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ABSTRAKT
Tato práce se zabývá možnostmi perfúzní analýzy pomocí ultrazvuku pro absolutní kvantifikaci perfúzních parametrů. V teoretickém úvodu je provedena literární rešerše možností
využití kontrastních látek v ultrasonografii a přístupů k perfúzní analýze. V praktické části
práce byly navrženy a testovány metody, které modelují časový průběh koncentrace jako
konvoluci arteriální vstupní funkce a reziduální funkce tkáně. Ověření těchto metod pro
absolutní kvantifikaci perfúzních parametrů je ukázáno na datech z fantomových studií,
simulací a také na preklinických a klinických datech. Pro klinická pracoviště byl dále
vyvinut software pro jednotlivé kroky perfúzní analýzy.
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ABSTRACT
This work deals with possibilities of ultrasound perfusion analysis for the absolute quantification of perfusion parameters. In the theoretical part of this work are discussed
possibilities of using of the ultrasound contrast agents and approaches for the perfusion
analysis. New methods for the perfusion analysis are suggested and tested in the practical
part of this work. The methods are based on convolutional model in which the concentration of the contrast agent is modeled as a convolution of the arterial input function
and the tissue residual function. The feasibility of these methods for the absolute quantification of perfusion parameters is shown on data from phantom studies, simulations and
also preclinical and clinical studies. The software for the whole process of the perfusion
analysis was developed for using in hospitals.
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ÚVOD
Zobrazení prokrvení (perfúze) orgánů nebo tkáně je důležitým nástrojem pro diagnostiku ischemických, onkologických a dalších onemocnění. Mimo to může zobrazení perfúze posloužit i pro hodnocení odezvy na terapii. Metody perfúzního zobrazování obecně vycházejí z principů nukleární medicíny, ve kterých jsou analyzovány časové průběhy distribuce radioaktivního farmaka (radiofarmaka) v organismu.
V současné době už není perfúzní zobrazování doménou pouze jednofotonové emisní
tomografie (SPECT) a pozitronové emisní tomografie (PET), ale rozšířilo se i do
běžně dostupných modalit, jako je výpočetní tomografie (CT), zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) a také do ultrasonografie (US). Toto rozšíření bylo podmíněno
vývojem a dostupností kontrastních látek pro jednotlivé modality, které mají afinitu
k primárnímu parametru dané zobrazovací metody.
Obecný postup, který můžeme s drobnými obměnami nalézt u všech výše uvedených modalit, je následující. Do organismu je podána (zpravidla injekcí nebo infúzí)
vhodná kontrastní látka a je provedeno časové snímání oblasti zájmu v těle. Látka
je v organismu distribuována na základě jejích farmakokinetických vlastností a sleduje se její časová a prostorová distribuce. Časový vývoj koncentrace kontrastní
látky v čase se označuje jako perfúzní křivka. Perfúzní křivky mohou být definovány
pro jednotlivé orgány nebo pro jejich dílčí části v závislosti na použité modalitě,
dosažitelném prostorovém rozlišení a dalších faktorech. Tyto perfúzní křivky jsou
potom analyzovány a výstupem je odhad základních perfúzních parametrů, jako
jsou např. krevní tok, objem krve, a další.
Rozvoj ultrazvukového perfúzního zobrazování je umožněn především vývojem
nové generace stabilních kontrastních látek, vývojem nových zobrazovacích módů,
velkou dostupností a nízkými provozními náklady ultrazvukových systémů oproti
ostatním zobrazovacím modalitám. Ultrazvukové kontrastní látky jsou tvořeny mikrobublinami plynu v kapalině. Historickým milníkem, který umožnil použití ultrazvuku pro perfúzní studie, byla stabilizace mikrobublin kontrastní látky, která
umožnila průchod látky plicním řečištěm dále do systémového oběhu. Ultrazvukové
kontrastní látky jsou čistě intravaskulární látky a velikost mikrobublin je srovnatelná
s rozměry červených krvinek (jednotky mikrometrů), což umožňuje sledování krevního oběhu i na úrovni vlásečnic. Dalším faktorem, který přispívá k rozvoji kontrastního ultrazvuku, je bezpečnost diagnostického ultrazvukového vyšetření i samotných
kontrastních látek.
V ultrazvukové perfúzní analýze jsou převážně používány dva základní přístupy,
které můžou být charakterizovány podle způsobu podání kontrastní látky do organismu. V případě injekčního podání (i.v. bolus) jsou perfúzní křivky vyhodnocovány
nejčastěji na základě proložení měřených dat vhodným matematickým modelem.
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Z parametrů tohoto modelu jsou potom odhadovány parametry, které mají relaci
k perfúzi – např. doba příchodu kontrastní látky, doba vymytí kontrastní látky,
maximální koncentrace a další. Tyto parametry jsou ale také ovlivněny dalšími faktory, jakými jsou nastavení ultrazvukového systému, použitá metoda pro detekci
kontrastní látky nebo rychlost injekce látky do organismu. Z tohoto důvodu není
možné těmito parametry absolutně kvantifikovat perfúzní parametry tkáně nezávisle na podmínkách akvizice. Druhým základním přístupem je využití infúzního
podání (i.v. infúze) a následná destrukce mikrobublin kontrastní látky v oblasti
zájmu pomocí sledu vysokoenergetických ultrazvukových pulzů. V tomto případě je
vyhodnocována dynamika opětovného zaplnění oblasti mikrobublinami kontrastní
látky. I v tomto případě je měřený průběh koncentrace kontrastní látky v definované oblasti aproximován matematickými modely. V tomto případě je při použití
dodatečné informace možné dosáhnout absolutní kvantifikace perfúzních parametrů. Tento přístup byl ale použit a publikován pouze pro kardiologii.
Hlavním cílem této práce je vývoj nových metod ultrazvukové perfúzní analýzy,
které umožňují absolutní kvantifikaci perfúzních parametrů nezávisle na parametrech akvizice. Práce je zaměřena na metody využívající injekčního podání kontrastní látky a modelování časového průběhu koncentrace kontrastní látky pomocí
konvoluce, která byla formulována pro jiné zobrazovací metody. Použité metody
jsou validovány na simulovaných datech, fantomových modelech a také na vhodných
preklinických i klinických datech. Vedlejším cílem práce je vytvoření softwarových
nástrojů pro zpracování ultrazvukových kontrastních sekvencí pro potřeby klinických
pracovišť.
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1

TEORETICKÝ ZÁKLAD PRO ULTRAZVUKOVÉ PERFÚZNÍ ZOBRAZOVÁNÍ

Odhad perfúzních parametrů je založen na analýze časových průběhů koncentrace
kontrastní látky po aplikaci do organismu. Ultrazvukové kontrastní látky jsou komerčně dostupné posledních 20 let a pro plné využití potenciálu byly vyvinuty speciální zobrazovací módy, které využívají jejich nelineárních vlastností. Tato kapitola se
zabývá základním přehledem kontrastních látek, které jsou použitelné pro perfúzní
analýzu, a vlastnostmi těchto látek v ultrazvukových polích.

1.1

Kontrastní látky v ultrasonografii

Ultrazvukové kontrastní látky (KL) jsou tvořeny mikrobublinami1 plynu v kapalině,
které mají větší echogenitu než krev. První pokusy o zlepšení kontrastu ultrazvukových obrazů jsou datovány už do 70. let 20. století. V roce 1968 byla Gramiakem
a Shahem publikována studie [47], ve které byl pozorován nárůst kontrastu ultrazvukového obrazu po aplikaci protřepaného fyziologického roztoku katetrem do aortálního kmene. Od této doby jsou ultrazvukové kontrastní látky vyvíjeny a běžně
klinicky používány. [33, 103, 116]
Ultrazvukové kontrastní látky můžeme klasifikovat do tří vývojových generací
podle [51], které se odlišují použitým plynem a stabilizačními látkami. Nultou generaci tvoří látky, jež jsou tvořeny vzduchem a nepoužívají žádnou látku pro stabilizaci. Příkladem látky nulté generace je výše zmíněný protřepaný fyziologický roztok,
který má však celou řadu nevýhod. Generované bubliny jsou příliš velké a nestabilní,
proto tyto látky neprojdou přes plicní oběh a z organismu jsou rychle eliminovány.
Z tohoto důvodu není možné po žilní aplikaci měření signálů v levé komoře a dále
v systémovém krevním oběhu. Řešením by byla aplikace katetrem do arteriálního řečiště, ale toto řešení by bylo mimo možnosti běžných klinických pracovišť. V dnešní
době se protřepaný fyziologický roztok omezeně používá pro diagnostiku některých
vrozených srdečních vad [131], např. defektů septa. [23, 33]
Stabilita kontrastních látek (KL) nulté generace je velmi nízká, pro bublinu s průměrem 5 𝜇m je doba života zhruba 125 ms a tato hodnota klesá s klesajícím průměrem. V roce 1980 bylo pozorováno, že příměs lidské krve do fyziologického roztoku
působí jako surfaktant, tedy látka, která snižuje povrchové napětí bubliny a tím
výrazně prodlužuje stabilitu. Později bylo zjištěno, že surfaktantem v krevním séru
je albumin, který byl také použit jako stabilizátor u prvních komerčně vyráběných
1

