikace TA, protože poskytuje dostatečný MR signál a umožňuje
simulovat různé nodulární textury. Při dostatečném rozlišení se metodou TA
prokázala dobrá separovatelnost různých struktur na MR obrazech. Dostatečné
rozlišení je i nutnou podmínkou pro potenciální použití TA v klinické aplikaci,
v opačném případě naše studie neukazuje velký přínos pro zavedení TA v klinickém
vyšetřování. Použití PSAG fantomu může být různé, my jsme ho v této práci úspěšně
otestovali při optimalizaci MR sekvencí a vyhodnovacích algoritmů a při
multicentrické studii na fantomech.
Texturní parametry byly počítány ve všech jednotlivých částech této práce o
aplikaci TA při hodnocení MR snímků (studie na fantomech, jablkách, svalech a
játrech) pomocí programového balíku MaZda, který byl v této práci úspěšně testován.
Tento program, vyvíjený v rámci projektů COST B11 a B21 [62,63] je robustní,
jednoduchý na ovládání a dostupný na internetu [14]. Plně postačuje pro statistickou
texturní analýzu MR obrazů. Implementované klasifikační metody a techniky pro
výběr parametrů i program samotný jsou popsány a citovány v různých publikacích
[25,26,64]. Našly dobré uplatnění i pro naše potřeby při separaci různých textur.
V praxi je však nutné analyzovat i stejné textury, kde se automatický výběr v naší
práci neosvědčil. Pro hodnocení MR obrazů byl proto navržen algoritmus, který je
založen na existenci invariantních parametrů a nevyžaduje a priori informace o
textuře. Algoritmus byl testován ve studii TA fantomů a lýtkových svalů s dobrými
výsledky klasifikace stejné i různé textury.
Hodnocení MR snímků metodou TA bylo aplikováno ve čtyřech oblastech a to
na MR jablek, lýtkových svalů, jater a PSAG fantomů. Ve všech případech dokázala
TA kvantitativně popsat vyšetřované oblasti na MR snímcích. Největší důraz byl
v této práci kladen na části týkající se MR PSAG fantomů (metodická část práce) a
porovnání MR snímků zdravých a cirhotických jater měřených in vivo (aplikační TA).
Prokázali jsme, že metodou TA lze odlišit cirhotická a zdravá játra, nicméně
specificita metody je nízká, což brání rozšíření této metody do klinické praxe. Práce
na fantomech ukázala, že přesnější klasifikace MR snímků pomocí TA lze dosáhnout
s větším rozlišením. Proto je možno předpokládat že s větším rozlišením se zvedne i
specificita TA při hodnocení MR snímků cirhotických jater.
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Dosažené výsledky této dizertační práce lze shrnout do několika bodů:
•

Pro potřeby optimalizace algoritmu výběru texturních parametrů a klasifikace
textury byl vyvinut nový dlouhodobě stabilního typ fantomu, určený pro MR
zobrazování a TA

•

Byl prokázán vliv rozlišení na přesnost klasifikace textury pomocí TA

•

Byl úspěšně testován program MaZda určený pro TA analýzu MR obrazů

•

Byl navržen algoritmus výběru invariantních texturních parametrů

•

Prokázali jsme, že metodou TA lze hodnotit stupeň postižení lýtkových svalů

•

Prokázali jsme, že metodou TA lze odlišit cirhotická a zdravá játra, specificita
metody je při standardním rozlišení používaném v klinické praxi nízká

•

TA dokáže odlišit jednotlivé odrůdy jablek.

Dizertační práce ukázala, že TA je vhodný doplňující nástroj pro analýzu MR
snímků ve všech aplikacích, kde byla tato metoda zkoušena. Výsledky použití
metody TA při hodnocení MR snímků textur fantomů, jablek, lýtkových svalů a
lidských jater byly publikovány na různých tuzemských i zahraničních konferencích a
publikovány v zahraničních impaktovaných časopisech [9,34,52,58], které jsou
v příloze B, C, D, E této dizertační práce. Seznam všech vlastních publikací týkající
se tématu dizertační práce je uveden v odstavcích 8.1, 8.2, 8.4.1.
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