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Abstrakt 

 
Tato práce si klade za cíl vytvořit optimalizovaný algoritmus, který vede k detekci 

setřené hranice mezi bílou a šedou hmotou mozku (blurring), což je patologickým 

projevem fokální kortikální dysplázie. Lokalizace oblastí blurringu bude prováděna 

z vyšetření mozku pomocí  magnetické rezonance (MR). V této práci se zaměříme 

právě na definování těchto oblastí za pomoci algoritmu, který zpracovává obdržená 

obrazová data. Hlavní myšlenkou je porovnání MR vyšetření pacientů s podezřením na 

fokální kortikální dysplázii, s modelem mozku zdravých pacientů. Na základě 

matematických postupů následně detekujeme oblast signálově změněného přechodu 

šedé a bílé hmoty mozku, tzv. blurringu. Pilířem výzkumu je již proběhlý experiment 

německých vědců [16], avšak cílem je daný postup optimalizovat na základě aplikace 

na konkrétní pacienty a MR protokoly. Ziskem by měl být algoritmus, kterým na 

základě matematického porovnání intenzity jednotlivých masek voxelů definujeme 

signálové změny v mozkové tkáni. 

MR vyšetření mozku takových pacientů budou znovu retrospektivně vyhodnoceny 

zkušeným neuroradiologem, bez znalosti výsledků algoritmů detekce. Zjištění 

lokalizace strukturálních a signálových změn v mozkové tkáni slouží především pro 

následné co nejpřesnější naplánování epileptochirurgické resekce.  
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Fokální kortikální dysplázie, blurring, epilepsie, detekce, magnetická rezonance, 

patologie. 

  



Abstract 

 
The main task of this thesis is to create an optimized algorithm, which can be used to 

detect blurring of the brain cortical gray-white matter boundary. Blurring is a 

pathological cause of the Focal Cortical Dysplasia (FCD). Location of the blurring areas 

are to be investigated with use of the magnetic resonance imagining (MRI). Focus of 

this thesis is the determination of locations of the blurring with the help of algorithm, 

which is processing the acquired data from the screenings. The idea is the comparison 

of the MRI examination’s results of the patients with a high suspicion of FCD, with the 

results of MRI examination of healthy patients.  The location of the blurring is to be 

determined based on the change of the signal on the brain cortical gray-white matter 

boundary, this determination is based on the mathematical calculations. The 

fundamental pillar of this research is research done by German scientists [16], however 

the task is to optimize the given procedure, considering the application on the specific 

patients and MRI protocols. Result of this optimization is the algorithm, which can be 

used, based on the mathematical comparison of the intensity of individual voxel masks, 

for the determination of signal changes in the brain tissue. 

MRI examinations of the brain of such patients are to be retrospectively evaluated by 

the experienced neuroradiologist, who does not possess the knowledge of the algorithm. 

Determination of the location of structural and signal changes in brain tissue serves 

mainly for consequent precise planning of the epileptic surgical resection. 
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Úvod 
 

V této diplomové práci se budeme zabývat postprocessingovou lokalizací centra fokální 

kortikální dysplázie (FCD) z vyšetření mozku pomocí magnetické rezonance na základě 

parametru setřené hranice mezi bílou a šedou hmotou – tzv. blurring. Snahou je 

detekovat ložiska v mozku pro případnou epileptochirurgickou resekci, která by 

eliminovala velikost patologické tkáně a vedla ke zlepšení stavů pacientů. Práce se opírá 

o již proběhlý výzkum v Německu [16], který přinesl pozitivní výsledky v rámci 

přesnosti lokalizace. Naším cílem bude postup aplikovat na data konkrétních pacientů, 

optimalizovat ho a vytvořit řetězec příkazů (kód), jehož vstupem bude snímek mozku 

pacienta a výstupem budou masky voxelů se zaznamenanou signálovou změnu 

abnormálního přechodu šedé a bílé hmoty mozku (blurringu) v rámci FCD.  

1. Epilepsie 

 
Epilepsie je udávaná jako nejčastější ze všech závažných neurologických onemocnění 

jak u dospělé populace, tak u dětí. Poměrný počet pacientů s epilepsií, u kterých se 

vyskytl v posledních pěti letech záchvat, je 0,5 – 1 %. Znamená to tedy, že v České 

republice v současné době žije přibližně 70 000 pacientů s tzv. aktivní epilepsií. U 

většiny pacientů však po čase dochází k celkovému vymizení záchvatových stavů, 

bohužel u 20 – 30 % pacientů k tomuto výsledku nedojde. Jedná se tedy o 

farmakorezistentní epilepsii. [1] 

 

1.1. Farmakorezistentní epilepsie 

 
O farmakorezistentních pacientech mluvíme v tom případě, kdy nelze docílit 

přijatelného snížení počtu záchvatů i přes vhodnou léčbu přiměřeným množstvím 

antiepileptik, podávaných v maximálních dávkách snesitelných pro pacienta.  

V neurologii je jako farmokorezistentní označován ten pacient, u kterého se nepodařilo 

během dvou let adekvátní léčby dosáhnout remise záchvatů. Příčina farmakorezistence 

není doposud známá. Roli hrají vlivy genetické, a také získané. [1]
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Pokud pacient s FCD trpí epilepsií, je tato kombinace u tří ze čtyř nemocných pacientů 

farmakorezistentní. FCD se vyskytuje až u jedné čtvrtiny pacientů s fokální 

epilepsií. [2] 

2. Fokální kortikální dysplázie (FCD) 

 
Fokální kortikální dysplázie je vrozená abnormalita vývoje mozku, konkrétně mozkové 

kůry. FCD je nejčastější příčinou epilepsie u dětí a třetí nejčastější lézí u dospělých s 

farmakorezistentní epilepsií. Farmakorezistentní epilepsie je hlavním důvodem pro 

chirurgické zákroky na mozku (epileptochirurgické), jelikož k její léčbě již nelze použít 

dostupných farmak. Cílem chirurgických zákroků je odstranění tzv. epileptogenní zóny 

a dopřát tak pacientovi plnohodnotný život. K těmto zákrokům se využívá metoda 

neuronavigace pomocí zpracování 3D MR sekvencí, která napomá prostorové detekci a 

vizualizaci ložiska způsobujícího epilepsii. Pro navigaci se využívají především snímky 

T1 sekvence, avšak volba sekvence se opírá především o charakteristiku výkonu. [3] 

 

 

Obrázek 1: Obraz z navigačního systému, konkrétně se jedná o zobrazení tumoru, T1 snímky s kontrastní 

látkou, [FN Motol oddělení neurochirurgie] 
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Po resekci oblasti FCD je evidována 60% úspěšnost při kontrole záchvatů. [2] Tato 

práce by ve svém výsledku měla posoužit právě ke zjednodušení algoritmů detekce 

oblastí FCD. 

 

FCD lze rozdělit na několik typů dle jejich charakteristik:  

Fokální kortikální dysplázie typu I – vyskytující se s pozdním nástupem a je častěji 

pozorována u dospělých, se změnami přítomnými v temporálním laloku. [4] 

 

Fokální kortikální dysplázie typu II – jsou pozorovány klinicky závažnější příznaky, 

nežli u typu I. Příznaky obvykle pozorujeme u dětí. V tomto typu dochází k 

rozsáhlejším změnám mimo temporální lalok, nejčastěji v části čelního laloku. [4] 

Vzniká ve vývoji dříve nežli typ I.  

Fokální kortikální dysplázie typu II se nejčastěji vyskytuje pericentrálně a frontálně. Na 

MR se oblast mozkové kůry projevuje jako ztluštělá, v T2 vážených obrazech 

změněným signálem bílé hmoty, ale především také s hůře vymezenou hranicí mezi 

šedou a bílou hmotou, o čemž pojednává tato diplomová práce. [1] 

Můžeme se setkat také s rozdělením na typ IIA a IIB. Typ IIA je charakterizován 

dimorfickými neurony a chybějícími balónovitými buňkami, které se naopak vyskytují 

u typu IIB. [2] 

 

Fokální kortikální dysplázie typu III – jedná se o nový typ, je jednou z výše uvedených 

dysplasií společně s další hlavní lézí, jako je například skleróza hipokampu, nádor, 

vaskulární malformace nebo získaná patologie během raného života. [4]  

Předpokládá se, že jednotlivé typy FCD jsou častěji provázány s určitým klinickým 

projevem. Typ I může být například objeven čistě náhodně při detailním MR vyšetření, 

které proběhlo z jiné indikace, než je epilepsie. [2] 

 

2.1. Malformace kortikálního vývoje 

 
Jedná se o tzv. korovou dysgenezi, která patří k nejčastějším příčinám epilepsie. Vzniká 

narušením procesu buněčné proliferace, migrace buněk nebo následné synaptogeneze. 

Dochází k nim v ontogenetickém vývoji cerebrálního kortexu probíhajícím v několika 

přesně časovaných stádiích.  Buněčné prvky vyskytující se v abnormální tkáni se 
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vyznačují narušenou strukturou, organizací i funkcí, některé mohou mít i změněný 

genotyp. Tyto změny se projevují převahou excitačních mechanismů nad těmi 

inhibičními. Mezi takovéto léze řadíme i FCD. Rozsah lézí se pohybuje od 

mikroskopických velikostí až po výrazné změny, které zasahují více laloků. 