Mikrobublinou rozumíme plynovou bublinu v kapalině, jejíž průměr je v jednotkách mikrome-

trů.
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kontrastních látek - tzv. první generace. Použitým plynem u první vývojové generace ultrazvukových KL byl stále vzduch, ale oproti nulté generaci byly použity
stabilizační látky, které tvoří obal jednotlivých bublin. [33]
Historicky první komerčně vyráběnou KL byl Echovist (Bayer Shering Pharma
AG), který byl na trh uvedena v roce 1991. U této látky byly použity mikrobubliny
vzduchu stabilizované galaktózou, které měly střední průměr 2 𝜇m (97 % bublin
bylo s průměrem menším než 6 𝜇m). Použitá stabilizace však neumožňovala průchod
plicním krevním oběhem a možnosti využití tak byly velmi omezené. [116]
Látky druhé generace už jsou schopny projít přes plicní řečiště a dostat se i do
systémového oběhu. Příkladem takovéto látky je Albunex (Molecular Biosystems),
který se v roce 1994 stal první schválenou kontrastní látkou schopnou projít přes
plicní oběh. Jako stabilizátor byl použit lidský albumin, který obaloval mikrobubliny
vzduchu. Střední doba života v krevním řečišti byla maximálně 1 minuta a střední
průměr byl 3,8 𝜇m s poměrně velkou distribucí průměrů jednotlivých bublin. [116]
Další komerčně dostupnou KL je Levovist (Bayer Shering Pharma AG), který
byl registrovaným přípravkem i v ČR. Oproti Echovistu je navíc použita stabilizace
kyselinou palmitovou, která umožní opakované průchody plicním řečištěm se střední
dobou života v krevním oběhu 1 – 5 minut. Látka je poté akumulována v játrech
a slezině až po dobu 20 minut, než je z organismu eliminována. [33]
U třetí generace KL se nepoužívá vzduch jako plyn pro mikrobubliny. Nejčastěji
jsou používány plyny s vysokou molekulovou hmotností, jako jsou hexafluorid síry
(fluorid sírový, SF6 ) nebo perfluorované uhlovodíky (např. perfluoropropan C3 F8 ,
perfluorobutan C4 F10 a další) [127]. Použití těchto plynů má za následek mnohem
delší životnost látky v krevním oběhu, která je v případě třetí generace látek nad
5 minut. Od roku 1997 je dostupný produkt Optison (GE Healthcare AS), který
má platnou registraci i v ČR. Použitým plynem je C3 F8 a k další stabilizaci je
použit lidský albumin. Střední průměr mikrobublin je v rozsahu 1–2,25 𝜇m se střední
hodnotou koncentrace 5 · 108 mikrobublin v 1 ml roztoku. [33, 103]
V současnosti nejpoužívanější kontrastní látkou je látka SonoVue (Bracco SpA).
Tato látka byla na trh uvedena v roce 2001 a je registrována v zemích EU a jihovýchodní Asie. Použitým plynem je SF6 se stabilizací fosfolipidovou membránou
a kyselinou palmitovou. Získaná střední hodnota koncentrace je 2 · 108 mikrobublin
na mililitr, střední průměr mikrobublin je 3 𝜇m. Namíchaný roztok v lahvičce vydrží
až 6 hodin, po intravenózní aplikaci je poločas eliminace 6 minut a více než 80 %
dávky je eliminováno plícemi během 11 minut. [23, 116]
Aktuálně jsou dále vyvíjeny nové kontrastní látky 3. generace. Příkladem může
být KL BR38 (Bracco SpA) [126], u které je použita kombinace perfluorbutanu
C4 F10 a dusíku N2 jako plynu pro jádro bubliny se stabilizací pomocí fosfolipidové
membrány. Střední průměr mikrobublin je 1,4 𝜇m a hodnota koncentrace je 4 · 108
14

mikrobublin na mililitr. Dalším trendem je použití nanočástic nebo silikonových
mikročástic jako KL [104]. Přehled ultrazvukových kontrastních látek je uveden
v Tab. 1.1. [33, 105, 108]
Tab. 1.1: Přehled dostupných ultrazvukových kontrastních látek, upraveno z [33]
Název
Echovist
Albunex
Levovist
Optison
Definity
SonoVue
Imagent
Sonazoid
BR38

Výrobce
Bayer Schering Pharma AG
Molecular Biosystems
Bayer Schering Pharma AG
GE Healthcare AS
Lantheus Medical Imaging
Bracco SpA
Alliance Pharmaceutical Corp.
Amersham Health
Bracco SpA

Rok
1991
1994
1996
1997
2001
2001
2002
2006
–

Plyn
vzduch
vzduch
vzduch
C3 F8
C3 F8
SF6
C6 F14
C4 F10
C4 F10 +N2

Stabilizace
galaktóza
albumin
galaktóza
fosfolipidy
fosfolipidy
fosfolipidy
fosfolipidy
fosfolipidy
fosfolipidy

Výše uvedené látky patří do skupiny nespecifických kontrastních látek, tzn. že
nemají specifickou afinitu ke konkrétním orgánům. Mimo tyto látky existují také
specifické (někdy též cílené) ultrazvukové kontrastní látky. U přípravku Levovist
a SonoVue byla pozorována tzv. specifická hepatolienální fáze, kdy je látka po 2–
5 minutách akumulována v játrech a slezině, viz [149]. Tyto látky mají uplatnění
především v molekulárním zobrazování. Využívá se navázání ligandů na povrch membrány obklopující mikrobublinu. Podle použitého ligandu jsou potom látky zachyceny z cévního řečiště do oblasti konkrétního orgánu a dále zobrazovány. Využití
specifických KL je zatím především v preklinickém výzkumu. Příkladem těchto látek můžou být přípravky MicroMarker (Bracco SPA), BR55 (Bracco SpA) nebo
Visistar VEGFR2 (Targeson Inc.). [104, 105, 146]
Ultrazvukové KL jsou dostupné pro aplikaci do krevního oběhu pacienta pomocí
injekce (bolem) nebo infúze. Mikrobubliny KL se po aplikaci chovají jako látka s čistě
intravaskulární distribucí, tzn. že neprostupují přes stěny kapilár. Mimo tyto látky
existují také KL určené pro perorální podání, ale jsou používány velmi vzácně [116].
Omezeně lze také použít běžně dostupné KL pro intrakavitální aplikaci např. do
močového měchýře nebo některých orgánů dutiny břišní [132].

1.2

Zobrazování kontrastních látek

Mikrobubliny kontrastních látek aplikované do lidského organismu je možné zobrazit
pomocí běžně používaných zobrazovacích módů - konvenčního B-mód zobrazení nebo
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dopplerovských metod. Díky specifickým fyzikálním vlastnostem mikrobublin KL
byly ale vyvinuty nové zobrazovací módy, které umožňují zvýraznění signálu, který
vzniká odrazem ultrazvukové (UZV) vlny od mikrobublin KL.

1.2.1

Fyzikální vlastnosti kontrastních látek

Mikrobublina KL představuje z pohledu akustických vlastností látku s výrazně nižší
akustickou impedancí než okolní kapalina. Tento rozdíl akustických impedancí se
projeví výrazným odrazem dopadajícího ultrazvukového signálu na rozhraní kapalina – plyn. Chování mikrobublin KL, které se projeví také jejich oscilacemi, je
ovlivněno rezonanční frekvencí, opakovací frekvencí UZV pulzů, výkonem ultrazvukového pole, použitým plynem a vlastnostmi použitého stabilizátoru [116].
Při nízkých aplikovaných akustických výkonech nedochází k destrukci mikrobublin a jsou pozorovány nelineární odrazy. U vyšších výkonů může dojít až k prasknutí
bubliny, které je spojené s uvolněním energie v podobě tepla [51]. Pro hodnocení
interakce mikrobublin KL se využívá hodnoty mechanického indexu MI2 , který je
definován jako [52]
𝑝−
(1.1)
𝑀𝐼 = √ ,
𝑓𝑐
kde 𝑝− je minimální hodnota negativního tlaku a 𝑓𝑐 je střední vysílací frekvence
sondy. Pro potřeby zobrazování KL se rozlišují aplikace s nízkým MI (hranice zhruba
do hodnoty 0,1), středním MI a vysokým MI (hranice nad hodnotu 1) [27].
Vliv akustického tlaku na volnou mikrobublinu byl zkoumám a poprvé popsán
lordem Rayleighem [77] už v roce 1917. Tato práce byla posléze rozvedena při popisu modelu chování mikrobublin v závislosti na dopadající ultrazvukové vlně. Bylo
pozorováno, že nejdůležitějším faktorem, který ovlivní výsledný odraz, je charakteristická rezonanční frekvence mikrobubliny. Tato frekvence je nepřímo úměrná
průměru mikrobubliny podle vztahu [4]
1
𝑓0 ≈
2𝜋𝑅

√︃

3𝛾𝑝0
,
𝜌0

(1.2)

kde 𝑅 je průměr bubliny, 𝛾 je Poissonova konstanta pro ideální plyn, 𝑝0 je tlak okolní
tekutiny a 𝜌0 je hustota okolního média. Rovnice 1.2 byla později de Jongem [29]
rozšířena pro zahrnutí vlivu stabilizátorů. Pro mikrobubliny se středním průměrem
5 𝜇m dostaneme charakteristickou rezonanční frekvenci zhruba 1,5 MHz, pro průměr
3 𝜇m zhruba 3 MHz a pro průměry okolo 1 𝜇m frekvenci 7 MHz. Maximální odražené
energie je dosaženo, pokud je střední vysílací frekvence sondy rovna charakteristické
rezonanční frekvenci mikrobublin. [116]
Hodnota MI slouží pro posouzení netermálních biologických účinků UZV vlnění a je zobrazována na displeji UZV systému.
2
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Kompletní matematický popis chování mikrobublin v ultrazvukových polích je
nad rámec této práce a je možné jej najít v přehledovém příspěvku [33] nebo ve
studiích [103, 105].

