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Prehľad

 Medicínske zobrazovanie: od röntge-
novej snímky po farebný tomogram

 Počítačová tomografia, informatici a 
lekári

 Zobrazovanie ciev dolných končatín 
v praxi: projekt AngioVis
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120 rokov medicínskeho
 zobrazovania

 Wilhelm Röntgen – 1895
 Prvý pohľad dovnútra ľud-

ského tela
 Základná zobrazovacia 

technológia pre nasledujúce 
storočie

 Dnešná terminológia: RTG 
vytvára jednu projekciu

Prvý röntgenový 
obrázok
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 CT = Computed Tomography
 Zachytenie 3-rozmerného obrazu ob-

jemu tela na základe mnohých RTG 
projekcií

 Matematické základy: 
 Johann Radon, 1917

 Praktická realizácia:
 Hounsfield a Cormack, 1970
 Nobelova cena 1979

Počítačová tomografia (CT)
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CT s dvomi snímacími 
energiami, DECT

 Dokáže rozlíšiť materiály
 Lepší kontrast, napr. pri zobrazovaní 

ciev
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Magnetická rezonancia

 Fyzikálny princíp:
 interakcia atómových jadier s externým 

magnetickým poľom

Atómy bez vonkajšieho 
mag. poľa

M = 0 M≠0

Nenulové mag. pole
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Magnetická rezonancia

 Lepší kontrast mäkkých tkanív ako CT
 Veľa parametrov, veľa možností

T1 obrázok T2 obrázok Protónová hustota

Z
droj dá t: B

rain w
eb
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Ďalšie zobrazovacie metódy

 Ultrazvuk
 Konfokálna mikroskopia
 Nukleárna medicína (PET, SPECT)
 Impedančná tomografia
 Optická koherenčná tomografia
 ...



9/35

Tomografické obrázky a ich 
prezeranie

 Meranie série 10 – 2000 obrázkov

 Potreba nových postupov na spracovanie 
a zobrazovanie, ak je obrázkov veľa

 Vznik odboru Vizualizácia (70-te roky)
 Metódy zobrazovania číselných údajov
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Vizualizácia objemových dát (1) 

 Multiplanárna rekonštrukcia
 definícia nových rezových rovín
 možná interakcia,

otáčanie,...
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Vizualizácia objemových dát (2) 

Snímanie

Tomograf

Úprava

Identifikácia objektov

Zobrazenie

Známe aj nové postupy

Vstup CT
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Vizualizácia objemových dát (3) 

Snímanie

tomograf

Úprava

identifikácia objektov

Zobrazenie

známe aj nové postupy

Vstup MR
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Vizualizácia objemových 
dát (4)
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 Krivočiara rekonštrukcia
 rozrezanie objemu pozdĺž krivky
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Vizualizácia objemových dát (5) 

 Reprojekcia 
 simulácia „umelých“ RTG ob-

rázkov

 Projekcia maximálnej inten-
zity

 záznam najjasnejšej hodnoty 
pozdĺž lúča projekcie

 vhodné pre tenké štruktúry
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Predbežný záver

 Informatici a grafici vytvorili množstvo 
pokročilých vizualizačných techník

 Lekári 
 preferujú prehliadanie tomografických dát 

po rezoch
 tomografické dáta nepoužívajú vôbec

 Aké sú príčiny?
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Príčiny (1)

3D obrázok môže byť príliš detailný
 štandardné RTG môže byť vhodnejšie

 príklad: bežná zlomenina
 odpoveď áno/nie/kde môže byť 

uspokojujúca
 príklad: Je tento útvar tumor? Má pacient 

obličkové kamene?
 postačuje poznanie základných mier

 aké veľké sú kamene?
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Príčiny (2)

Nová technológia je častokrát zložitejšia 
ako stará
 zložité začlenenie do chodu oddelenia
 zložité použitie:

 potrebná interakcia, početné neintuitívne 
parametre, ...

 lekári majú na pacienta obmedzený čas
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Príčiny (3)

 Nová technika možno nezobrazuje 
dôležité detaily

 krajšie neznamená lepšie
 „Pekné” obrázky sa 

obvykle používajú len
 pre dokumentáciu

 odborné články
 pre prezentáciu 

 pacientom
 budúcim rodičom Objemové 

renderovanie
CPR
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Príčiny (4)
 Vizualizácia je len na diagnostiku, iné 

môžu ponúknuť aj terapiu
 Príklad: Tradičná a virtuálna kolono-

skopia.
 Tradičná:

 vizuálne vyhodnotenie
 biopsia pre histológiu, odstránenie polypov
 isté nebezpečenstvo perforácie

 Virtuálna:
 vizuálne vyhodnotenie, bez biopsie
 ožiarenie, nižšie detaily
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Kde, kedy a ako použiť 
pokročilú vizualizáciu 