V histologické oblasti lze pozorovat různě vyjádřené změny, jako jsou např. zadržené 

jednotlivé neurony v bílé hmotě, narušená organizace korových vrstev, zvýšený počet či 

abnormální shluky neuronů, abnormální balónovité buňky apod. [1] 

Zobrazování mozku pomocí MR ukazuje abnormality u většiny dysplasií typu II a 

pouze u některých kortikálních dysplasií typu I [4], při kterých jen občas můžeme 

v obraze pozorovat setření hranice mezi šedou a bílou hmotou, zvýšení signálu bílé 

hmoty v T2 vážených obrazech a redukci objemu bílé hmoty. [1] 

MR vyšetřením, která nejsou přímo cílena na detekci FCD, uniká až 40 % případů, 

zvláště pak těch s méně rozsáhlými FCD změnami. Během MR vyšetření se doporučuje 

zacílit vyšetření do klinicky suspektní oblasti, nevynechat 3D rekonstrukce a IR 

sekvence. [1] 

Do skupiny poruchy kortikální proliferace patří i jiné fokální poruchy, mezi které 

řadíme například tuberózní sklerózu, DNET (dysembryoplastický neuroepiteliální 

nádor) nebo hemimegaloencefalii. [2] 

 

Úplná resekce epileptogenní zóny je nutná pro život bez záchvatů. MR zobrazování je 

velmi užitečné pro identifikaci pacientů s epilepsií rezistentní na léky, u kterých je 

pravděpodobné, že budou mít prospěch z chirurgické léčby. Abnormality se mohou také 

nacházet v životně důležité části mozku, kde operace nebude vhodnou volbou. Proto se 

pro stanovení diagnózy a rozhodování o léčbě široce využívají další diagnostické 

zobrazovací techniky, které jsou uvedeny níže. [4] 

Pokroky v MR (vyšší detail zobrazení, sekvence 3D, atd.) přinesly revoluci v 

diagnostice FCD, což vedlo k vyšší úspěšnosti resekce epilepsie. Nicméně, mnoho 

histologicky potvrzených pacientů s FCD má normální předoperační MR studie, tedy 

tzv. MR-negativní snímky, což ztěžuje předoperační diagnostiku. Účelem této studie je 

ověřit, zda naše metoda následného zpracování MR snímků úspěšně detekuje oblast 

FCD. 
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3. Diagnostické zobrazovací metody 

 
V současné chvíli neexistuje optimální diagnostická metoda, která by vedla k přesnému 

nalezení právě epileptogenní zóny. Při detekci a potvrzování hypotéz o lokalizaci se 

opíráme o neurozobrazovací metody, ke kterým se řadí především již zmiňovaná MR, 

kterou společně s počítačovou tomografií (CT) řadíme mezi metody zobrazující 

strukturu mozkové tkáně. Ovšem velmi důležité jsou také tzv. funkčně zobrazovací 

metody, které zobrazují funkční stav vyšetřované tkáně. [1]  

Pokud má pacient normální MR nález, tedy MR nelezionální epilepsii, je nutno 

přistoupit při plánování dalšího postupu k metodám jako je například SPECT, PET a 

spektroskopie pomocí magnetické rezonance, kromě těchto metod budou popsány také 

doplňkové metody. [1] 

 

 

3.1. Magnetická rezonance 

 
Magnetická rezonance MR se opírá o fyzikální vlastnosti jader atomů s lichým počtem 

protonů. Ty rotují se svým spinem (točivým momentem) a tím vytvářejí magnetický 

moment. Vektory jejich točivého momentu vykonávají v silném magnetickém poli tzv. 

precesi, což je pohyb po plášti pomyslného kužele. Osa rotace se orientuje za běžných 

podmínek zcela náhodně a magnetický moment je téměř nulový. Vložíme-li však jádra 

atomu do silného magnetického pole, osy rotace jader se zorientují v jedné rovině 

rovnoběžně. Paralelně ve směru anebo antiparalelně v protisměru vůči zevnímu 

magnetickému poli. Po vystavení takto zorientovaných jader vysokofrekvenčnímu 

elektromagnetickému impulsu, který má frekvenci rovnou frekvenci precese protonů, 

dojde na principu rezonance k absorpci jeho energie, což mimo jiné ovlivní také směr 

osy rotace. Dojde zároveň k synchronizaci precese. Po ukončení elektromagnetického 

pulsu se jádra vracejí do původního stavu, během čehož dojde k vyzáření energie 

původně získanou z elektromagnetického impulsu. Tuto uvolněnou energii je možné 

zachytit a změřit, jelikož se na citlivé cívce indukuje signál. Mezi jednotlivými 

relaxacemi se obvykle excitační impulzy několikrát opakují, tato série impulzů se 

nazývá sekvence. V současné době se používá několik typů sekvenci, což vede ke 

vzniku různých typů obrazů. Nejčastěji měřenými parametry jsou T1 a T2 – relaxační 
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časy, protonová hustota a pohyb protonů. Pro tvorbu obrazu se při MR vyšetření 

využívá nejčastěji se vyskytujícího atomu s lichým protonovým číslem: vodíku (H). 

Voda a tkáně, které obsahují více vody, vykazují nízký signál na T1 obrazech, a naopak 

vysoký signál na T2 obrazech. [5]  

 

V rámci diplomové práce využíváme snímky z T1 vážené sekvence. T1 a T2 časy jsou 

rozdílné pro jednotlivé tkáně, toto se projeví na výstupním obrazu v rozdílu stupně šedi. 

Neměří se přímo tyto časy, ale rozdíly v nich, za které jsou odpovědné především 

rozdíly ve složení vyšetřovaných tkání. [5] Místa, kde je nižší intenzita signálu, se 

nazývají hyposignální nebo hypointenzní. Struktury, které jsou světlejší, nazýváme 

hypersignální nebo hyperintenzní. Asignální jsou tkáně, které nevykazují žádný signál, 

např. proudící krev či kalcifikace. Obrazy, které získáme, se nazývají T1 a T2 vážené 

obrazy. [6] 

 

T1 – vážené obrazy 

T1 je čas, za který doje k návratu spinů do původního klidového stavu. [5] 

Obecně platí, že T1 obrazy slouží k přesnému anatomickému zobrazení. Signál vody je 

nízký, a tuk je naopak hyperintenzní, protože doba relaxace je kratší. T1 signál je 

silnější při zkrácení relaxační doby. Relaxační dobu také zkracují kontrastní látky, jsou 

tedy hyperintenzní. [6] 

 

T2 – vážené obrazy 

T2 odpovídá době, za jakou dojde k opětovnému rozsynchronizování precese 

protonů. [5] 

Tyto obrazy nám poskytují informace především o patologických ložiscích ve skeletu, 

ale i o postižení jater a uzlin. Využíváme především transverzální roviny pro zobrazení.  

[6] 
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FLAIR 

Fliud Attenuated Inversion Recovery – v rámci tohoto typu sekvence aplikací 

inverzního pulsu je zajištěno vymizení signálu mozkomíšního moku. Toto se využívá 

zejména u patologických lézí uložených periventrikulárně, které v klasických T2 

vážených obrazech splývají s vysokým signálem mozkomíšního moku. Další výhodou 

zmíněné sekvence je odlišení patologických ložisek bílé hmoty od rozšířených 

perivaskulárních Robin-Virchowových prostorů, které se v běžných T2 vážených 

obrazech jeví jako hyperintenzní ložiska.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1: Zobrazení tkání při sekvenci T2[6] 

  

tekutina světlá - hypersignální 

tuk šedý - izosignální 

mozek (pevné tkáně) tmavé - hyposignální 

Kalsifikace, kompakta, proudící krev černá - asignální 



8 
 

Naopak v sekvenci FLAIR jsou asignální, zatímco demyelinizační ložiska jsou 

hypersignální. [7] 

 

 

 
Obrázek 2: MR mozku z uvedené publikace pro znázornění typů zobrazení,  fyziologický nález, a) FLAIR, 

b) T2, c) T1; BH – bílá hmota, FL – frontální lalok, OL – týlní lalok, PK – postranní komora, PL – 

temenní lalok, ŠH – šedá hmota, T – talamus. [5] 

 

3.2. SPECT 

 
Jednofotonová emisní počítačová tomografie (SPECT) byla představena počátkem 80. 

let jako nástroj pro posouzení a kvantifikování krevního zásobení a variability 

nervových buněk. Pro výkon SPECT je intravenózně aplikováno radiofarmakum, které 

se fixuje v buňkách šedé kůry mozkové a jehož rozložení v tomografickém řezu je pak 

matematicky rekonstruováno z jednotlivých snímků za využití metody zpětné filtrované 

projekce, anebo stále častěji metody iterativní algebraické rekonstrukce. [8] Při 

vyšetření se pomalým otáčením jednoho až tří detektorů v drobných krocích kolem těla 

pacienta zhotovuje velké množství plošných obrazů pacienta. [5] Snímky SPECT jsou 

generovány pomocí gama kamer, které zaznamenávají fotony gama emitované 
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radionuklidem. SPECT má za následek lepší kvalitu obrazu než dvojrozměrné nebo 

planární zobrazení, neboť ohniskové zdroje činnosti se navzájem nepřekrývají. 

Výsledkem je výrazný nárůst kontrastu mezi objektem a pozadím (poměr signál / šum). 

[8] 

Doba skenování v programu SPECT závisí na zobrazovacím systému, druhu 

radiofarmaka a požadované kvalitě obrazu. Obrázky s vysokým rozlišením celého 

mozku je možné získat současnou technologií za přibližně 20 až 30 minut. Objemová 

zobrazovací kapacita většiny systémů SPECT umožňuje rekonstrukci v libovolném úhlu 

- včetně axiálních, koronálních a sagitálních rovin - nebo ve stejném úhlu snímání 

získaném pomocí počítačové tomografie (CT) nebo magnetické rezonance (MR) pro 

usnadnění porovnání obrazu. [8] 

Zónu začátku epileptických záchvatů s vysokou sensitivitou (až 90%) nám napomáhá 

lokalizovat iktální SPECT. Jedná se o metodu dosti náročnou po stránce technického 

provedení. Je potřeba aplikovat radiofarmakum co nejdříve po začátku záchvatu 

současně s EEG monitorací. Jedná se většinou o evokované záchvaty. Iktální obraz je 

následně porovnán s obrazem interiktálním (obraz mezi záchvaty – v klidu). Výsledný 

odečet může být vyobrazen v řezech, být implementován na ideální topografickou mapu 

mozku, nebo ideálně na MR obrazy daného pacienta, což poskytuje přesnější 

identifikaci struktur. Tato metoda je vcelku význačně popsaná již svým pojmenováním 

SISCOM, což je zkráceně Substraction of Ictal SPECT co-registrated to MR. [5]  

 

3.3. PET 

 
Při PET (Positron Emission Tomography) je nitrožilně aplikováno radiofarmakum  

F-fluorodeogyglukóza (F-FDG), které je v buňkách fosforylováno. Na základě jeho 

hromadění v buňkách se určuje tzv. aktivita tkáně. Čím aktivnější oblast je, tím více se 

F-FDG hromadí. Přístroj PET registruje záření, které je emitováno z pacienta po podání 

radiofarmaka. Při přeměně radionuklidu je emitován pouze pozitron, který anihiluje 

s blízkým elektronem, přičemž vznikají dva šířící se od sebe přesně pod úhlem 180°. 

Přesné určení dráhy letu fotonů a časy letu registrují koincidenční detektory, které jsou 

uspořádané do prstence. Tímto způsobem lze určit zdroj záření, ležící na spojnici míst, 

kde byly fotony detekovány. Na základě těchto spojnic lze zrekonstruovat poměrně 
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přesný obraz rozložení radiofarmaka. PET se vyznačuje dobrým prostorovým 

rozlišením a možností využívat i jiná radiofarmaka, kterými lze zobrazit nejdůležitější 

biologické pochody. Avšak PET nedokáže zcela anatomicky přesně zobrazit 

patologické ložisko, proto se využívá hybridních skenerů. [5] 

 

3.4. Hybridní zobrazení PET/MR 

 
Koncept hybridního zobrazení kombinuje podávání radiofarmaka s principem 

morfologického zobrazení ve stejném čase. Jedním z hybridních zobrazení, které se 

využívá nejvíce, je zobrazení PET/CT.  Klinický úspěch kombinace PET/CT vedl 

k vytvoření spojení pozitronové emisní tomografie pro posouzení aktivity 

metabolického procesu a magnetické rezonance, tedy PET/MR. MR je momentálně 

jistou zobrazovací metodou zvláště pro centrální nervovou soustavu, ale stále více a 

více se využívá také při diagnostice onkologických onemocnění v oblastech hlavy a 

krku, trupu, pánve, měkkých tkání skeletu.  