1.2.2

Zobrazovací módy

Pro zobrazení ultrazvukových KL je možné použít běžně dostupné metody jako jsou
B-mód3 nebo dopplerovské metody4 . U těchto metod není ale plně využito nelineárních vlastností KL. Proto byly vyvinuty speciální metody, které nelineární charakter
odrazů UZV vlnění zvýrazňují. Příkladem může být harmonické zobrazování, pulzní
inverze nebo amplitudová modulace. [116]
Harmonické zobrazování (HI, harmonic imaging) využívá generování odezvy na
druhé harmonické frekvenci, které se více projeví u mikrobublin než u okolní tkáně.
Pro zlepšení kontrastu v obraze je potlačen signál na pracovní frekvenci ultrazvukové
sondy (první harmonická komponenta, fundamentální frekvence). To je realizováno
pomocí digitálního filtru typu horní propust. Ve spektru tak zůstanou pouze složky,
které odpovídají hlavně odrazům od mikrobublin KL. Tato historicky nejstarší metoda má celou řadu nevýhod [116]. Největší nevýhodou je překryv frekvenčních spekter signálů z první a druhé harmonické komponenty, který způsobí částečnou ztrátu
informace při filtraci. Další nevýhodou je nutnost širokopásmové sondy pro snímání
a omezení volby pracovní frekvence. Další nevýhodou je obecně slabší výkon signálu na druhé harmonické frekvenci, což může způsobit snížení poměru signál/šum.
Obdobné metody využívají generování a detekce subharmonických frekvencí [22, 37]
nebo harmonických frekvencí vyšších řádů [16].
Metoda pulzní inverze (PI, pulse inversion) [129] využívá při vysílání dvou po
sobě jdoucích inverzních pulzů, jejichž odezvy jsou následně sečteny (viz schéma
metody v Tab. 1.2). V případě lineárních odrazů, např. od tkáně, je výsledný signál
díky opačné fázi pulzů nulový. U nelineárních odrazů, např. od mikrobublin KL,
je signál získaný po sečtení obou ech nenulový a je možné ho využít k zobrazení
2D obrazu. Tato metoda přímo potlačuje odrazy na fundamentální frekvenci bez
ohledu na překryv frekvenčních pásem. Kromě této výhody je zde také dosaženo
lepšího poměru signál/šum než u harmonického zobrazování [116]. Na druhou stranu
je nutné u této metody každý vysílat dva pulzy pro každý elementární měnič, což
způsobí snížení obrazového toku na polovinu. Rozšířením této metody je použití
tří vysílacích pulzů, které potlačuje problémy s pohybem tkáně během vysílání,
B-mód je nejběžnější zobrazovací režim, který vytváří 2D obraz scény.
Dopplerovské metody využívají Dopplerův jev, díky kterému je možné doplnit zobrazení 2D
obrazu o informaci o pohybujících se strukturách.
3
4
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Tab. 1.2: Schéma pulzní inverze - vysílací pulzy, echa od lineárního (Echo 1) a nelineárního odražeče (Echo 2), výsledný signál získaný součtem dílčích ech
Vysílací
pulz

Echo 1

Echo 2

Výsledný
signál
a metoda tkáňového harmonického zobrazování (THI, tissue harmonic imaging),
u které je lépe potlačen šum a zlepšeno prostorové rozlišení [116].
Další metodou určenou pro zobrazování mikrobublin KL je amplitudová modulace (AM, amplitude modulation) [19]. Tato metoda je někdy v literatuře nesprávně
označována jako výkonová modulace (PM, power modulation). V základní podobě
je využito vysílání dvou pulzů, které jsou tvarově stejné, ale amplituda druhého
pulzu je dvojnásobná oproti prvnímu. Získané echo od prvního pulzu je poté vynásobeno dvěma a výsledek je odečten od echa druhého signálu. V případě lineárních
odrazů je takto získaný rozdíl nulový, u nelineárních odrazů je rozdíl nenulový. Na
rozdíl od PI tato metoda nepotlačuje signál na fundamentální frekvenci, ale využívá
celého frekvenčního rozsahu nelineárních odrazů [116]. Díky tomu je možné dosáhnout mnohem lepšího poměru signál/šum, protože výkon nelineárních odrazů je na
fundamentální frekvenci nejsilnější. Zároveň je také na nižších frekvencích i nižší
hodnota útlumu, což umožní získat signál z větší hloubky. Základní omezením této
metody je pohyb tkáně mezi oběma pulzy a nižší obrazový tok. Také generování
přesně dvojnásobné amplitudy pulzu je obtížné vzhledem k nutné velké frekvenci
opakování jednotlivých pulzů. V praxi je generování řešeno tak, že při prvním pulzu
je buzena pouze polovina měničů, při druhém potom všechny měniče. To má ale za
následek rozdílné tvary ultrazvukového pole u jednotlivých pulzů. [7, 116].
Odstranění výše uvedených nedostatků u metody AM je použití tří vysílacích
pulzů [58], kdy je každý sloupec obrazu skenován třikrát. Schéma vysílání pulzů pro
tuto metodu je na Obr. 1.1. První pulz je vysílán polovinou měničů, druhý pulz
vysílají všechny měniče a třetí pulz je vysílán druhou polovinou měničů, které nebyly použity u prvního pulzu. Výsledný signál je potom získán jako rozdíl druhého
pulzu a součtu prvního a třetího pulzu [116]. Opět platí, že jsou takto zvýrazněny
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a

b

c

Obr. 1.1: Střídavé buzení měničů u amplitudové modulace se třemi pulzy, (a) první
pulz, (b) druhý pulz, (c) třetí pulz, upraveno z [116]
nelineární signály od mikrobublin KL. Metody PI a AM lze rovněž použít dohromady v metodě Pulse Inversion Amplitude Modulation (PIAM) [31], která dává
lepší výsledky než metody použité samostatně.
Další rozšířenou metodou je metoda Contrast Pulse Sequencing (CPS) [110],
která využívá sekvenci pulzů pro zobrazování jednotlivých harmonických frekvencí.
Základním využitím je varianta definovaná jako kombinace metod PI a AM se třemi
pulzy, kdy první pulz je vysílán polovinou měničů, druhý pulz je fázově otočený
a vysílán všemi měniči, třetí pulz je vysílán druhou polovinou měničů. Výsledný
signál je potom získán součtem odezev ode všech tří pulzů. Metoda CPS může být
různými kombinacemi pulzů upravena k detekci libovolné harmonické frekvence [116]
Přehled a srovnání jednotlivých metod pro nelineární zobrazování ultrazvukových
KL je v Tab. 1.3.
Kontrastní látky je možné zobrazovat i pomocí 3D zobrazování, kdy je možné
využít všech výše popsaných zobrazovacích metod. Dalšími aktuální aplikací je využití Capacitive Micromachined Ultrasound Transducers (CMUT) měničů [96, 97]
nebo zobrazování mikrobublin KL pomocí metody Plane Wave Imaging [26].

1.2.3

Převod na koncentraci kontrastní látky

V rámci perfúzní analýzy jsou vyhodnocovány časové průběhy koncentrace kontrastní látky v oblasti zájmu. Koncentrace KL je v tomto případě měřena nepřímo
pomocí odražené intenzity ultrazvukového vlnění. Odezva od mikrobublin KL je pri-
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Tab. 1.3: Srovnání používaných metod pro zobrazování ultrazvukových KL, upraveno z [26, 116]
Pulz
→
Metoda ↓

1

2

Lineární
odezva

3
1

Konvenční

1

HI
PI

1

-1

1

AM
pulzy)

(2

1
2

AM
pulzy)

(3

1
2

1

1
2

1
2

-1

1
2

CPS

Nelineární
odezva

márně dána koeficientem odrazu a koeficientem útlumu. Pokud je aplikovaný výkon
malý (nízké hodnoty MI) a nedochází k vzájemné interakci mezi mikrobublinami
(platí pro nízké koncentrace KL), je koeficient odrazu 𝛽 lineární funkcí koncentrace
KL a koeficient útlumu zanedbatelný. Pro odraženou akustickou intenzitu 𝐼 z oblasti
zájmu potom platí [147]
𝑑𝑉
𝐼 = 2 𝛽(𝑓 )𝐼0 ,
(1.3)
𝑧
kde 𝐼0 je aplikovaná intenzita ultrazvukového vlnění do oblasti zájmu, 𝑑𝑉 je objem
kontrastní látky v dané oblasti, 𝑧 je vzdálenost mezi sondou a 𝑑𝑉 , 𝛽(𝑓 ) je lineární
funkce koncentrace kontrastní látky, který je závislý na pracovní frekvenci f.
Přesná hodnota koeficientu odrazu 𝛽 je závislá na mnoha faktorech. Vzhledem
k tomu, že rozložení průměrů mikrobublin není známé, je pro stanovení přesné hodnoty tohoto koeficientu nutná kalibrace. V praxi by tento proces byl velice náročný,
protože výsledná odražená intenzita podle vztahu (1.3) je závislá na hloubce oblasti
zájmu a také na rozložení odražečů v oblasti nad oblastí zájmu a s tím spojeným
útlumem signálu.
Odražená intenzita je vypočtena z radiofrekvenčních dat (RF dat), která jsou
v rámci řetězce zpracování demodulována (detekce obálky), je provedena logarit-
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mická komprese dynamiky a poté jsou data kvantizována nejčastěji pomocí osmi
bitů pro zobrazení na displeji UZV systému (tzv. videodata) nebo uložena v rámci
standardu DICOM. Tento postup je dán výrobcem ultrazvukového systému a zpětný
převod z videodat na RF data může být problematický.
Ve studii [122] byla provedena analýza řetězce zpracování ultrazvukových RF
dat a pro určení výsledné hladiny úrovně šedi, 𝑄𝐿, byl odvozen vztah
𝑄𝐿(𝑉 ) = uint8