Výzva 1: zaujať lekára
 Vizualizáciu použiť len v opodstatnených 

prípadoch: 
 špeciálne problémy, vzdelávanie, tréning, 

plánovanie operácií...
 Lekár ako člen tímu
Výzva 2: vizualizáciu začleniť do diagnos-
tického procesu
Príklad: projekt AngioVis
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AngioVis: Motivácia

Choroby ciev dolných končatín
 Starší pacienti (19% pri veku 70+)
 Rizikové faktory

 fajčenie
 cukrovka, dedičnosť
 hypertenzia
 vysoká úroveň 

cholesterolu
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Diagnostika

 Digitálna subtraktívna angi-
ografia (DSA):

 zavedenie kontrastnej látky
 2D, zobrazuje riečište
 invazívne

 CT-Angiografia (CTA)
 neinvazívna
 potrebné moderné CT
 rozsiahle 3D dáta (1GB)
 zobrazuje riečište,  

kalcifikáty, usadeniny



23/35

Ciele Projektu AngioVis

 Ukázať, že neinvazívna CTA môže na-
hradiť invazívnu DSA

 Podúlohy:
 vyvinúť nové postupy na spracovanie a 

vizualizáciu CTA dát
 vyvinúť klinickú procedúru na spracovanie a 

vyhodnocovanie
 obe začleniť do každodennej klinickej praxe
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(1) Snímanie pacienta (rádiológ, zaškolený 
technický personál)

 dáta uložené v databáze nemocnice (PACS)

(2) Spracovanie dát (technický personál)
(3) Diagnostické čítanie (rádiológ)

Navrnutá klinická procedúra
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(1) Snímanie pacienta (rádiológ, zaškolený 
technický personál)

 dáta uložené v databáze nemocnice (PACS)

(2) Spracovanie dát (technický personál)
 špeciálny softvér(AngioVis toolkit)

 identifikácia ciev, odstraňovanie kosti
 tvorba štandardizovaných obrázkov (CPR,...)

 obrázky uložené do databázy PACS

(3) Diagnostické čítanie (rádiológ)
 načítanie obrázkov z  PACS
 použitie štandardnej diagnostickej stanice a ná-

strojov

Navrnutá klinická procedúra
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(1) Snímanie pacienta (rádiológ, zaškolený 
technický personál)

 dáta uložené v databáze nemocnice (PACS)

(2) Spracovanie dát (technický personál)
 špeciálny softvér(AngioVis toolkit)

 identifikácia ciev, odstraňovanie kosti
 tvorba štandardizovaných obrázkov (CPR,...)

 obrázky uložené do databázy PACS

(3) Diagnostické čítanie (rádiológ)
 načítanie obrázkov z  PACS
 použitie štandardnej diagnostickej stanice a ná-

strojov

Navrnutá klinická procedúra

MP-CPRMP-CPRMIPMIP
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AngioVis výskum

Dva smery:
 výskum v oblasti spracovania dát a 

vizualizácie
 vývoj nových algoritmov

 medicínsky výskum
 hypotézy ohľadom použiteľnosti CTA tech-

ník
 potrebný funkčný a spoľahlivý softvér
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Spracovanie a vizualizácia 
dát  

Nové metódy:
 vizualizačná metóda Fokus & 

kontext
 prúdové spracovanie rozsiahlych 

dát (až desiatky GB)
 paralelné algoritmy

 paralelné komponenty procesora
 grafické akcelerátory 
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Medicínsky výskum

Nové metódy musia byť overené
 formulácia hypotéz
 výber množiny pacientov (50?)
 porovnanie so zlatým štandardom: DSA 
 štatistické vyhodnotenie výsledkov
 záver: Neinvazívna CTA je v porovnaní s DSA dostatočne

presný nástroj na vyhodnocovanie všetkých 
morfologických informácií súvisiacich
s diagnostikou chorôb ciev dolných končatín
(stupeň, dĺžka a počet stenóz).

[Schernthaner et al, 2008]
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AngioVis v klinickom nasadení

 Všeobecná nemocnica Viedeň (AKH), 
Nemocnica Fr. Jozefa Viedeň a ďalšie

 AKH: 
 Spracovanie 2-4 pacientov denne
 Diagnostika
 Medicínsky výskum
 5 zaškolených operátorov

 Pôvodných ~1400 obrázkov nahradilo 
42 MIP a CPR obrázkov
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Záver: Čo sme sa naučili (1)

 Potrebné sú kontakty s lekármi so záuj-
mom o nové technológie

 existujú výskumne zamerané nemocnice

 Lekári považujú iné veci za dôležité
 ich cieľ je liečiť ľudí, nie pracovať s prog-

ramami
 treba očakávať nepredvídané otázky, 

požiadavky a výsledky
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Záver: Čo sme sa naučili (2)

 V klinickom prostredí sú rovnako dôleži-
té algoritmy a prívetivé používateľské 
prostredie

 usporiadanie okien môže byť dôležitejšie 
ako nový algoritmus

 CT-Angiografia má vysokú diagnostickú 
hodnotu
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