Výhodou pro PET/CT zobrazení je možnost současného zobrazení funkčního a 

morfologického vyšetření jak pro lokální, tak pro vyšetření celého těla.  Dále můžeme 

nahradit transmisní sken u samostatných PET zařízení využitím dat CT. Pokud 

transmisní sken zevním zdrojem záření o E 511 keV pro korekcí atenuace vynecháme, 

dojde ke značnému zkrácení doby vyšetření. Stále se ale setkáváme s nevýhodami této 

metody. Řadíme mezi ně sekvenční akvizici dat nebo špatnou koregistraci, která vzniká 

samovolnými pohyby orgánů vlivem dýchání, srdeční činností, pulzací cév nebo 

peristaltikou. Avšak největším problémem stále zůstává přijatá radiační dávka, která se 

nejvíce projevuje u vyšetření nemocných v dětském a reprodukčním věku, kde často 

dochází k opakovaným vyšetřením. Nejvýznamnější výhodou PET/MR je tedy výrazné 

snížení radiační dávky. [9] 
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3.5. Funkční MR 

 
Jedná se o moderní zobrazovací metodu, která slouží k funkčnímu zobrazování mozku, 

mapuje cerebrální odezvy na vnější či vnitřní podnět, detekuje tedy jemné změny 

průchodu krve v reakci na tyto podněty. Pro naše účely slouží společně s traktografií 

jako doplňková metoda, kterých se využívá pro přesné plánování resekce. Lékař se 

potřebuje během operace přesně vyhnout například centrům hybnosti, motoriky a 

důležitým traktům a pro takovéto účely slouží právě tyto metody.  

K měření funkční magnetické rezonance (fMR) je využíváno dvou principů. Jedná se 

buď o změnu perfuze a objemu krve v místě neuronální aktivity (perfuzní fMR), anebo 

jsou změny signálu detekovány v závislosti na hladině kyslíku v krvi (BOLD), tedy na 

základě poměru okysličené a neokysličené formy hemoglobinu. K těmto jevům dochází 

po změně stavu mozku. Je dobře známo, že zvýšení nervové aktivity v oblasti kůry 

stimuluje zvýšení místního krevního toku, aby uspokojil větší poptávku po kyslíku. 

Změna průtoku krve skutečně přesahuje to, co je potřebné, aby na kapilární úrovni došlo 

k čistému zvýšení rovnováhy okysličené arteriální krve k deoxygenované venózní krvi. 

V podstatě změna tkáňové perfúze překračuje další metabolickou potřebu, takže 

koncentrace deoxyhemoglobinu v tkáních se snižuje. Toto snížení má přímý vliv na 

signály používané pro vytváření obrazů s MR. Zatímco krev, která obsahuje 

oxyhemoglobin, není z hlediska své magnetické citlivosti příliš odlišná od ostatních 

tkání nebo vody, deoxyhemoglobin je významně paramagnetický (jako činidla 

používaná pro kontrastní materiály MR, jako je gadolinium), a proto se okysličená krev 

podstatně liší magnetickými vlastnostmi od okolních tkání.  
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V mikroskopickém měřítku nahrazení deoxygenované krve okysličenou krví činí místní 

magnetické prostředí jednotnější. Životnost signálů používaných k vytváření obrazů s 

magnetickou rezonancí je přímo závislá na jednotnosti magnetického pole, které se 

vyskytuje u molekul vody. [10] 

 

 

Obrázek 3:  Motorické zobrazeni funkční MR; a) aktivita levé horní končetiny v pravé hemisféře; 

b) aktivita pravé horní končetiny v levé hemisféře; c) aktivita levé dolní končetiny v pravé hemisféře; 

d) aktivita pravé dolní končetiny v levé hemisféře [databáze KZM FN Motol] 

  

a b 

c d 
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3.6. Traktografie   

 
Mohutně se rozvíjející metoda umožňující názornou anatomickou prezentaci svazků 

nervových drah. Jedná se o neinvazivní metodu, která umožňuje zkoumat drobnou 

strukturu tkáně pomocí jejích difúzních vlastností. Při měření difuze pomocí magnetické 

rezonance je její směrovost v jednotlivých voxelech matematicky popsána pomocí 

difuzních tenzorů, které určují hodnoty difuze v základních prostorových směrech. 

Difuzní tenzor je tedy matematický model difuze v 3D prostoru, který nám vyobrazuje 

dráhu důležitých traktů. 

Jedná se o vhodnou součást celkového předoperačního vyšetření. Sekvencí pro difúzní 

tenzor jsou získaná další data, která lze využít k posouzení biologické povahy ložiska 

využitelné pro neurochirurgickou navigaci na operačním sále. [11] 

 

 

Obrázek 4: Kortikospinální trakt zanesený do difuzního obrazu [databáze KZM FN Motol] 
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3.7. MR spektroskopie  

 
Jedná se o zobrazovací metodu, která umožňuje in vivo diagnostiku určitých 

chemických sloučenin v lidském těle. Selektivním, neinvazivním a nedestruktivním 

způsobem nám dodává informace o buněčném metabolismu ve tkáních a orgánech, a 

tím významně doplňuje čistě anatomické zobrazování poskytované konvenční 

magnetickou rezonancí. Metoda využívá magnetických vlastností atomového jádra, 

umožňuje detailní anatomické zobrazení a je schopna detekovat velké množství 

metabolických signálů, které vycházejí z živé tkáně a potlačovat signály proudící z vody 

a lipidů. Jsou sledovány patologické změny spektra, které v rámci neurologie 

napomáhají při zjištění či potvrzení lateralizace epileptického ložiska před plánovaným 

epileptochirurgickým výkonem. [12] 
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4.  Parametry pro detekci FCD 

 

Abnormality z MR snímků nejčastěji detekujeme z faktorů jako je zakřivení mozkové 

kůry, kortikální tloušťka nebo hloubka sulků. My se však v této práci budeme nejvíce 

zajímat o alteraci signálu přechodu bílé a šedé hmoty mozku – tzv. blurring. [13]   

Mezi typické rysy FCD patří zesílení nebo ztenčení kortikálního křížení, „rozmazání“ 

přechodu bílé a šedé hmoty, zvýšená intenzita signálu na FLAIR  

a / nebo T2 vážených snímcích a lokalizovaná atrofie mozku. Nicméně, 45 % 

histologicky potvrzených lézí FCD není zjištěno rutinní vizuální prohlídkou MR, což 

může být částečně způsobeno anatomickou složitostí kůry. To dělá FCD nejběžnějším 

histopatologickým nálezem u pacientů bez viditelné léze na MR. 

 

4.1. Tloušťka mozkové kůry 

 
Lidská mozková kůra je silná vrstva neuronů, jejichž tloušťka se pohybuje mezi 

1 až 4,5 mm, s celkovým průměrem přibližně 2,5 mm. Regionální odchylky v tloušťce 

kortexu mohou být poměrně velké. Tloušťka kůry má velký přínos při detekci široké 

škály neurodegenerativních a psychiatrických poruch. Změny v šedé hmotě tvořící 

kortikální list se projevují normálním stárnutím, ale také společně s Alzheimerovou 

chorobou, Huntingtonovou chorobou, nebo se schizofrenií. Kortikální atrofie jsou často 

regionálně specifické. [14] 

K dnešnímu dni bylo dokončeno málo studií porovnávající tloušťku kortexu u většího 

počtu pacientů. Z velké části je nedostatek studií způsoben složitostí procesu přesného 

měření tloušťky kortikálního materiálu na sub-milimetrovém měřítku. Tato obtíž 

vzniká, protože tloušťka kůry je vlastnost, která může být správně měřena pouze tehdy, 

jsou-li známa umístění a orientace povrchů šedé a bílé hmoty a povrchů pilika (povrch 

představující hranici mezi šedou hmotou a mozkomíšním mokem). Obvyklé je také 

měření tloušťky kortikální vrstvy pro prostorově lokalizované oblasti během 

postmortálních studií. 

Obtížnost správného měření tloušťky kůry bez morfologického znázornění jak  povrchu 

bílé a šedé hmoty, tak i povrchu pilika je znázorněna na Obrázku 3, který znázorňuje 

koronální a axiální řezy přes T1-vážený objem MR. Měření tloušťky z koronálního řezu 
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v bodě označeném zelenou tečkou by vedlo k odhadu nad 1 cm. Zkoumání druhého 

pohledu ukazuje, že toto měření představuje dramatické nadhodnocení. Řešením je 

použití více ortogonálních zobrazení, protože lze zvolit rovinu řezu, která je nejvíce 

kolmá k povrchu. Přesto měření tloušťky kůry bude vždy mít za následek 

nadhodnocení, pokud kortikální povrch nebude kolmo k jedné z pozorovacích rovin.  

 

Obecně nelze přesně stanovit skutečnou hodnotu tloušťky celého kortexu, jelikož kůra 

obsahuje mnoho záhybů, které nejsou zarovnány s žádnou z kardinálních os, podél 

kterých jsou typicky vidět data řezu. [14] 

 

 

 

Obrázek 5: Řezy koronální a horizontální hemisféry, bílá tečka ukazuje na bod, ve kterém použití 

koronálního pohledu mělo za následek dramatické nadhodnocení šířky kortexu [14] 
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4.2. Zakřivení mozkové kůry 

 
Další způsob pro detekci epilepsie je měření zakřivení kortexu jako jeden z parametrů 

gyrifikace. Zakřivení lze měřit v každém bodu na linii mozku. Udává se jako inverzní 

poloměr kruhu, jak lze vidět na Obrázku 4.  

 

Obrázek 6: Výpočet zakřivení mozku – inverzní poloměr kruhu 

 

V každém bodě na povrchu kortexu je nekonečný počet směrů, kterými můžeme měřit 

zakřivení. Gauss ukázal, že i přes to tam existují vždy dva směry, které vytvářejí 

maximální a minimální hodnotu zakřivení a tyto směry jsou vždy navzájem ortogonální 

(vektory mající nulový skalární součin). V programu FreeSurfer je měření aproximací 

zakřivení na každém vrcholu rekonstrukce povrchu pomocí principů schématu  

Gauss-Bonnet (viz Obrázek. 7): Na rovném povrchu je součet vnitřních úhlů 

trojúhelníku 180°. Nicméně na zakřiveném povrchu tento fakt neplatí a součet vnitřních 

úhlů je větší nebo menší než 180° pro kladné nebo záporné zakřivení. [15] 
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Tyto vztahy jsou základem pro vnitřní výpočty zakřivení na kortikální úrovni povrchu: 

pokud je oblast vrcholu konvexní nebo konkávní, pak okolní úhel je menší než 360°.  