[︃
(︁

𝐿𝐶𝐷𝑅
𝑉
20𝑑𝐵
log10
10 20𝑑𝐵
2 −1
𝐿𝐶𝐷𝑅
𝑉𝑚𝑎𝑥

8

(︂

)︁

)︂]︃

,

(1.4)

kde 𝑉 je aktuální hodnota obálky RF signálu, 𝑉𝑚𝑎𝑥 je maximální hodnota obálky
RF signálu v datech, 𝐿𝐶𝐷𝑅 je použitý dynamický rozsah u logaritmické konverze
a uint8 značí kvantizaci pomocí 8-bitového slova (rozsah úrovní šedi 0–255). Inverzí
rovnice (1.4) získáme amplitudu signálu 𝑉 , jejíž druhá mocnina je přímo úměrná
koncentraci kontrastní látky podle rovnice (1.3). Tento postup je platný, pokud jsou
hodnoty zisku (gain) a dynamického rozsahu vhodně zvoleny a nedochází ke zkreslení
signálu během logaritmické komprese. [122, 147]
Experimentálně bylo ověřeno, že vztah mezi koncentrací kontrastní látky a odraženou intenzitou ultrazvukového vlnění je skutečně lineární pro nízké hodnoty
koncentrace. Např. ve studii [71] byla stanovena mezní koncentrace na hodnotu
2 ·105 mikrobublin na mililitr. Tato studie používala kontrastní látku SonoVue,
hodnotu MI=0,05 a amplitudovou modulaci. Podobných závěrů bylo dosaženo i ve
studiích [135, 159], ve kterých byla odchylka od linearity vysvětlena pomocí vícenásobných odrazů na povrchu mikrobublin. Za mezní hodnotu koncentrace je podle
těchto studií považován rozsah koncentrací 104 − 105 mikrobublin na mililitr. Použitými kontrastními látkami byly Expancel, Optison a SonoVue. Testovány byly různé
pracovní frekvence jednotlivých ultrazvukových měničů. Dalším důležitým faktorem
je také distribuce průměrů mikrobublin v použité dávce a použitá forma stabilizace
KL, viz [45]. Pro kontrastní látku Albunex byly provedeny obdobné studie, např. [28]
nebo [81].
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2

ULTRAZVUKOVÁ PERFÚZNÍ ANALÝZA

Úkolem perfúzní analýzy je kvantifikace perfúzních parametrů jakými jsou krevní
tok (ml/s), krevní objem (ml), krevní tok vztažený na objem tkáně (ml/s /ml tkáně)
nebo střední doba průchodu (s) [115]. Místo objemových jednotek u tkáně se někdy
používají gramy tkáně. Perfúzní analýzu je možné provádět pomocí všech základních
zobrazovacích modalit - jednofotonové emisní tomografie (SPECT) [13], výpočetní
tomografie (CT) [54], magnetické rezonance (MRI) [143] a pozitronové emisní tomografie (PET) [95]. Pomocí těchto metod můžeme získat odhad perfúzních parametrů,
ale tyto zobrazovací modality jsou drahé a u většiny z nich je navíc pacient zatížen ionizujícím zářením. S rozvojem ultrazvukových kontrastních látek, které jsou schopny
projít přes plicní oběh, je umožněno sledování perfúze i pomocí ultrazvuku. [33, 136]
Metody ultrazvukové perfúzní analýzy můžeme rozdělit podle způsobu aplikace
KL do tří skupin [115]. První skupinu tvoří metody, které využívají aplikaci pomocí
injekce (bolu) a poté sledují časový vývoj koncentrace KL v oblasti zájmu pomocí
zobrazování s nízkým MI [136]. Do druhé skupiny metod můžeme zařadit metody,
které využívají aplikace KL pomocí infúze a po ustálení koncentrace KL v oblasti
zájmu je aplikován vysokoenergetický sled pulzů (MI>1), který zničí mikrobubliny
KL a je vyhodnocována následná reperfúze (replenishment) KL do oblasti zájmu.
Do třetí skupiny metod jsou zařazeny metody, které využívají kombinace obou výše
uvedených přístupů nebo se nedají zařadit ani do jedné z výše uvedených skupin.
Přehled postupů a metod používaných v ultrazvukové perfúzní analýze je možné
najít v přehledových studiích [25, 33, 39, 115, 147].

2.1

Metody sledování bolu

Metody sledování bolu (z anglického bolus tracking methods) vycházejí z dilučních
metod, které jsou klinicky používány pro hodnocení srdeční činnosti (stanovení srdečního výdeje) už od konce 19. století [134]. Tyto metody byly během 20. století
dále rozvíjeny s využitím prokládání křivek pomocí matematických modelů např.
lognormálním rozdělením, gama rozdělení pravděpodobnosti a dalšími [46, 142]. Po
roce 2000 byly diluční metody poprvé použity i ve spojitosti s aplikací ultrazvukových KL pro hodnocení perfúzních parametrů v kardiologii [75] nebo pro posouzení
perfúze mozku [157]. V současné době se jedná o nejpoužívanější přístup pro ultrazvukovou perfúzní analýzu.
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2.1.1

Diluční metody

Teorie dilučních metod vychází ze Stewartových-Hamiltonových vzahů, které popisují vztah mezi krevním tokem, F a objemem krve, V. Pokud známe množství
podané látky m do organismu (indikátor) a měříme křivku koncentrace indikátoru
v čase v oblasti zájmu (ROI, region of interest), potom může být krevní tok a objem
krve stanoven jako [136]
𝑚
,
(2.1)
𝐹 =
𝐴𝑈 𝐶
𝑉 = 𝐹 · 𝑀 𝑇 𝑇,

(2.2)

kde AUC je plocha pod křivkou koncentrace a MTT je střední doba průchodu
indikátoru (mean transit time). Plocha pod křivkou je stanovena jako [93]
𝐴𝑈 𝐶 =

∫︁ ∞
0

𝐶𝑅 (𝑡)𝑑𝑡,

(2.3)

kde 𝐶𝑅 (𝑡) je měřený časový průběh koncentrace indikátoru v oblasti zájmu. Střední
doba průchodu je definována jako doba, za kterou je z oblasti zájmu eliminována
polovina množství indikátoru. [161]
V případě ultrazvukové perfúzní analýzy měříme koncentraci kontrastní látky
nepřímo pomocí odražené intenzity ultrazvuku, I(t) v oblasti zájmu. Bylo dokázáno
(viz výše), že vztah mezi odraženou intenzitou ultrazvuku a koncentrací kontrastní
látky je lineární pro nízké hodnoty koncentrace. Pro vyšší hodnoty koncentrace
KL se výrazně uplatní útlum ultrazvukové vlny, který se projeví akustickými stíny.
Pomocí dilučních metod je tedy možné odhadnout nepřímé parametry, které sice
mají vztah k perfúzi, ale nejsou skutečnými perfúzními parametry se správným
fyzikálním významem. [115, 136]
Platnost Stewartových-Hamiltonových vztahů (2.1) a (2.2) a tím i využití dilučních metod pro odhad perfúzních parametrů po aplikaci bolu KL je podmíněna
dodržením některých základních podmínek. První podmínkou je platnost zákona zachování hmoty, která předpokládá, že množství kontrastní látky je neměnné. V praxi
je tento předpoklad těžké dodržet kvůli farmakokinetickým vlastnostem dané látky,
kdy nezanedbatelná část látky neprojde plicním řečištěm a nebo se rozpadá ještě
před dosažením oblasti zájmu (tzv. eliminace prvním průchodem). Další požadavky
lze shrnout do následujících bodů [136]:
• oblast zájmu je modelována jako kompartment s jedním vstupem i výstupem;
• injekce KL je okamžitá – ideálně by měla být aproximována Diracovým jednotkovým impulsem;
• krevní tok oblastí zájmu je neměnný;
• systém je stacionární – tzn. nepředpokládá se změna dynamických vlastností
v ROI;
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• cévy mají fixní rozměry a krev je popsána jako nestlačitelná kapalina;
• předpokládá se dokonalé mísení KL při prvním průchodu pravou komorou.
Dodržení těchto předpokladů je základní podmínkou pro správný odhad perfúzních
parametrů a reprodukovatelnost dané metody [93, 136].

2.1.2

Matematickými modely

Základní aproximace dilučních křivek vychází z teorie kompartmentových1 modelů.
Nejjednodušším modelem pro modelování dilučních křivek je dvoukompartmentový
model distribuce kontrastní látky. Schéma tohoto modelu je naznačeno na obr. 2.1.
Jednotlivé kompartmenty představuje časové průběhy koncentrace kontrastní látky
v krevním řečišti, 𝐶1 (𝑡), a v oblasti zájmu, 𝐶2 (𝑡). Tyto průběhy můžou být modelovány jako [93]
𝑚 −𝑡
(2.4)
𝐶1 (𝑡) = e 𝜏1 ,
𝑉1
𝑚
− 𝑡
− 𝑡
(2.5)
e 𝜏1 − e 𝜏2 ,
𝑉1 − 𝑉2
kde 𝑚 je množství podané látky, objemy 𝑉1 a 𝑉2 představují objemy jednotlivých
kompartmentů, 𝜏1 a 𝜏2 jsou časové konstanty odvozené z přenosových funkcí popsaných pomocí impulzních charakteristik ℎ1 a ℎ2 , viz obr. 2.1.
𝐶2 (𝑡) =

)︂

(︂

h1

h2

C1
V1

C2
V2

Obr. 2.1: Schéma dvoukompartmentového modelu
V případě zobecnění modelu do podoby 𝑛−kompartmentového modelu je výstupní časový průběh popsán jako [93]
𝑡

𝑚𝑡𝑛−1 e 𝜏
𝐶𝑛 (𝑡) =
,
Φ𝜏 𝑛 (𝑛 − 1)!

(2.6)

kde 𝑚 je množství podané látky, 𝑛 je počet kompartmentů, Φ je tok kapaliny přes
jednotlivé kompartmenty a 𝜏 je časová konstanta společná pro jednotlivé kompartmenty. Rovnice (2.6) rovněž reprezentuje 𝜒2 rozdělení s 2𝑛 stupni volnosti [93].
Kompartmentem rozumíme idealizovaný blok, který popisuje fyzikální vlastnosti (např. koncentraci) sdruženě v určité části systému
1
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Toto rozdělení je speciálním případem gama rozdělení pravděpodobnosti s 𝑛 parametry. Vzhledem k tomu, že počet kompartmentů 𝑛 je přirozené číslo, může být
rovnice (2.6) aproximována také pomocí Erlangova rozdělení [118]. Na základě tvarové podobnosti s dilučními křivkami je možné využít i logaritmicko-normálního
(lognormálního) rozdělení.
Teoretický průběh gama rozdělení, 𝐶𝑔𝑎𝑚 (𝑡), je popsán následujícím vztahem [142]
𝐶𝑔𝑎𝑚 (𝑡) =

𝐴𝑈 𝐶
𝛼 − 𝛽𝑡
𝑡
e ,
𝛽 𝛼+1 Γ(𝛼 + 1)

(2.7)

kde 𝛼 a 𝛽 jsou parametry rozdělení, Γ(𝛼+1) je hodnota gama funkce pro 𝛼. Hodnoty
gama funkce jsou zobecněním faktoriálu pro obor komplexních čísel. [118]
Jak již bylo napsáno výše, Erlangovo rozdělení pravděpodobnosti je speciálním
případem gama rozdělení pro hodnoty 𝑛 z oboru přirozených čísel. Substitucí členu
Γ(𝛼+1) v rovnici (2.7) za (𝑛−1)! dostaneme teoretický průběh Erlangova rozdělení,
𝐶𝐸𝑟𝑙 (𝑡), jako [118]
𝑡
𝐴𝑈 𝐶
𝑡𝑛−1 e− 𝛽 ,
(2.8)
𝐶𝐸𝑟𝑙 (𝑡) = 𝑛
𝛽 (𝑛 − 1)!
kde 𝑛 a 𝛽 jsou parametry modelu.
Ve studii [114] bylo dokázáno, že distribuce toku krve v síti větvících se cév může
být popsána pomocí lognormálního rozdělení. Ve studii [5] bylo dále dokázáno, že
měřený časový průběh koncentrace může být chápán nejenom jako distribuce času
průchodu KL systémem, ale také jako distribuce toku krve. Díky těmto závěrům je
lognormálnímu rozdělení přiřazen fyziologický význam a proto je toto rozdělení v oblasti ultrazvukové perfúzní analýzy často používáno. Časový průběh lognormálního
rozdělení, 𝐶𝑙𝑜𝑔𝑛 (𝑡), je definováno jako [136]
2
𝐴𝑈 𝐶 − [ln(𝑡)−𝜇]
2𝜎 2
𝐶𝑙𝑜𝑔𝑛 (𝑡) = √
e
,
2𝜋𝜎𝑡

(2.9)

kde 𝜇 a 𝜎 jsou parametry modelu.
Dalším používaným rozdělením je tzv. lagged normální rozdělení (dále jen lagged), které je definováno jako konvoluce hustoty normálního (Gaussova) rozdělení
s klesající exponenciálou [11]. Interpretace tohoto modelu vychází z dvoukompartmentového uspořádání, kdy pomocí normálního rozdělení je modelován rozptyl kontrastní látky ve vyživující arterii a pomocí klesající exponenciály je modelována
distribuce kontrastní látky v daném orgánu ve vlásečnicovém řečišti. Analyticky
vyjádřený časový průběh tohoto modelu, 𝐶𝑙𝑎𝑔𝑔𝑒𝑑 (𝑡) je popsán jako [11]
𝐶𝑙𝑎𝑔𝑔𝑒𝑑 (𝑡) =

𝐴𝑈 𝐶
𝐾 [1 + erf(𝐿)] ,
2

kde
(︁

)︁

𝐾 = 𝜆 · exp −𝜆𝑡 + 𝜆𝜇 + 0, 5𝜆2 𝜎 2 , 𝐿 =
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𝑡 − 𝜇 − 𝜆𝜎 2
√
,
2𝜎 2

(2.10)

kde erf(.) značí Gaussovu chybovou funkci, 𝜇 a 𝜎 jsou parametry normálního rozdělení, parametr 𝜆 je rychlostní konstanta exponenciálního průběhu.
Mimo aproximaci pomocí statistických rozdělení je možné použít také modely
založené na fyzikálních vlastnostech systému. Mezi tyto modely patří Local Density
Random Walk (LDRW) nebo First Passage Time (FPT) model. Tyto modely patří
do skupiny modelů s distribuovánými parametry, které jsou založeny na popisu náhodného pohybu částic indikátoru. LDRW model popisuje injekci indikátoru do idealizované rovné nekonečně dlouhé trubice, ve které se tekutina pohybuje konstantní
rychlostí. Pohyb částic kontrastní látky je modelován pomocí Brownova pohybu.
Časový průběh LDRW modelu, 𝐶𝐿𝐷𝑅𝑊 (𝑡), je definován jako [93]
𝐴𝑈 𝐶e𝜆
𝐶𝐿𝐷𝑅𝑊 (𝑡) =
𝜇

√︃

𝜇 𝜆 − 12 𝜆( 𝜇𝑡 + 𝜇𝑡 )
e
,
𝑡 2𝜋

(2.11)

kde 𝜆 a 𝜇 jsou parametry modelu.
U LDRW modelu byl pohyb částic indikátoru popsán Brownovým pohybem, tzn.
může docházet i k pohybu proti toku tekutiny. FPT model tento pohyb omezuje
a částice se mohou pohybovat pouze ve směru toku. Časový průběh FPT modelu,
𝐶𝐹 𝑃 𝑇 (𝑡) je potom definován následujícím vztahem [136]
𝐴𝑈 𝐶e𝜆
𝐶𝐹 𝑃 𝑇 (𝑡) =
𝜇

√︂

𝜇
𝑡

(︃

𝜆
2𝜋

)︃ 3
2

e− 2 𝜆( 𝑡 + 𝜇 ) ,
1

𝜇

𝑡

(2.12)

kde 𝜆 a 𝜇 jsou parametry modelu.

2.1.3

Odhad perfúzních parametrů

Při analýze měřených dat se využívá aproximace měřené křivky koncentrace pomocí
příslušného modelu ve smyslu minimalizace rozdílů mezi křivkami. Nejčastěji se využívá metody nelineárních nejmenších čtverců (NLS, nonlinear least-squares) [80].
Vektor optimálních parametrů modelu, 𝑝⃗𝑖 , je potom řešením minimalizace kvadratické odchylky
(︃
)︃
𝑝⃗𝑖 = 𝑎𝑟𝑔 min

𝑁
∑︁

[𝐶𝑚𝑒 (𝑛) − 𝐶𝑚𝑜 (𝑛)]2 ,

(2.13)

𝑛=1

kde 𝐶𝑚𝑒 (𝑛) je časový průběh měřené křivky koncentrace, 𝐶𝑚𝑜 (𝑛) je aproximace
modelem s parametry 𝑝⃗𝑖 , 𝑁 je počet vzorků diskretizovaného signálu.
Proložení pomocí metody NLS předpokládá zkreslení časového průběhu koncentrace aditivním Gaussovským šumem s nulovou střední hodnotou [80]. Přítomný
šum ale není možné vždy popsat jako aditivní Gaussovský šum s nulovou střední
hodnotou. V publikovaných studiích byl charakter šumu s použitím KL popsán pomocí jiných statistických rozdělení, např. Rician inverzního Gaussova rozdělení [130]
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nebo Nakagamiho rozdělení [62] . Z tohoto důvodu může být pro proložení dat modelem vhodnější použití metody maximální věrohodnosti (MLE, maximum likelihood
estimation), která je známá ze statistiky. [69, 118]
Důležitým faktorem je také počet odhadovaných parametrů modelu ve vektoru
𝑝⃗𝑖 . Všechny výše uvedené modely s výjimkou lagged rozdělení mají dva odhadované
parametry, lagged rozdělení potom parametry tři. Všechny výše uvedené modely jsou
definovány pro časovou osu začínající v hodnotě 𝑡 = 0 𝑠. Pokud tento předpoklad
není dodržen je provedena substituce časové osy 𝑡 za časovou osu posunutou (𝑡 − 𝑡0 )
a časový posun 𝑡0 je potom také v rámci optimalizace odhadován.
Z odhadnutých parametrů jednotlivých proložení je možné potom stanovit různé
parametry, které mají relaci k perfúzi. Nejběžnějšími vyhodnocovanými parametry jsou střední doba průchodu (MTT) a doba maxima modelu 𝑡𝑝 . Střední doba
průchodu je definována jako 1. obecný moment funkce rozdělení pravděpodobnosti.
V tomto případě se nejedná o stejnou veličinu jako ve vztahu (2.2), i když jsou
v literatuře označovány stejně, což může být matoucí. Čas 𝑡𝑝 je definován jako doba
potřebná pro dosažení maxima modelu, někdy také označovaná jako Time to Peak
(TTP). Vztahy pro výpočet těchto parametrů jsou pro jednotlivé modely uvedeny
v Tab. 2.1. [50, 118, 136]
Tab. 2.1: Výpočet MTT a 𝑡𝑠 pro jednotlivé modely
Model
gama
Erlang
lognormální
lagged
LDRW
FPT

MTT [s]
𝛽 (𝛼 + 1)
𝑛·𝛽
𝜇+𝜎 2 /2
e
𝜇 + 𝜆1
𝜇
𝜇

𝑡𝑝 [s]
𝛼·𝛽
(𝑛 − 1) 𝛽
2
e𝜇−𝜎
není definován )︁
(︁ )︁ (︁√
𝜇
9 + 4𝜆2 − 1
(︁ 2𝜆 )︁ (︁√
)︁
𝜇
9 + 4𝜆2 − 3
2𝜆

Mimo tyto parametry je možné vyhodnotit také ukazatele odvozené z tvaru koncentrační křivky jako jsou plocha pod křivkou (AUC), šířka v polovině maxima
(FWHM, full-width at half-maximum) nebo čas příchodu kontrastní látky (WIT,
wash-in time), který je definován jako doba potřebná pro nárůst koncentrace z 5 %
na 95 % maximální hodnoty koncentrace. Obdobně je definován čas vymytí kontrastní látky (WOT, wash-out time), který je určen jako doba poklesu koncentrace
z maxima do ustáleného stavu. Dále mohou být určeny také směrnice náběžné (WIR,
wash-in rate) a sestupné hrany (WOR, wash-out rate) koncentrační křivky, maximum koncentrační křivky (PE, peak enhancement) a čas prvního výskytu KL (AT,
appearance time).
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Tab. 2.2: Přehled odhadovaných parametrů a jejich vztah k perfúzi, převzato z [147]
Parametr

Vztah k perfúzním parametrům

Plocha pod křivkou (AUC)
Čas prvního výskytu (AT)
Maximum koncentrace (PE)
Čas příchodu KL (𝑡𝑝 )
Wash-in čas (WIT)
Směrnice náběžné hrany (WIR)
Čas vymytí KL (WOT)
Směrnice sestupné hrany (WOR)

Krevní
Krevní
Objem
Krevní
Krevní
Krevní
Krevní
Krevní

tok, aplikovaná dávka
tok
krve, aplikovaná dávka
tok
tok
tok
tok, permeabilita kapilár
tok, permeabilita kapilár

1

PE

normalizovaná koncentrace [-]

Typický časový průběh koncentrace po aplikaci injekce KL s vyznačenými odhadovanými parametry je zobrazen na Obr. 2.2. Souhrnný přehled odhadovaných
parametrů a jejich vztah k perfúzi je v Tab. 2.2. [30, 42, 136].