Je-li plocha plochá, je úhel ± 360°, zatímco pokud je plocha sedlovitého tvaru (záporně 

zakřivená), úhel je větší než 360°. [15] 

 

 

Obrázek 7: Gauss-Bonnet schéma rekonstrukce povrchu mozku[15] 

 

4.3. Blurring 

 
V rámci této práce se ovšem zaměříme na detekci centra epilepsie na základě tzv. 

blurringu, což je signálová a strukturální abnormalita přechodu šedé a bílé hmoty. Tento 

parametr se dle dostupných studií jeví jako nejúspěšnější při hledání změny typu FCD.   

Zdravý kortex vykazuje dobře znatelné přechody, kdežto narušený kortex má tento 

přechod spíše slitý. Faktory, kterými jsou například atypické neurony, jejich nahuštění 

či vysoká hustota jsou společně se změnou kortexu podkladem blurringu a tedy i změně 

signálu. Je proto snahou nalézt tyto oblasti, které nejsou detekovatelné pouhým okem. 

[15] 

Diplomová práce bude testovat algoritmy, které povedou k přesnému určení oblastí, ve 

kterých je nejasně odlišená šedá hmota mozku od bílé.  
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4.4. Nálezy FCD 

 
Typ I FCD se projevuje v MR snímcích diskrétněji. Lze pozorovat například rozšíření 

vrstvy kortexu, setřenou hranici mezi šedou a bílou hmotou, atypickou gyrifikaci , 

odlišný signál v sousedící bílé hmotě a radiální proužky v bílé hmotě směrem k ložisku. 

Zvýšení signálu na T2-vážených snímcích a sekvencí FLAIR nebývá zpravidla nápadné 

(Obrázek 8). Typ I FCD poté může být omezen jen na diskrétní rozšíření kortexu 

(Obrázek 9). Typ II FCD mívá abnormně vyšší signál na T2 vážených snímcích a 

sekvenci FLAIR (Obrázek 10 a 11) a jeho diagnostika bývá jednodušší a 

jednoznačnější. [2] 

 

 
Obrázek 8: Typ FCD I na 3T MR, diskrétní ztluštění 

kortexu frontálně vpravo s abnormní gyrifikací 

(tvorba mozkových závitů "gyrů"), T2 vážení [2] 

 

 
Obrázek 9: FCD typ I, relativně diskrétní rozšíření 

vrstvy kortexu, T1 vážení [2] 

 

 
Obrázek 10: FCD typ II, vpravo frontálně, setřená 

hranice mezi bílou a šedou hmotou, zvýšený signál, 

FLAIR [2] 

 
Obrázek 11: FCD typ II, temporálně vpravo, 

atypická gyrifikace, rozšíření kortikální vrstvy. T1 

vážení [2] 
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5. Náplň zadání 

 
Náplní diplomové práce je především vytvoření typického průměrného obrazu mozku 

ze snímků kontrolní skupiny bez epilepsie. Výstupem tedy bude model „zdravého“ 

mozku, který poslouží jako model, na který pak mohou být implementovány snímky 

pacientů s cílem porovnat a případně detekovat rozdíly. Získané snímky budou pocházet 

od pacientů, kterým bylo neurologem na základě neurologických potíží doporučeno 

vyšetření MR mozku, avšak následné prozkoumání neuroradiologem a neurologem 

neprokázalo žádné strukturální nebo signálové abnormality. Snímky pocházejí 

z JL kliniky Nové Butovice z 3T MR (Philips Achieva 3T TX MR systém Philips 

Healthcare, Eindhoven, Holandsko).  

 

Hlavní statí této práce je realizace detekčního algoritmu pro evaluaci patologického 

přechodu bílé a šedé hmoty mozku z MR snímků. Následně budou výsledky algoritmu 

porovnány s pacienty bez epilepsie a vyhodnoceny. Vycházet budeme z výzkumu týmu 

Hanse Huppertze [16], kde je detailně popsána metodika detekce blurringu, zároveň se 

budeme snažit tento postup maximálně optimalizovat pro naše potřeby.  

Ve zmiňovaném výzkumu byl použit tzv. template standardního mozku, který pochází 

z Montrealského neurologického institutu (MNI), využívající velikost voxelu 

1 x 1 x 1 mm – prostorově normalizované obrazy by měly mít poměrně vysoké rozlišení 

a standardní parametry pro normalizaci. Je důležité, aby kvalita obrazu byla co nejvyšší 

a aby výběr šablony neovlivnil konečné řešení. [16] 

 

5.1. MNI model mozku 

 
Jedná se o jeden z nejrozšířenějších templatů mozku, který reprezentuje populaci a byl 

vytvořen Montrealským neurologickým institutem (The Montreal Neurological Institute 

and Hospital – MNI). [17] K jeho vytvoření sloužil vysoký počet snímků mozků 

z magnetické rezonance během normálních kontrol, jedná se tedy o pacienty, kteří byli 

vyhodnoceni jako zdraví. Nejprve bylo vzato 241 snímků normálních MR skenů 

z široké škály dospělých jedinců, na nichž pracovníci ručně definovali různé orientační 
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body. Přičemž každý mozek byl měřen tak, aby odpovídal orientačním bodům 

k rovnocenným pozicím v rámci mozkové atlasu.  

Poté bylo odebráno 305 snímků opět zdravých mozků, na které již byl implementován 

automatický 9 parametrový algoritmus, jenž odpovídal právě průměru předešlých 

241 mozků, které byly přizpůsobeny tradičnímu atlasu mozku. Šablona je označována 

MNI305. V současnosti je využívána především šablona MNI152, která průměruje 

152 skenů MR, které byly porovnány s MNI305 pomocí afinní transformace 

s 9 parametry. [18]  

 

5.2. MNI prostor  

 
Vyjma MNI modelu mozku jsou data také normalizována do tzv. MNI prostoru. Jedná 

se o prostor, do kterého jsou vstupní obrazy mozků transformovány právě pro potřeby 

použití reference montrealského modelu mozku. Tento prostor nejčastěji nabývá 

velikosti 13 mm nebo 23 mm. Naše vstupní data se pohybují v prostoru o velikosti 

1 x 0,5 x 0,5 mm a pro potřeby naší práce byla veškerá data implementována do 

prostoru 1 x 1 x 1 mm. 

 

Při zpracování snímků používáme volně dostupný program FSL. 

 

5.3. FSL program 

 
FSL program může pracovat s 2D, 3D nebo 4D daty ve formátu NIFTI. Program nabízí 

přehledné grafické uživatelské rozhraní, které často urychlilo výpočty, jelikož nebylo 

zapotřebí psát skripty do terminálu, nýbrž byly použity již zabudované funkce jako je 

například lineární transformace, eliminace nadbytečné tkáně („obetování“) či 

segmentace. Rozhraní GUI nám zároveň umožňuje díky funkci fsleyes nahlížet na 

obrázky ve 3D podobě a kontrolovat tak jednotlivé kroky.  
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Tato funkce nám zároveň umožňuje využití rozličných nástrojů, například k ořezu 

snímků. Program FSL je spouštěn operačním systémem Linux, jednotlivé příkazy jsou 

psány do příkazové řádky a sjednoceny do bash kódu. 

 

 

Obrázek 12: GUI rozhraní programu FSL  

 

 

Obrázek 13: Funkce FSLeyes pro 3D zobrazování – zobrazení anonymizovaných dat v programu FSL 
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6. Normalizace dat 

 
Před detailním popisem jednotlivých kroků vedoucích k vytvoření modelu normálního 

mozku a algoritmu pro detekci blurringu je nejprve nutné představit nejdůležitější 

nástroje pro normalizaci dat, o které se v této práci opíráme.  

 

6.1. BET: Brain Extraction Tool 

 
Příprava snímku pro následnou segmentaci a registraci. Cílem je eliminovat tkáně, které 

nejsou potřebné k diagnóze mozku. Jedná se o tkáně s vysokou variabilitou kontrastu a 

výraznou geometrií (skalp, dřeň, oční bulvy, tuk, kůže, apod.). Může také odhadnout 

vnitřní a vnější povrch lebky a vnější povrch hlavy, za předpokladu pokud máme 

kvalitní vstupní obraz T1 a T2.  

Příkaz BET zabere přibližně 5 sec a je volán z příkazové řádky v prostředí FSL, použití 

funkce BET má minimální vliv na kvalitu snímku. [19]  

 

 

Obrázek 14: (zleva doprava) T1 vážené snímky / nepovedená registrace bez použití BET / výsledný obraz 

po použití BET [19] 
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Již betované snímky pokračovaly do segmentace šedé a bílé hmoty, kde zároveň prošly 

ještě korekcí intenzity pro potlačení nedokonalostí MR. Ty mohou zanést do snímků 

chybu a je potřeba korigovat magnetické pole.   

 

Při zpracování snímků byla nutná registrace obrazu zahrnující lineární a nelineární 

transformaci. Registrace je důležitý nástroj pro analýzu právě medicínských dat. Cílem 

naší registrace je překrýt přes sebe snímky tak, aby si odpovídaly struktury mozku. 

Vstupem nám bylo 11 snímků zdravých pacientů a jako referenční předmět registrace 

byl použit MNI model mozku MNI152 s šířkou řezu 1 mm.  

 

6.2. Lineární transformace (FLIRT) 

 

V rámci lineární transformace se snažíme nalézt nejlepší geometrické uspořádaní mezi 

vstupním snímkem a referencí.  

 

 

Obrázek 15: Lineární transformace [20] 

 

Jedná se o transformaci, která využívá až 12 stupňů volnosti (Degrees of freedom DOF) 

k tomu, aby vstupní snímek co nejvhodněji naimplementovala na šablonu MNI152 

(červená kontura). [20] 
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6.3. Nelineární transformace (FNIRT) 

 

Afinní transformace je charakterizována souřadnou transformací, 

 

 

 

kde A je matice 4x4, která je jednoznačně definována 12 hodnotami (3 translační, 

3 rotační, 3 pro zvětšení a 3 k oříznutí). To stačí k modelování celkových rozdílů v 

pozici a velikosti mezi různými mozky ze stejné sekvence. Často však dochází k tomu, 

že tato transformace není dostatečná pro modelování, u kterých se vyskytuje více 

lokálních rozdílů, jako např. zvětšené komory. Lze místo toho použít nelineární 

transformaci popsanou: [21] 

 

 

 

Přičítáme zde klíčová deformační pole, která převedou deformační křivku nebo její 

inverzní funkci do explicitní podoby. Jedná se o tři pole (jedno pro každou dimenzi) 

posunutí, z nichž každá má stejnou velikost jako obraz, ke kterému se otočí. Jsou často 

reprezentovány jako lineární kombinace základních funkcí, čímž se snižuje počet 

parametrů, které je třeba určit. [21] 

 

Jako výpočetní funkce je využit součet rozdílů čtverců, který lze popsat rovnicí: 

𝑂(𝑤) =  ∑(𝑔(𝑥𝑖
,

𝑁

𝑖=1

(𝑥𝑖, 𝑤)) −  𝑓(𝑥𝑖))2 

 

Kde f je referenční snímek MNI template 1 mm a g vstupní snímek, který chceme 

deformovat. Funkce fnirt má možnost modulace intenzity, a to jak globálně, tak 

lokálně, která řeší problém rozdílu v kontrastu, kdy si jsou snímky f a g velmi podobné. 
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Všechny nelineární registrace jsou kompromisem mezi minimalizací výpočetní funkce, 

tedy mezi vytvářením nejpodobnějších snímků jak je to jen možné a mezi vytvořením 

rozumného deformačního (warpového) pole. Některá jsou totiž vhodnější nežli jiná.  

Tento kompromis je vyrovnán regulační funkcí. Příklady regulačních funkcí jsou 

"membránová energie" a "energie ohýbání". Jedná se o funkce samotných deformačních 

polí, obrazy nevstupují do těch funkcí, které využívají příliš vysoké hodnoty polí, 

způsobující ostré hrany anebo naopak nízké hodnoty, které vedou k přílišnému 

vyhlazení snímků. [21]  

 

Níže je uveden příklad deformace subjektu dle reference MNI152 se střední hodnotou 

faktoru regulace λ = 30 s, který určuje relativní rovnováhu mezi tím, jak se podobají 

obrazy a jaké vyhlazení chceme a malou hodnotou regulace λ = 8 s. 

 

 

Obrázek 16: (zleva) Lineární registrace, jejíž matice vstupuje do nelineární transformace / deformační 

pole se střední hodnotou regulace / výsledný snímek se střední hodnotou regulace / MNI reference / 

deformační pole s nízkou hodnotou regulace / výsledný snímek s nízkou hodnotou regulace [21] 

 

Na obrázcích lze vidět, že snímky vlevo s větší hodnotou λ mají deformace hladší a 

deformovaný výsledný snímek je možná trochu méně podobný šabloně. S menší 

hodnotou λ je obraz poněkud podobnější jako šablona, ale na úkor ostřejších hran. [21] 
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7. Vlastní referenční template 

 
Po ověření funkčnosti postupu pro vytvoření templatu zdravých mozků, který bude 

sloužit k porovnávání s neurologicky nemocnými mozky, jsme se rozhodli vytvořit čistě 

vlastní referenční template, který bude založen na vlastním referenčním snímku 

pocházejícího z obdržených 11 dat. K vytvoření templatu se ve studii, ze které 

vycházíme [16], používá celosvětově uniformní reference MNI152, která je tvořena 

snímky mozků pocházejících z USA. Avšak my jsme se rozhodli zvolit si k našim 

účelům evropskou referenci. Snahou tedy bylo vybrat nejreprezentativnější snímek, 

který by svými parametry odpovídal nejvíce zdravému mozku a mohly tak na jeho 

základě být transformovány zbylé snímky.  

Pro nalezení takto optimálního snímku byl využit opět program FSL, který nabízí funkci  

tbss (Tract-Based Spatial Statistics. 

Tbss má za cíl zlepšit citlivost, objektivitu a interpretaci studií difuzního zobrazování s 

více objekty. Tbss je využíváno primárně při difúzní segmentaci během traktografie, my 

jeho funkci využijeme při hledání vlastní reference. Využili jsme tedy pouze část 

algoritmu statistiky, která vyhledává nejreprezentativnější obraz. 

K zisku vlastní reference posloužily funkce:  

Tbss_1_preproc - zobrazení tenzorů difuze (diffusion tensor imaging, DTI) je 

metodou schopnou zobrazit nervové dráhy bílé hmoty mozku a míchy, která zároveň 

dokáže detekovat jemné strukturální abnormality bílé hmoty disponující v tomto směru 

vyšší senzitivitou v porovnání s konvenčním MR zobrazení. [22]. 

Tbss_2_reg - tento skript spustí nelineární registraci a zarovná všechny snímky se 

standardním prostorem 1 x 1 x 1 mm. Skript nám porovnal každý snímek s každým 

(tedy první snímek s druhým, první snímek s třetím, první snímek se čtvrtým,…první 

snímek s jedenáctým; druhý snímek s prvním, druhý snímek se třetím, druhý snímek se 

čtvrtým,…druhý snímek s jedenáctým atd.) Kromě několika desítek deformačních polí 

jsme obdrželi také matice o rozměru 4 x 4, které pomohly k definování 

nejreprezentativnějšího snímku, který poslouží jako vlastní reference.   
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8. Porovnání templatu s MNI referencí a s vlastní 

referencí  
 

Po porovnání obou templatů jsme nakonec došli k závěru, že použití vlastní reference 

by mohlo do celkové práce zanést chybu, jelikož se jedná o výběr z příliš malé množiny 

snímků. Výsledná šablona se navíc jevila lehce zdeformovaná v porovnání s šablonou 

vytvořenou z reference MNI na Obrázku 17. Při detekci blurringu bude tedy použit 

template vytvořený s využitím MNI reference. 

 

8.1. Model zdravého mozku 

 

Níže můžeme vidět již vyhotovený snímek modelu zdravého po registraci s použitím 

MNI reference. Vznikla tedy šablona z 11 snímků zdravých mozků. Za pomoci funkce 

fslmaths bylo všech 11 obdržených snímků zprůměrováno a byl vytvořen jeden 

obraz průměrného mozku na obrázku níže. 

Jednotlivé kroky, které předcházely vytvoření modelu nalezneme v odstavcích níže, 

jelikož model byl vytvořen v průběhu kroků, které vedly k detekci blurringu. 

 

 

Obrázek 17: Výsledný template po registraci; 1. řádek  - sagitální rovina, 2. řádek - koronální rovina,  

3. řádek - axiální rovina. 
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Metody 

 

9. Detekce blurringu 

 
V následující části budeme pojednávat o detekci blurringu. FCD, jakožto frekventovaný 

spouštěč fokální epilepsie, je často spojován s takzvaným blurringem šedé a bílé hmoty 

ve snímcích z MR. Jelikož je diagnóza z MR obtížná a časově náročná, byly učiněny 

pokusy usnadnit detekci lézí moderními strategiemi následného zpracování obrazu, 

založenými na detekci voxelů v rozmazané oblasti hranice šedé a bílé hmoty mozku.  

V rámci této práce se nejvíce opírám o studii Hanse Huppertze a jeho týmu. [16]  

 

9.1. Předchozí studie 

 
Vědci se nejprve při detekci FCD zabývali primárně normalizací a segmentací šedé a 

bílé hmoty za využití statistického parametrického mapovacího softwaru SPM99, který 

je volně dostupný a zajišťuje tak podporu spolupráce v zobrazovací oblasti. SPM 

software je sada MATLAB funkcí, skriptů a datových souborů.  

Dále se věnovali detekci abnormální neuronální tkáně přesahující normální kortikální 

lem ve srovnání s normální databází, která se skládala z dat zdravých pacientů. Avšak 

pouze tato metoda nedokázala odhadnout často postupnější přechody hmoty. Proto byla 

tato metoda rozšířená a vylepšená o vizualizaci rozmazaných šedo-bílých přechodů 

pomocí dostupných nástrojů pro zpracování obrazu v rámci SPM99. Zde uvádíme tuto 

novou metodu a výsledky u pacientů s histologicky potvrzeným stavem FCD. [16] 

Byly použity předoperační snímky s vysokým T1 váženým rozlišením od 25 pacientů 

(14 žen, 11 mužů, průměrný věk 23,4 ± 11,0 let, rozsah 6-45 let), kteří podstoupili 

v letech 2000 – 2003 operaci. Předoperační zobrazení MR obsahuje následující 

sekvence získané při 1,5 T (T = jednotka Tesla): T1 vážené obrazy (tloušťka řezů 

6 mm), T2 vážené obrazy (tloušťka řezů 6 mm), sekvence FLAIR se saturací signálu 

vod (tloušťka řezu 2-3 mm). MR kritéria naznačující ohnisko dysplázie byly gyrační 

anomálie, zesílení mozkové kůry, rozostření přechodu šedo-bílé hmoty a abnormální 

intenzita kortikálního a subkortikálního signálu. Všechny snímky byly vyhodnoceny 
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nejméně dvěma zkušenými neuroradiology. Databáze skládající se ze zdravých pacientů 

obsahovala 53 snímků (20 žen, 33 mužů, s věkem od 15 až 67 let a průměrný  věk 

34,9 ± 11,3 let) bez současného nebo minulého neurologického nebo psychiatrického 

onemocnění. Všechny snímky byly důkladně prohlédnuty pro potvrzení, že neobsahují 

žádné strukturální abnormality, které jsou popsány výše.   

V citovaném výzkumu byl použit template standardního mozku, který pochází z 

Montrealského neurologického institutu (MNI), využívající velikost voxelu  

1 x 1 x 1 mm. Je důležité, aby kvalita obrazu byla co nejvyšší a aby výběr šablony 

neovlivnil konečné řešení. [16]  

Následně byla provedena segmentace a korekce intenzity obrazu. Obraz byl 

rozsegmentován na šedou a bílou hmotu a na cerebrospinální tekutinu. Současně byla 

provedena korekce pro nehomogenní hodnoty intenzity.  

Byly nastaveny prahy šedé a bílé hmoty, v článku není zmíněna hodnota prahu, který 

byl požit, obvykle se jedná o hodnoty 0,5 nebo 0,8. Voxelu, kterému daná funkce 

přiřadila hodnotu šedé/bílé hmoty, byl v algoritmu označen 1, všechny zbylé hodnoty 0.  

V rámci detekce hodnot byly využity dvě rovnice, které určily spodní a horní intenzitní 

hodnoty. [16] 

 

                                                           𝑇𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 =  𝜇𝐺 +
1

2
∙  𝜎𝐺                (1) 

                                                           𝑇𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 =  𝜇𝑊 −
1

2
∙  𝜎𝑊               (2) 

 

Spodní hodnota pro šedou hmotu je vypočtena jako součet středních hodnoty šedé 

hmoty 𝜇𝐺 a její směrodatné odchylky 𝜎𝐺 , která je násobeny jednou polovinou, což je 

hodnota prahu, se kterou lze dle potřeb hýbat (1). Horní hodnota pro bílou hmotu je 

vypočtena obdobně, avšak je zde počítána jako rozdíl střední hodnoty bílé hmoty 𝜇𝑊 a 

její směrodatné odchylky 𝜎𝑊 (2). [16] 
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Blurring je znázorněn v Grafu 1, kde ho na ose intenzitních hodnot lze vidět jako 

přechod bílé a šedé hmoty. 