FWHM

AUC
0

t [s]

tp
MTT

Obr. 2.2: Časový průběh koncentrace KL s vyznačením odhadovaných perfúzních
parametrů

2.1.4

Variabilita odhadu perfúzních parametrů

Problémem těchto metod je fakt, že odhad perfúzních parametrů je ovlivněn velkým
počtem zdrojů variability, které významně ovlivní přesnost odhadnutých parametrů,
reprodukovatelnost výsledků a opakovanost studií na jiných UZV systémech. Zdroje
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variability mohou být rozděleny do tří kategorií podle [137] - (1) faktory související
s nastavením UZV systému, (2) vliv pacienta a (3) vliv samotné ultrazvukové KL.
Z pohledu UZV systémů (ad 1) se jako nejzásadnější faktory ovlivňující reprodukovatelnost odhadu perfúzních parametrů jeví volba metody pro zobrazování KL
a nastavení hodnoty MI. U klinicky dostupných systémů je většinou realizována
jedna metoda pro zobrazování KL, proto je potřeba s tímto faktem počítat už při
nákupu UZV systému. Volba MI je naopak uživatelská a existují různá doporučení pro její nastavení. Dalšími faktory, které je potřeba brát v úvahu a je možné
je ovlivnit nastavením, jsou volba pracovní frekvence, dynamického rozsahu (DR),
zisku (Gain) a pozice fokuzační roviny a volba barevné mapy pro zobrazení. [43, 137]
Vliv pacienta (ad 2) lze těžko omezit, protože individuální rozdíly mezi pacienty jsou velké. Zásadní vliv na životnost mikrobublin KL a jejich chování má hodnota krevního tlaku. Bylo pozorováno, že hodnota systolického tlaku výrazně ovlivní
množství odraženého signálu na vyšších harmonických frekvencích. Dalším faktorem,
který zobrazování ovlivní, je pohyb tkáně při snímání, vliv dýchání a fyziologických
pohybů (např. peristaltika střev). Dále výsledné sekvence budou ovlivněny např.
tloušťkou tukové vrstvy, která způsobí útlum UZV signálu. [135, 137]
Z pohledu ultrazvukových KL (ad 3) je zásadním faktorem výběr vhodné KL –
především na základě použité stabilizace a velikosti mikrobublin. Dále potom dávka
KL, která se může lišit v závislosti na vyšetřovaném pacientu a požadované aplikaci.
V případě příliš vysoké dávky dojde k odrazu velké části ultrazvukové energie v oblastech s vyšší koncentrací KL (typicky levá komora srdeční) a tvorbou typického
akustického stínu v oblasti pod těmito oblastmi (ve směru od UZV sondy). Vliv
změny dávky KL je diskutován na výsledcích in vitro studie např. v [43]. V neposlední řadě je důležitým faktorem také rychlost podání injekce KL, která by měla
být ve sledované skupině pacientů stejná. Tohoto lze dosáhnout použitím automatického injektoru, aplikací kontrastní látky jednou osobou nebo kontrolováním doby
injekce. Vlastnosti KL, především stabilita mikrobublin, jsou ovlivněny také okolním
prostředím, např. teplotou nebo tlakem vzduchu v místnosti. [49, 135, 137]

2.1.5

Srovnání jednotlivých modelů

Mimo tyto faktory je také rozhodujícím parametrem volba samotného modelu pro
proložení křivek časového vývoje koncentrace KL. Bylo publikováno mnoho studií,
které jednotlivé modely srovnávají. Např. v [136] jsou porovnány lognormální model,
gama funkce, LDRW model, FPT model a lagged model na in vivo datech ze žlutého
tělíska (corpus luteum) ovce a metastatického nádoru v jaterním laloku u člověka.
Jako nejlepší se z pohledu odhadu perfúzních parametrů jeví lognormální rozložení
a fyzikální modely - LDRW a FPT model, které berou při odvození v úvahu také
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skutečné větvení cévního řečiště.
Ve studii [50], která se zabývala in vitro simulací perfúze s využitím dialyzačního
filtru jako modelu tkáně, byly otestovány stejné modely s výjimkou FPT modelu.
Pomocí analýzy rozptylu (ANOVA) bylo zjištěno, že hodnoty MTT získané pomocí
lognormálního modelu vykazují velkou citlivost na přesný odhad parametrů modelu.
Jako nejlepší se jeví použití LDRW modelu, který vychází z modelování fyzikálních
vlastností. Problémem je také neklesnutí křivky koncentrace až k nulové hodnotě,
které významně ovlivní odhad MTT. Z tohoto důvodu se jeví odhad 𝑡𝑝 jako robustnější.
Ve studii [72] byly srovnány čtyři perfúzní modely – lognormální, gama, LDRW
a lagged model pro různé klinické aplikace. Koncentrační křivky byly získány z nádorů jater a prsu, žlutého tělíska u ovce a krční tepny. Pro každou aplikaci byly
testovány všechny modely a na základě statistického vyhodnocení byly pro každou
aplikaci zvoleny vhodné modely. Pro data z nádorových aplikací byly jako nejvhodnější modely vyhodnoceny lagged a lognormální model. U křivek ze žlutého tělíska
ovce byly nejlepší lognormální a LDRW model. U dat z krční tepny se projevil efekt
vícenásobných průchodů kontrastní látky, který ovlivnil odhad parametrů. Zde byl
jako nejlepší model označen LDRW a gama model.
Studie [18] srovnává čtyři modely – klesající exponenciálu, mocninnou funkci,
gama funkci a LDRW model pro stanovení absolutně kvantifikovaných parametrů
MTT a objemu krve v koronárním řečišti u srdečního svalu kozlů. Tato studie byla
prováděna s využitím peristaltické pumpy pro kontrolovaný průtok krve srdcem.
Vzhledem k použitým modelům byla vyhodnocována klesající část koncentrační
křivky. Bylo dokázáno, že LDRW model dává velice dobré výsledky a proložení
tímto modelem je také více odolné na šum v datech.
V přehledovém článku [147] je na základě publikovaných in vitro a in vivo klinických studií doporučen model LDRW jako nejlepší možná volbu. Tento model dává
nejlepší proložení naměřených dat a byla popsána fyziologická interpretace tohoto
modelu [15].

2.1.6

Klinické aplikace

Odhad perfúzních parametrů založený na proložení měřených křivek koncentrace dilučními modely byl využit v celé řadě klinických aplikací. Vzhledem k novým (a stále
se vyvíjejícím) akvizičním metodám se aplikace dilučních metod pro ultrazvukovou
perfúzní analýzu testuje i na zvířecích modelech (preklinická data).
Přehled klinického využití mikrobublin KL nejenom pro perfúzní analýzu je
možné nalézt v přehledovém článku [24] nebo [115]. Hlavní klinické využití perfúzních metod je v onkologii pro detekci a charakterizaci nádorů nebo hodnocení
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léčby. Ve studii [32] byl odhad perfúzních parametrů použit pro hodnocení hormonální léčby nádoru prostaty, kdy byl vyhodnocován úbytek prokrvení v oblasti
zájmu. V dalších studiích se metody sledování bolu ukázaly jako dostatečně průkazné pro detekci tumorů na játrech, ledvinách nebo prostatě. Další aplikací je
využití v echokardiografii pro hodnocení prokrvení myokardu nebo pro vyhodnocení
perfúze mozku po mozkové mrtvici. [24, 93, 115, 136]
V současné době jsou ultrazvukové systémy největších světových výrobců volitelně vybaveny softwarovými nástroji, které umožňují odhad základních parametrů z proložení vhodným modelem. Příkladem můžou být nástroje QLab General Imaging Analysis [109] od společnosti Philips nebo EchoPAC* od GE Healthcare [44]. Pro hodnocení preklinických dat nabízí výrobce VisualSonics nástroj
VevoCQ𝑇 𝑀 [40].

2.2

Metody reperfúze

Reperfúzní metody využívají ustálení koncentrace KL v krevním oběhu po infúzní
aplikaci mikrobublin KL. K tomuto ustálení dochází obvykle 2–3 minuty po začátku aplikace KL, která je řešena automatizovanou infúzní pumpou (např. pumpa
VueJECT®od firmy Bracco) se systémem otáčení stříkačky, aby nedošlo k usazení
mikrobublin na jejím dnu. Jde tedy o jednoznačně technicky náročnější způsob aplikace, než je aplikace injekcí (bolem). Po dosažení ustáleného stavu je aplikován sled
pulzů (tzv. burst) s vysokou hodnotou MI (obvykle MI≥1), při kterém dojde ke zničení mikrobublin KL v dané tomografické rovině. Následné zaplnění tomografické
roviny mikrobublinami KL, tzv. replenishment fáze, je vyhodnocováno na základě
analýzy časového průběhu koncentrace KL. Pro snímání se v tomto případě používají techniky s nízkým MI, např. harmonické zobrazování nebo pulzní inverze.
V případě ustáleného stavu jsou si přítok mikrobublin KL do oblasti zájmu a jejich odtok z oblasti rovny a jsou závislé na objemu krve a krevnímu toku oblastí.
Analýzou časového průběhu koncentrace v replenishment fázi je možné odhadnout
ukazatele související s perfúzními parametry. V anglicky psaných textech jsou tyto
metody označovány jako burst replenishment metody. [25, 115]

2.2.1

Aproximace matematickými modely

Stejně jako v případě dilučních metod, i reprerfúzní metody využívají aproximaci
časových průběhů koncentrace pomocí matematických modelů. Nejjednodušším používaným modelem je model exponenciálního nárůstu, který vychází z definice oblasti zájmu jako jednoduchého kompartmentu. Časový průběh nárůstu koncentrace,
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𝐶𝑒𝑥𝑝 (𝑡), je definován jako [155]
(︁

)︁

𝐶𝑒𝑥𝑝 (𝑡) = 𝐴 1 − e−𝛽𝑡 ,

(2.14)

A

BURST

normalizovaná koncentrace [-]

kde 𝐴 je hodnota ustáleného stavu po zaplnění oblasti zájmu KL a 𝛽 je konstanta
popisující strmost funkce. Typický průběh tohoto modelu podle rovnice 2.14 je na
Obr. 2.3.
Tento jednoduchý model neuvažuje některé důležité faktory jakými jsou např. rozdílná rychlost proudění krve během systoly a diastoly, rozdílný rychlostní profil v tepnách a žilách. Také selhává v okamžiku, kdy dojde k rozbití mikrobublin KL i ve
vyživující arterii. Dalším zjednodušením je ignorování větvení cévního řečiště v oblasti zájmu a předpoklad konstantní koncentrace mikrobublin vstupující do oblasti
zájmu ihned po aplikaci burstu. [115].

A·(1-e-βt)

0

t [s]
Obr. 2.3: Časový průběh koncentrace KL u reperfúzních metod

Z těchto důvodů byly vyvinuty rozšířené modely, které výše uvedené nedostatky
řeší. Ve studii [112] byl použit duální model, který uvažoval větvení cév nejen v tomografické rovině, ale i v rovině k ní kolmé. Tento model byl použit založen na
fantomových měřeních a použit pro popsání chování mikrobublin KL v ledvině králíků.
Dalším přístupem je modelování cévního řečiště v případě vaskularizace tumorů.
Tento model, více v [66], bere v úvahu rozdílné rychlosti toku krve v jednotlivých
cévách v oblasti zájmu a charakteristiku ultrazvukového svazku a celkově poskytuje
z pohledu fyziologie lepší popis prokrvení nádorů. Správnost tohoto modelu byla ověřena srovnáním s hodnotami odhadnutých perfúzních parametrů pomocí původního
modelu popsaného rovnicí (2.14).
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Model, který bere v úvahu všechny výše uvedené poznatky, byl publikován v [5]
a definuje replenishment funkci pro jednotlivé cévy 𝑆1 (𝑡) jako [5]
𝐾𝑇
(𝑡 − 𝜏 ) ,
(2.15)
𝑆1 (𝑡) = 𝐴perf 1.94
2𝜏
kde 𝐴 představuje odhadovaný objem krve, 𝐾 je experimentálně stanovený parametr
popisující vysílací a přijímací parametry ultrazvukového systému, 𝑇 je šířka oblasti,
do které je aplikován burst, 𝜏 je čas potřebný pro znovu zaplnění poloviny oblasti
burstu a perf(.) je funkce odvozená z Gaussovy chybové funkce erf(.) jako perf(𝑞) =
0.5(1 + erf(𝑞)). Rozšířením tohoto vztahu pro různé toky jednotlivými cévami 𝑆1 (𝑡)
je možné získat vztah pro funkci popisující replenishment funkci pro všechny cévy
v oblasti 𝑆(𝑡) jako [5]
]︂

[︂

𝑆(𝑡) = 𝐴

∫︁ ∞
0

𝐾𝑇
(𝑡 − 𝜏 ) 𝑑𝜏,
𝑃 𝐷(𝜏 )perf 1.94
2𝜏
[︂

]︂

(2.16)

kde 𝑃 𝐷(𝜏 ) je distribuce středních dob průchodu, které vychází z popisu cévního
řečiště. Ve většině typů tkání se používá lognormální rozdělení pravděpodobnosti.
Mimo tyto modely byla použita také aproximace po částech lineární funkcí [115],
modelem sigmoidy [78] nebo dalším komplexním modelem [55, 56], který bere v úvahu i proměnné vlastnosti ultrazvukového pole v jednotlivých částech oblasti zájmu.

2.2.2

Odhad perfúzních parametrů

Postup analýzy koncentračních křivek je stejný jako u dilučních metod. K proložení
měřených hodnot vhodným modelem je využito metod NLS nebo MSE.
Odhadnuté parametry modelu (2.14) mají ke skutečným perfúzním parametrům následující vztah. Maximální hodnota signálu, 𝐴 (plató, ustálený stav), je
úměrná objemu krve v oblasti vztaženému na objem tkáně, rychlostní konstanta,
𝛽, je úměrná rychlosti přítoku krve do oblasti zájmu. Vynásobení těchto dvou konstant potom je úměrné skutečnému krevnímu toku oblastí zájmu [155].
Koeficienty úměrnosti u jednotlivých parametrů nejsou obecně známé, a proto
není možná absolutní kvantifikace perfúzních parametrů. Tyto koeficienty úměrnosti
závisí na velkém množství faktorů. Jsou ovlivněny např. nastavením UZV systému,
rychlostí infúze KL, individuální hodnotou clearance KL, útlumu UZV vlny v obraze,
tvarem generovaného UZV svazku v době burstu. [147, 153]
Absolutní kvantifikace perfúzních parametrů metodou reperfúze byla popsána ve
studii [153], kdy pro odhad skutečných perfúzních parametrů bylo použito váhování
hodnotou maximální hodnoty signálu koncentrace KL, 𝐴𝐿𝑉 , v levé komoře. Ověření
této metody pro stanovení perfúze myokardu bylo provedeno srovnáním s hodnotami
získanými pomocí perfúzního vyšetření metodou SPECT. Tato metoda však nebyla
v literatuře dále rozvíjena ani používána.
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2.2.3

Klinické aplikace

Metody reperfúze se klinicky využívají především v kardiologii. Přehledový článek
o využití KL pro stanovení perfúze myokardu lze nalézt v [111]. Absolutní kvantifikace perfúzních parametrů popsaná v [153] byla dále využita v kardiologii pro
stanovení krevního toku v pravé komoře při poruchách srdečního septa v [123]. Další
velkou skupinu využití reperfúzních metod tvoří stanovení perfúze ledvin [125]. Tyto
metody byly použity pro vyšetření ledvin zdravých – např. u preklinických dat psů
v [156] nebo klinické studii na skupině zdravých dobrovolníků v [117], ledvin s patologiemi – např. u stanovení perfúze po ischemii u myší [35], nebo po transplantaci
ledvin, např. [128]. Dále je možné tyto metody využít pro stanovení perfúze v játrech [79] nebo mozku [120]. Přehled klinických aplikací lze nalézt také v [24, 25, 115].
Stejně jako diluční metody, i reperfúzní metody jsou implementovány v softwarových nástrojích dostupných ke klinickým UZV systémům. Tyto nástroje umožňují
snadnou a rychlou analýzu naměřených dat.

2.3

Ostatní přístupy

V předchozích kapitolách byly popsány dva nejpoužívanější přístupy pro perfúzní
analýzu pomocí ultrazvuku - metody sledování bolu (bolus tracking methods), které
jsou založeny na prokládání měřených křivek matematickými modely a metody reperfúze (burst replenishment methods), které vyhodnocují znovu zaplnění oblasti
zájmu KL. Mimo tyto dva základní přístupy existují ještě další postupy pro perfúzní analýzu pomocí ultrazvuku, které jsou ale používány spíše okrajově.

2.3.1

Dekonvoluční techniky

Při prokládání perfúzních křivek pomocí matematických modelů je provedeno několik zjednodušení, které výrazně omezují reprodukovatelnost měřených výsledků. Tato
zjednodušení odpovídají podmínkám v kapitole 2.1.1, bez kterých by nebylo možné
použít Stewartovy-Hamiltonovy vztahy. Z uvedených podmínek neplatí aproximace
injekce KL Diracovým jednotkovým impulsem, ve skutečnosti se jedná o obdélníkový průběh. Dále jsou ignorovány rozdíly v cévním řečišti u jednotlivých subjektů
a rozdílná rychlost krve oblastí zájmu. Z tohoto důvodu jsou v několika málo studiích pro metodu sledování bolu používány dekonvoluční metody, které tyto problémy
řeší.
Dekonvoluční techniky vycházejí z kompartmentových modelů, ve kterých pro
obecný kompartment o objemu 𝑉 platí [74]
𝑛𝑂 (𝑡) = 𝑛𝐼 * ℎ(𝑡),
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(2.17)