 

 

Graf 1: Graf přechodu bílé a šedé hmoty 

 

S binárním obrazem se následně provedla 3D konvoluce a výsledný obraz se porovnal s 

databází pro eliminaci variability týkající se tloušťky hmoty v různých oblastech 

mozku. [16] 
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Jednotlivé kroky v rámci zpracování obrazu dle Huppertzovy studie [16] lze vidět na 

cyklu níže. Tyto kroky se pokusíme aplikovat na vlastních datech a také je 

optimalizovat. 

 

 

Obrázek 18: 1 normalizace surových dat, 2 segmentace a korekce intenzity. 3 konverze do binárních 

hodnot - blurring, 4 konvoluce, 5 porovnání s databází [16] 
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10.   Tvorba templatu blurringu z databáze zdravých      

pacientů 
 

Při zpracování našich snímků jsme postupovali podobně jako v předchozí studii. Pro 

naše účely sloužil již zmiňovaný software FSL. 

Pro detekci blurringu nám byla poskytnuta již data od pacientů, u kterých byly 

prokázány projevy FCD pocházející opět z 3T MR z JL kliniky Nové Butovice.  

Avšak nejprve je potřeba vytvořit tzv. průměrný mozek z 11 snímků zdravých pacientů, 

ve kterém budou lokalizované právě oblasti rozostřeného přechodu šedé a bílé hmoty. 

Tyto přechody nejsou doménou pouze nemocných pacientů, nýbrž jsou typické pro 

konkrétní oblasti mozku. Výsledný template ze zdravé databáze bude následně odečten 

od jednotlivých snímků již nemocných pacientů s podezřením na FCD, čímž se zajistí 

detekce pouze patologických oblastí blurringu.  

 

10.1. Normalizace dat 

 
Nejprve jsme data upravili tak, že jsme provedli takzvanou reorientaci, která spočívala 

v jednotném sjednocení snímků v rámci os. Následně jsme ze snímků na ose z ořízli 

části mozkového kmene, jelikož tyto struktury pro nás nejsou významově důležité a 

mohly by do výpočtů zanášet chyby. Oříznuté snímky jsme následně eliminovali od 

mozkové tkáně, tzv. „betovali“ a takto upravené již byly připraveny k následné 

segmentaci. V rámci segmentace proběhla ještě korekce intenzity, jelikož samotné 

vlastnosti MR mohou zanést do snímků chybu a je potřeba korigovat magnetické pole.   

 

 

Obrázek 19: Snímek připravený k segmentaci 
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Segmentace probíhala v automatizovaném prostředí FSL, kde jsme získali již binární 

snímky bez nutnosti určování hodnoty prahu. Program FSL využívá hodnotu prahu pro 

určení šedé/bílé hmoty 0,8. Tzn., že voxely v daném obrazu, které nabývají hodnot 0 až 

1 jsou určeny jako šedá či bílá hmota v tom případě, pokud jejich hodnota intenzity je 

vyšší než 0,8. [24] Získali jsme tedy tzv. masky šedé a bílé hmoty. Obrazy 

cerebrovaskulární tekutiny jsme pro potřeby našeho výzkumu nevyužívali.  

Pro určení prahů blurringu je potřeba získat snímky, které budou nebinární a bude tak 

možno z nich vyčíst hodnotu intenzity. Intenzitní snímky jsme získali pouhým 

pronásobením masek s původními, již korigovanými snímky.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

  

* = 

Obrázek 20: šedá hmota v binární podobě pronásobená intenzitně korigovaným snímkem a zisk šedé 

hmoty v nebinární podobě (různé řezy stejného mozku) 
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Z výsledných nebinárních snímků jsme za pomoci funkce fslstats získali střední 

hodnoty a směrodatné odchylky (zaokrouhleno na 2 desetinná místa), které jsme vložili 

do rovnic (1) a (2) pro výpočet prahů.  

 

Pořadí snímku Střední hodnota 𝜇𝐺 
Směrodatná 

odchylka  𝜎𝐺 

Spodní práh 

blurringu 

1 640,02 301,15 790,60 

2 1023,81 124,87 1086,25 

3 997,98 116,41 1056,19 

4 999,32 115,7 1057,17 

5 916,89 110,54 972,16 

6 1076,26 117,37 1134,95 

7 1050,45 128,18 1114,54 

8 1019,41 134,35 1086,59 

9 1034,04 132,46 1100,27 

10 1010,28 108,42 1064,49 

11 985,24 117,91 1044,20 

Tabulka 2: Tabulka středních hodnot, směrodatných odchylek a intervalu blurringu pro šedou hmotu 

 

Pořadí snímku Střední hodnota 𝜇𝑊 
Směrodatná 

odchylka  𝜎𝑊 

Horní práh 

blurringu 

1 982,10 445,32 759,44 

2 1480,27 98,22 1431,16 

3 1395,47 86,59 1352,18 

4 1409,68 87,69 1365,84 

5 1262,87 78,15 1223,80 

6 1500,10 94,79 1452,71 

7 1472,02 84,55 1429,75 

8 1440,66 77,49 1401,92 

9 1470,51 86,05 1427,49 

10 1405,94 93,50 1359,19 

11 1375,71 78,32 1336,55 

Tabulka 3: Tabulka středních hodnot, směrodatných odchylek a intervalu blurringu pro šedou hmotu 
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V rámci naší práce jsme normalizaci dat, tedy lineární a nelineární transformaci, 

provedli až po automatické segmentaci. Z té jsme totiž dostali již zmiňovaný 

korigovaný snímek, který do transformace vstupoval.  

Transformace je nezbytný krok pro převedení snímků do MNI prostoru v rámci 

sjednocení velikosti voxelů.  Získáváme tedy transformovaný snímek o velikosti voxelů 

1 x 1 x 1 v milimetrech. Používá se také velikost 2 mm, avšak pro naše účely zvolíme 

1 mm, jelikož prostorově normalizované obrazy by měly mít poměrně vysoké rozlišení 

a standardní parametry pro normalizaci. 

Některé konkrétní mozkové struktury mohou vykazovat nepatologický blurring, jelikož 

prorůstají do mozkové kůry a jedná se o takzvané subkortikální struktury. Tyto části 

mozku je potřeba odstranit před dalším zpracováním. K tomu nám poslouží námi 

vytvořená maska. V programu FSL jsou již zakomponované desítky atlasů mozkových 

struktur. Pro naše účely jsme využili Montrealského atlasu, ze kterého jsme 

vysegmentovali struktury caudatum a putamen, thalamus a cerebellum tedy mozková 

ganglia, zbytky mozkového kmene a mozeček. Výslednou masku jsme následně 

implementovali na intenzitní snímky jednotlivých obrazů blurringů a odečetli, čímž 

jsme eliminovali zobrazování přirozeného blurringu.  

Jelikož je výsledná maska již v MNI prostoru s velikostí voxelů 1 mm, je potřeba 

jednotlivé snímky ze segmentace také převést do společného jednomilimetrového 

prostoru. Protože již známe matice daných transformací a deformační pole, která jsme 

získali z předešlé lineární a nelineární transformace, můžeme za pomoci funkce 

applywarp jednotlivé snímky převést do společného 1mm prostoru. 

 

Vyprahované snímky s oblastí blurringu jsme obdrželi za pomoci definování horního a 

spodního prahu, čímž jsme přesně definovali oblast blurringu pro jednotlivé snímky. 

Obraz byl převeden do binárního prostoru. Strukturám, které se pohybují v daném 

rozsahu, byla přiřazena 1. Zbylé struktury byly poté odstraněny a označeny hodnotou 0.  
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Příkaz pro vyprahování prvního snímku zněl takto (vstupem nám byl snímek získaný 

z nelineární transformace, –thr značí hodnotu spodního prahu a –uthr horního):  

fslmaths 1_image_non_transform.gz.nii –thr 912 –uthr 1209 –

bin –blurring_image1 

 

 

Obrázek 21: Vyprahovaný snímek nepatologického blurringu s maskou, připravenou k odečtení. 

 
Výsledný binární obraz byl následně filtrován. Byla provedena konvoluce s Gaussovým 

jádrem velikosti 53 mm .  

 

 

 

Obrázek 22: Snímek po filtraci konvolučním jádrem o velikosti 5 mm, zde vidíme již odečtenou masku 
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Jak již bylo zmíněno, pro detekci patologického blurringu je potřeba vytvořit template 

ze zdravých snímků, který bude následně odečten od jednotlivých snímků pacientů 

s podezřením na FCD. Proto byly jednotlivé snímky po konvoluci zprůměrovány a byl 

vytvořen model přechodu šedé a bílé hmoty u zdravých pacientů, který lze vidět na 

obrázku níže. 

 

 

Obrázek 23: Template blurringu z databáze zdravých pacientů 
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Postup procesu, který vedl k získání templatu blurringu vidíme zde na Obrázku 24. 

 
Obrázek 24: Vlastní schéma optimalizovaného postupu 
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Poté, co jsme vytvořili template blurringu ze snímků zdravých pacientů, jsme aplikovali 

stejný řetězec příkazů na snímky pacientů s podezřením na FCD.  

Od binárního snímku získaného po konvoluci jsme odečetli výše zmiňovaný template a 

získali jsme výslednou oblast patologického blurringu daného pacienta. 

 

 

Obrázek 25: Postup zisku oblasti patologického blurringu.  

Zleva: konvolovaný snímek pacineta - template blurringu  zdravých pacientů = oblast patologického 

blurringu daného pacienta 

 

Patologický blurring byl následně vyprahován a erodován. Intenzitní hodnoty 

konvolovaného snímku i templatu blurringu se pohybují od 0 do 1. Výsledný obraz se 

po subtrkaci pohyboval v rozmezí hodnot -1 až +1 (do záporných hodnot jsme se dostali 

při odečítání vyšších hodnot od nižších). Byly použity prahy pro zisk významných 

ložisek blurringu 0,5 a 0,6, která nezanášely do výsledků tolik falešně pozitivních 

voxelů, avšak stále byla nutná eroze, která zajistila úplnou resekci nadbytečných 

solitérních voxelů, které neměly význam při lokalizaci. Eroze byla aplikována na data 

vyprahována prahem 0,5, tzn. na veškeré voxely, které mají vyšší hodnotu.  

Vyprahované voxely, které by měly lokalizovat ložisko FCD byly následně opět 

převedeny do základního prostoru z prostoru MNI. Tento krok je nezbytný k tomu, aby 

radiolog mohl prohlížet oblasti i na jiných sekvencí. 
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11. Optimalizace 
 

Tato práce se zabývá především optimalizací postupu německých vědců [16], který lze 

vidět na Obrázku 18. Námi optimalizovaný postup lze vidět na Obrázku 24. V rámci 

jejich postupu v první části převedli surová data do MNI prostoru, což jim zajistilo 

prostor 1 x 1 x 1 mm, ve kterém obrazy následně zpracovávali. Takto normalizovaná 

data poté vstupovala do segmentace.  

Optimalizační krok číslo 1 spočíval z naší strany v tom, že původní data byla nejprve 

reorientována, oříznuta a betována – eliminace mozkových tkání (viz. Kapitola 6.1). 

Teprve takto upravené obrazy vstupovaly do následné segmentace, čímž jsme snížili 

výpočetní náročnost a dále tyto preprocesingové kroky složí jako predikce zanesení 

chyby.  

Optimalizační krok číslo 2 byl takový, že normalizace dat proběhla až následně po 

segmentaci, jelikož ze segmentace nám teprve vystupoval intenzitně korigovaný 

snímek, který potlačoval chyby způsobené samotnými vlastnostmi MR. Naše 

normalizace, tedy převedení snímků o velikosti 1 x 0,5 x 0,5 mm do univerzálního MNI 

prostoru o velikosti 1 x 1 x 1 mm probíhala až následně a jako vstupní obraz sloužil 

právě zmiňovaný, intenzitně korigovaný snímek. Jak přesně prováděli normalizaci 

němečtí vědci [16] není uvedeno, avšak naše normalizace spočívala v provedení lineární 

a následné nelineární transformace (viz Kapitoly 6.2 a 6.3). Lineární transformace 

proběhla na základě defaultních parametrů, které nabízí FSL program a pro naše 

potřeby byly vyhovující.  

Optimalizace číslo 3 byla nutná při následné nelineární transformaci, jelikož ta 

neproběhla tak, jak bylo našim cílem a výstupy byly deformovány. Tato nechtěná 

deformace byla odstraněna použitím interpolace nejbližším sousedem, což je metoda, 

která se aplikuje při změně rozlišení obrazu (snímek je zvětšován nebo zmenšován), 

obraz se otáčí, deformuje atd. Slouží k odhadu hodnot intenzit v libovolném místě 

studované plochy. Hodnoty atributů v neměřených místech jsou určeny z hodnot 

nejbližšího místa měřeného. [25] Tímto krokem jsme zajistili vhodnou deformaci 

obrazů. Zároveň bylo potřeba přepsat kód, který je instalován v „balíčku“ programu 

FSL z velikosti 2 mm, což je rozměr, který může MNI prostor také nabývat, na velikost 

1 mm. Tento soubor (viz Přílohy) je nezbytný pro spuštění algoritmu. 
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Pro detekci blurringu je zapotřebí získat hodnoty spodního a horního prahu daných 

snímků, které vycházejí z rovnic (1) a (2). Pro potřeby těchto rovnic je nutnost zjistit 

hodnoty směrodatné odchylky a střední hodnoty pro bílou a šedou hmoty. K těmto 

účelům nám posloužila data, vystupující z již uskutečněné segmentace. Výsledky 

rovnic, tedy hodnoty prahů, byly implementovány opět na intenzitně korigovaný 

snímek, který byl následně převeden do binární podoby. Tento binární vyprahovaný 

snímek vstupoval dále do konvoluce, kde proběhla významná optimalizace číslo 4 

v podobě určení nejvhodnějšího konvolučního jádra, jelikož tvar jádra v článku [16] 

nebyl zaznamenán, pouze velikost jádra 53, kterou jsme také určili jako nejvhodnější a 

ponechali ji. Jádro bylo zvoleno kubického tvaru (viz Diskuze).  

Lokalizace patologického blurringu spočívala ve vytvoření templatu blurringu z 11 

zdravých mozků, od kterého byly následně odečteny kontrolované obrazy pacientů 

s podezřením na FCD. Tento template neobsahuje mozkové struktury jako je mozeček, 

thalamus a mozková ganglia, které silně vykazují nepatologický blurringu. Maska 

těchto struktur je zároveň odečítána také od každého obrazu pacientů, kteří budou 

kontrolovány na přítomnost blurringu. V optimalizačním kroku 5 jsme se rozhodli 

nezanechat tyto mozkové struktury v rámci templatu, který bude následně odečítán od 

obdržených snímků, ale přistoupili jsme k postupnému odečítání z důvodu predikce 

chyby.    
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12. Výsledky 
 

Na Obrázku 24 lze vidět optimalizovaný postup detekce blurringu, který jsme aplikovali 

jak při tvorbě templatu ze snímků zdravých pacientů, tak při lokalizaci patologického 

blurringu u případů s podezřením na FCD.  

Pro ověření funkčnosti algoritmu jsme obdrželi snímky pacientů, u kterých je na 

základě příznaků vysoké podezření na přítomnost FCD.  

Snímky pocházejí opět od pacientů z JL kliniky Nové Butovice z 3T MR značky 

Philips. Výsledkem algoritmu byly opět erodované masky voxelů – vyznačeny červeně, 

které byly následně naimplementovány na strukturu mozku. Pro potřeby naší práce 

budeme jednotlivé anonymizované snímky pacientů označovat postupnými čísly.  

Surová data jsme obdrželi v sagitální rovině – Obrázek 26, pro potřeby algoritmu a do 

obrazové dokumentace byly zaneseny již v rovině axiální – Obrázek 27. 

 

 

Obrázek 26: Surová data v sagitální rovině 

 

 

Obrázek 27: Normalizovaná data v axiální rovině 
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Snímek Pacienta č. 1 na Obrázku 28 vykazuje silné příznaky blurringu ve frontálním 

laloku – vpravo. Na základě znalostí z histologie, která proběhla po úspěšné resekci již 

víme, že se skutečně jedná o oblast blurringu pro FCD typu IIB. Oblast vykazovala 

silně setřenou hranici přechodu bílé a šedé hmoty, kterou zkušený lékař detekoval již 

vizuální aspekcí. Tato oblast je vyobrazena na Obrázku 29. 

 

 
Obrázek 28: Pacient 1 – lokalizace oblasti blurringu vyznačená červeně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 29: Oblast blurringu viditelná pouhým okem 
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U dalšího případu Pacienta č. 2 došlo ke stejnému vyhodnocení jako u Pacienta 1, tedy 

k lokalizaci centra blurringu ve frontálním laloku – vlevo. 

 

 

Obrázek 30: Pacient 2 – lokalizace oblasti blurringu vyznačená červeně 

 

 

  

Obrázek 31: Oblast blurringu viditelná pouhým okem 



46 
 

U Pacienta č. 3 opět vidíme lokalizovanou oblast, která byla opět vyhodnocena jako 

oblast patologického blurringu jak na základě vizuální kontroly, tak po následné 

histologii resekované oblasti. 

 

 

Obrázek 32: Pacient 3 – lokalizace burringu vyznačená červeně 

 

 

Obrázek 33: Oblast blurringu viditelná pouhým okem 

   

 

 

  



47 
 

Pacienta č. 4 představuje poslední příklad ověření funkčnosti algoritmu nalezením 

výrazné oblasti představující patologický přechod šedé a bílé hmoty. 

 

 

Obrázek 34: Pacient 4 – lokalizace burringu vyznačená červeně 

 

       

Obrázek 35: Oblast blurringu viditelná pouhým okem 
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U Pacienta č. 5 u kterého byla potvrzena FCD nedošlo k lokalizaci oblasti blurringu. V 

takovémto případě může být FCD způsobena jinými parametry charakteristickými pro 

toto onemocnění např. zvýšenou šířkou kortexu či abnormální gyrifikací. Blurring nebyl 

ani detekovatelný pouhým okem lékaře. 

 

 
Obrázek 36: Pacient 5 – obraz nedekovatelné oblasti blurringu 
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Na Obrázku 37 a 38 vidíme červené oblasti, které dle zhodnocení neurologa představují 

nedomyelinizovanou bílou hmotu, která vykazuje stejné parametry jako blurring. Jedná 

se tedy o falešně pozitivní výsledek. 

 

 

Obrázek 37: Pacient 6 – oblast představující nedomyelinizovanou hmotu 

 

 

Obrázek 38: Pacient 7 – oblast představující nedomyelinizovanou hmotu 

  



50 
 

Na Obrázku 39 a 40 vidíme snímky pocházející z 1.5T MR, pocházející z Fakultní 

nemocnice Motol. Snímky vykazují nízkou kvalitu a byly tedy z ověření vyřazeny. 

 
Obrázek 39: Pacient 8 – obraz z 1.5T MR v Motole 

 
Obrázek 40: Pacient 9 – obraz z 1.5T MR v Motole 
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Diskuze: 
 

V tomto výzkumu se nám podařilo ověřit a zároveň optimalizovat postup německých 

vědců, který vede k lokalizaci center FCD, která vykazují parametry tzv. blurringu.  

Vstupem nám byly data pocházející z JL kliniky Nové Butovice v T1 sekvenci, které 

byly nejprve oříznuty od mozkového kmene, „reorientovány“ a „obetovány“ 

(viz kapitola 6.1) od nežádoucích struktur. Takto upravené snímky byly následně 

segmentovány na bílou a šedou hmotu. V rámci segmentace jsme obdrželi zároveň 

intenzitně korigovaný obraz, který vyvažoval nežádoucí vlastnosti MR. Takto vyvážený 

obraz vstupoval do lineární a nelineární transformace, která byla nezbytná pro 

normalizaci dat. Data byla naimplementována do tzv. MNI 1mm prostoru, který nám 

zajišťoval vhodnou referenci a umožňoval další kroky v rámci defaultních operací, které 

nabízel FSL program. Snahou bylo v diplomové práci vytvořit také vlastní referenci 

namísto montrealské šablony. Byl proto vybrán z 11 obdržených dat snímek, který byl 

všem zbylým nejpodobnější, avšak vzorek byl natolik malý, že jsme se rozhodli ho v 

rámci prevence zanesení chyby do výzkumu nepoužít a zvolili jsme MNI referenci. 

Snímky, které vycházely z nelineární transformace jsme použili pro vytvoření modelu 

zdravého mozku, jelikož se jednalo o snímky od pacientů, u nichž nebyla rozpoznána 

žádná patologie. Tento model zdravého mozku může sloužit pro účely porovnávání a 

detekce různých abnormalit.  

Nejdůležitější součástí však bylo vytvořit model tzv. „zdravého blurringu“, který 

poslouží při subtrakci s pacienty, u kterých je podezření na FCD. Pro tento krok bylo 

nezbytné určit střední hodnoty a směrodatné odchylky pro jednotlivé snímky obdržené 

ze segmentace. Zvlášť pro bílou hmotu a zvlášť pro šedou hmotu. Tyto hodnoty poté 

byly zaneseny do rovnic (1) a (2), které nám přinesly spodní a horní prahy blurringu 

daného pacienta. Se znalostí těchto prahů jsme již mohli jednotlivé snímky vyprahovat. 

Prahovány byly opět snímky intenzitně korigované, jelikož se nám zdály pro tento krok 

nejvhodnější. 

Vzhledem k tomu, že u určitých mozkových struktur lze zaznamenat setřenou hranici 

bílé a šedé hmoty, bylo potřeba tyto struktury odstranit. Jelikož se naše snímky 

pohybovaly v MNI prostoru, mohli jsme jednotlivé struktury vysegmentovat 

z mozkového MNI atlasu, který ideálně odpovídal našim datům. Dále bylo potřeba 

vysegmentovat i ostatní části, vykazující nepatologický blurringu, které nejsou zaneseny 

do atlasu. K tomu nám posloužil model takzvaného „zdravého blurringu“, který byl 
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vytvořen zprůměrováním konvolovaných snímků od zdravých pacientů. V rámci 

konvoluce byl vybrán jako nejvhodnější filtr „Kernel box“ o velikosti kubického jádra 

53 mm. V rámci optimalizace detekčního algoritmu byly vyzkoušeny různé filtry. 

Kromě výsledného „Kernel boxu“ byl použit také model koule, tedy „Kernel sphere“ za 

použití různých velikostí jader. Menší jádro velikosti 3 mm nám zajistí menší míru 

rozmazání obrazu, avšak dostatečně nevyniknou zajímavé oblasti a zároveň nezaniknou 

místa nezajímavá.  Při použití jádra velikosti 5 mm došlo k přílišné ztrátě kontrastu a 

tedy i ke ztrátě informací pro vhodnou lokalizaci. Nejoptimálnějším řešením bylo tedy 

použití filtru Kernel box 5 x 5 x 5 mm. 
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Od takto vytvořeného modelu „zdravého blurringu“ byly následně odečteny snímky 

pacientů s podezřením na přítomnost FCD.  

Obrázek 41 představuje oblasti předpokládaného blurringu u pacienta, který podstoupil 

MR vyšetření na JL klinice Nové Butovice.  

Jak již bylo zmíněno v kapitole 10.1. výsledný obraz se po subtrkaci pohyboval 

v rozmezí hodnot -1 až +1. Byly proto použity prahy pro zisk významných ložisek 

blurringu 0,5 a 0,6. Žlutá oblast představuje vyprahování oblasti blurringu prahem 0,5. 

Pro eliminaci falešně pozitivních míst, která pro nás nejsou relevantní při detekci, byl 

práh navýšen na 0,6. Následně bylo přistoupeno k morfologické operaci, kterou 

představuje eroze.  

Jako nejvhodnější maska pro erozi posloužila koule o průměru 1 mm. Ta zajistila 

odstranění nežádoucích solitérních voxelů a zachovala pro nás zajímavé oblasti. Tyto 

oblasti jsou na obrázku vyobrazeny červeně. 

 

 
Obrázek 41: Lokalizace patologického blurringu; žlutě - vyprahovaná oblast patologického blurringu 

prahem 0.5;  

modře - vyprahovaná oblast prahem 0.6; červeně - finální lokalizace po erozi prahu 0.5 
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Na základě výzkumu německých vědců [16] byl sepsán konkrétní algoritmus funkcí, 

který lze implementovat na libovolný obraz mozku pocházející z 3T MR. Při ověřování 

algoritmu na snímcích z 1.5T magnetické rezonance docházelo pravidelně k vysokému 

zanesení symetrické chyby v okrajových částech mozku.  

Kód je unikátní, jelikož se opírá pouze o hrubý popis jednotlivých kroků vědců, které 

byly optimalizovány. Byly nastaveny pevné prahy a filtry na základě experimentálního 

výzkumu.   

Snímky pro ověření funkčnosti algoritmu pocházely z MR pracoviště JL kliniky Nové 

Butovice. Ověření algoritmu proběhlo především na základě snímků od pacientů 1 až 4, 

jelikož tito pacienti již prodělali resekci a následná histologie potvrdila, že trpí FCD 

typu IIB. Resekovaná oblast byla také přesně zaznamenána naším algoritmem. Pro 

identifikaci ostatních nálezů, u kterých jsme si nebyli blurringem plně jisti, byl přizván i 

neurolog, který jednotlivé snímky zhodnotil. Jak již bylo zmíněno, algoritmus bezpečně 

zafungoval v případech jasného blurringu a místa lokalizoval. Dále se vyskytl případ, 

kdy lékař neshledal známky blurringu, avšak byl lokalizován jiný parametr typický pro 

FCD, kterým byla atypická šířka kortexu. V tomto případě algoritmus žádné významné 

ložisko nenašel, a tedy opět zafungoval. U takovýchto pacientů je nutné využít 

algoritmu, který se specializuje na lokalizaci oblastí s vyšší hodnotou šířky kortexu či 

na abnormální gyrifikaci mozkové kůry. V budoucnu je snahou tyto algoritmy propojit a 

zajistit tak vyšší efektivitu metody. Dále jsme obdrželi také falešně pozitivní výsledky a 

to v případech, kdy algoritmus detekoval oblast, vykazující známky blurringu, avšak po 

následném prozkoumání oblasti neurologem bylo prohlášeno, že se nejedná o FCD 

ložisko, avšak pouze o nedokončenou nebo neúplnou myelinizaci subkortikální bílé 

hmoty mozku. Myelinizace značí proces vývoje a distribuce myelinu v pochvách axonů 

nervů. Obsahují fosfolipidovou složku, která obaluje jednotlivá nervová vlákna. Jelikož 

právě bílá hmota je bohatá na přítomnost axonů, je nejvyšší obsah myelinu právě zde. 

Proces zrání bílé hmoty je započat již od pátého fetálního měsíce. Nejrychlejší rozvoj 

probíhá během jednoho až druhého roku jedince, avšak myelinizace je děj dlouhodobý a 

pokračuje až do třetí až čtvrté věkové dekády. [24] Dokončená myelinizace zajišťuje 

detekovatelné zobrazení přechodu mezi bílou a šedou hmotou. V časném dětském věku, 

kdy bílé hmota ještě fyziologicky není myelinozovaná, tyto přechody nejsou tak 

znatelné. I v dospělém věku se můžeme také s oblastmi mozku, které neprošly úplnou 

myelinizací. Náš algoritmus se zaměřuje na parametr setřené hranice mezi bílou a šedou 

hmotou a již nedokáže rozlišit, zda se jedná o oblast blurringu, či pouze o 
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nedomyelinizovanou oblast bílé hmoty, která se jeví stejně. Avšak oko zkušeného 

neuroradiologa tyto rozdíly odliší.  

Setkali jsme se také s případem, kdy neuroradiolog detekoval jemně znatelné ložisko 

blurringu ze snímků pacienta s podezřením na FCD, avšak algoritmus toto místo 

nedokázal zaznamenat. Přikládáme tento fakt k nestandardnímu anatomickému 

rozložení bílé hmoty. Potvrdil se nám tedy opět fakt, že algoritmus bez následného 

detailního vyhodnocení neurologem či neuroradiologem nelze brát jako fixní nástroj pro 

lokalizaci. 

Jak už bylo zmíněno, algoritmus je sestaven pro snímky z 3T MR o sekvenci T1, který 

lze spustit v programu FSL. Výstupem bude maska voxelů představující detekovanou 

oblast blurringu, která se přiloží na původní data pacienta. Zároveň je možnost 

z algoritmu obdržet také oblasti s použitím nižšího prahu pro potřeby lokalizace s vyšší 

citlivostí před provedenou erozí, která zajistila odstranění falešně pozitivních voxelů.  

Tento výzkum nabízí ještě velký prostor v rámci rozvíjení. Metoda zatím nebyla 

ověřena na velkém množství dat a není tedy známá její senzitivita na drobnější velikosti 

oblastí blurringu. Zároveň template blurringu, který slouží při subtrakci, pochází pouze 

z 11 snímků zdravých pacientů. Vytvoření modelu z většího počtu obrazů by mohlo 

zvýšit přesnost metody. V současné době se v ČR tvoří další algoritmus, který by se měl 

ovšem zabývat šířkou kortexu a měl by zajistit ve spojení s našim algoritmem velmi 

vysokou efektivitu metody pro lokalizaci oblastí FCD.  
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Závěr: 

 
Zadání diplomové práce bylo úspěšně naplněno. Na základě detekčního algoritmu byl 

vytvořen model blurringu, který představuje setřenou hranici bílé a šedé hmoty u 

pacientů bez neurologických indikací. Jedná se tedy o průměr z 11 mozků zdravých 

pacientů, na který byly následně implementovány snímky od pacientů s podezřením na 

FCD. V rámci těchto kroků byl také vytvořen model celé mozkové struktury, který 

může také posloužit k určení správné diagnózy. 

Hlavní stať, zaměřující se na detekci blurringu, se opírá o algoritmus, který byl vytvořen 

na základě předchozí studie německých vědců [16] a ověřen na snímcích mozků 

pacientů s podezřením na FCD. U Pacientů 1 – 4 bylo neurologem a neuroradiologem 

potvrzeno, že se dle viditelného nálezu jedná opravdu o blurring, který algoritmus 

bezchybně detekoval. U těchto pacientů máme zároveň histologicky potvrzeno, že se 

jedná skutečně o fokální kortikální dysplázii typu IIB. Zároveň jsme se přesvědčili, že 

algoritmus není schopen rozlišit, kdy se jedná o součást změn FCD, a kdy tkáň vykazuje 

stejné známky blurringu i v případě nedomyelinizované bílé hmoty. Pro zkušeného 

lékaře poslouží tento nástroj k potvrzení hypotézy a obecně v oblasti detekce 

patologických lézí bude sloužit jako navigace. Především pak ve spojení s algoritmy, 

které se budou zaměřovat na další parametry pro detekci FCD, kterými jsou šířka 

kortexu a její gyrifikace, tedy tvorba charakteristických mozkových závitů. Tento 

výzkum úspěšně nakročil ke zvýšení počtu úspěšných resekcí center FCD na základě 

přesné lokalizace a věřím, že v budoucnu bude propojen také s ostatními, výše 

zmiňovanými metodami lokalizace center FCD.  
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Přílohy  

 
Algoritmus napsaný v bashi - potřeba instalace programu FSL, spustitelný z terminálu 

        code_bash.txt 

 

Vytvořený model zdravého mozku    ModelMozku.nii.gz 

 

Vytvořený model nepatologického blurringu  templateblurring.nii.gz 

 

Upravený kód pro potřeby nelineární transformace v 1mm MNI prostoru 

        T1_2_MNI152_1mm.cnf 

 

Maska pro subtrakci mozkových struktur vykazujících nepatologický blurring 

masky_all.nii.gz 

 

Defaultní MNI 1mm reference    MNI152_T1_1mm_brain.nii 

 

Článek z citace [16]      Článek_Huppertz.pdf 