kde 𝑛𝑂 (𝑡) je výstupní funkce, 𝑛𝐼 (𝑡) je vstupní funkce, ℎ(𝑡) je přenosová funkce a * je
symbolem pro konvoluci. Pro přenosovou funkci jednoduchého kompartmentu platí
vztah [74]
⎧
⎨ 0
𝑡≤0
(2.18)
ℎ(𝑡) = ⎩ 1 −𝑡/𝜏
𝑒
𝑡
>
0,
𝜏
kde 𝜏 je definován jako přenosový čas daným komparmentem.
Z výstupní funkce 𝑛𝑂 (𝑡) může být dále určena střední doba průchodu (MTT)
jako [74]
∫︀ ∞
𝑡 · 𝑛𝑂 (𝑡)
𝑀 𝑇 𝑇 = 0∫︀ ∞
.
(2.19)
0 𝑛𝑂 (𝑡)
Pokud je doba trvání vstupní funkce 𝑛𝐼 (𝑡) výrazně kratší než hodnota konstanty 𝜏 ,
může být vstupní funkce aproximována jednotkovým impulsem a výstupní funkce
𝑛𝑂 (𝑡) je potom aproximací přenosové funkce ℎ(𝑡). Pro tento případ platí, že hodnota
𝑀 𝑇 𝑇 se rovná konstantě 𝜏 . [74]
V případě ultrazvukové perfúzní analýzy je vstupní funkce nahrazena časovým
průběhem koncentrace KL ve vyživující arterii (AIF) a výstupní funkce je nahrazena
časovým průběhem koncentrace KL v oblasti zájmu (ROI). Při současném měření
obou těchto průběhů, lze průběh neznámé přenosové funkce odhadnout pomocí inverzní filtrace (na celý problém je nahlíženo jako na filtraci signálu 𝑛𝐼 (𝑡) neznámým
filtrem s impulsní charakteristikou ℎ(𝑛)). V tomto případě se jedná o neparametrický odhad, kdy je odhadován celý průběh neznámé přenosové funkce ℎ(𝑡). Další
metody předpokládají průběh ℎ(𝑡) podle vztahu (2.18) a je odhadován pouze parametr 𝜏 . V [73] byl použit adaptivní filtr založený na metodě rekurzivních nejmenších
čtverců (RLS, recursive least squares) pro analýzu simulovaných i fantomových dat.
V tomto případě byly měřené křivky ještě aproximovány pomocí gama funkce a byl
odhadován pouze perfúzní parametr 𝑀 𝑇 𝑇 stejně jako v [74].
Rovnice (2.17) může být rozšířena do podoby pro kvantitativní analýzu perfúzních parametrů [143]
𝐶𝑡 (𝑡) =

𝜌
· (𝐵𝐹 ) · [𝐶𝑎 (𝑡) * 𝑅(𝑡)] ,
𝑘𝐻

(2.20)

kde 𝐶𝑡 (𝑡) je měřený průběh koncentrace KL v oblasti zájmu, 𝐶𝑎 (𝑡) je signál ve
vyživující arterii (AIF), 𝑅(𝑡) je reziduální funkce tkáně, 𝐵𝐹 je krevní tok v [ml/min
na 100 g tkáně], 𝜌 je hustota tkáně v [g/ml], 𝑘𝐻 je korekční faktor zohledňující
rozdíl hematokritu mezi kapilárami a tepnami. Hodnota 𝜌 je často aproximována
hodnotou 1 [21]. Tento přístup je běžný v MRI, využití v ultrasonografii nebylo
před začátkem řešení této práce nikde publikováno a je součástí praktické části této
práce (viz kapitola 4). Až během řešení byl tento přístup publikován jinou vědeckou
skupinou jako [41, 42].
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Reziduální funkce tkáně 𝑅(𝑡) je definována jako relativní množství mikrobublin
KL, které zůstává v oblasti zájmu v čase 𝑡 po aplikování hypotetického bolu v podobě
jednotkového impulsu v čase t=0 s [143, 158]. Z tohoto důvodu tedy platí, že 𝑅(𝑡)
je klesající funkce s následujícími vlastnostmi: R(0)=1 a 𝑅(∞) = 0. Tvar průběhu
𝑅(𝑡) je typickou vlastností pro jednotlivé tkáně. [143]
V článku [42] je dekonvoluce realizována analyticky (neparametrický model), kdy
jsou odhadovány jednotlivé koeficienty neznámé funkce 𝑅(𝑡). Oproti parametrickým
odhadům, které jsou lépe odolné vůči šumu a mají méně stupňů volnosti, poskytuje tato metoda odhady, které více odpovídají fyziologickým průběhům reziduální
funkce tkáně 𝑅(𝑡). Konvoluční vztah (2.20) přechází pro diskrétní časové okamžiky
𝑡1 , 𝑡2 , ..., 𝑡𝑁 na sumu [42]
𝐶𝑡 (𝑗) = 𝐵𝐹 · Δ𝑡 ·

𝑗
∑︁

𝐶𝑎 (𝑖) · 𝑅(𝑖 − 𝑗),

(2.21)

𝑖=0

kde 𝐶𝑡 (𝑗) a 𝐶𝑎 (𝑖) jsou diskrétní vzorky průběhu koncentrace KL v ROI a AIF,
𝑅(𝑖 − 𝑗) je příslušný vzorek reziduální funkce tkáně a Δ𝑡 je vzorkovací perioda
signálu. Tato rovnice může být formulována v podobě následujícího zápisu [150]
⎛

⎞

⎛

𝐶 (𝑡 )
𝐶 (𝑡 )
⎜ 𝑎 1
⎜ 𝑡 1 ⎟
⎟
⎜
⎜
⎜ 𝐶𝑎 (𝑡2 )
⎜ 𝐶𝑡 (𝑡2 ) ⎟
⎜
⎜
..
.. ⎟
⎟ = 𝐵𝐹 · Δ𝑡 ⎜
⎜
⎜
⎜
.
. ⎟
⎝

⎠

𝐶𝑡 (𝑡𝑁 )

0
𝐶𝑎 (𝑡1 )
..
.

···
···
..
.

0
0
..
.

⎞

⎞

𝑅(𝑡1 )
⎟
⎟ ⎜
⎟
⎟ ⎜
⎟ ⎜ 𝑅(𝑡2 ) ⎟
⎟
⎟×⎜
⎟ ⎜ .. ⎟ .
⎟ ⎜ . ⎟
⎠

⎝

⎛

𝐶𝑎 (𝑡𝑁 ) 𝐶𝑎 (𝑁 − 1) · · · 𝐶𝑎 (𝑡1 )

⎝

(2.22)

⎠

𝑅(𝑡𝑁 )

Rovnice (2.22) může být zjednodušeně vyjádřena v maticové podobě jako
A · X = B,

(2.23)

kde v tomto případě je neznámou vektor X, který obsahuje prvky 𝐵𝐹 · 𝑅(𝑡𝑖 ), pro
𝑖 = 1, 2, · · · , 𝑁 . Matice B obsahuje měřené vzorky časového průběhu koncentrace
KL v ROI. Matice A je rozměru 𝑁 ×𝑁 a její prvky jsou tvořeny podle rovnice (2.22).
V tomto případě se jedná o soustavu špatně podmíněných lineárních rovnic.
Řešení této soustavy rovnic je definováno jako hledání minima kvadratického kritéria
(LSM, least square method)
min ||A · X − B||2 ,
x

(2.24)

kde x je vektor hledaných parametrů a ||· · · ||2 označuje Eukleidovskou normu (𝐿2
norma). Pro řešení takovéto soustavy rovnic lze využít různé metody – autoři studie [42] např. použili Tichonovskou regularizaci [102].
Na základě požadovaných vlastností funkce 𝑅(𝑡) můžou být z výsledku dekonvoluce 𝐵𝐹 · 𝑅(𝑡) odhadnuty plně kvantitativní perfúzní parametry. Hodnota tkáňového krevního toku (krevní tok kapilárami) v [ml/min/100g tkáně] se rovná maximu výsledku dekonvoluce – 𝐵𝐹 · 𝑅(𝑡). Hodnota objemu krve (BV, blood volume)
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v [ml/100g tkáně] je definována jako integrál (plocha pod křivkou) odhadnutého
𝐵𝐹 · 𝑅(𝑡) [101]. Z těchto dvou parametrů je možné vypočítat střední dobou průchodu (MTT) v [s] jako [101]
𝐵𝑉
.
(2.25)
𝑀𝑇 𝑇 =
𝐵𝐹
Tento přístup byl použit pro odhad perfúzních parametrů v [42] pro in vitro
fantomové studie a pro in vivo data z myší s implantovaným podkožním nádorem.
Tato studie byla stejnou skupinou rozšířena a byl diskutován výběr vhodné AIF [41].

2.3.2

Kombinace bolu a burstu

Základním nedostatkem metod, které používají podání KL bolem, je skutečnost, že
výsledné perfúzní křivky záleží mimo skutečných vlastností tkáně také na mnoha
dalších parametrech (viz výše). Základním nedostatkem metod s konstantní infúzí
je aplikace samotné infúze, pro kterou je nutná infúzní pumpa a celková aplikovaná
dávka KL je větší v porovnání s injekcí KL. Proto byly zkoumány metody, které oba
dva přístupy kombinují. Nutno říci, že tyto kombinované přístupy nejsou v praxi
příliš používány.
Ve studiích [67, 68] byla použita kombinace bolu a burstu pro analýzu perfúze
tumorů u malých zvířat (myší) a metastáz kolorektálního karcinomu u humánních
pacientů. Pro analýzu perfúze ale byla použita pouze část křivek, která odpovídala reperfúzní fázi. Část odpovídající bolu byla použita pro normalizaci hodnoty
parametru 𝐴 [67] a pro korekci fázového zpoždění [68].
V dalších studiích [154, 160] byla také použita kombinace obou přístupů pro
analýzu dat myší s různými tumory. V tomto případě byl vysokoenergetický pulz
aplikován v čase, kdy koncentrace kontrastní látky dosahovala maxima (cca 8 sekund
po aplikaci bolu). Stejně jako u předchozích studií byla i zde analyzována pouze reperfúzní část perfúzní křivky. Na rozdíl od klinické aplikace, kdy dochází po aplikaci
bolu k poklesu koncentrace KL, v případě myší je po aplikaci bolu koncentrace KL
takřka konstantní. To je způsobeno vyšší tepovou frekvencí myši a také rozdílným
poměrem mezi objemem injekce a celkovým objemem krve oproti člověku. V tomto
případě tak mohl být model pro reperfúzní metody použit beze změn.
Kombinovaný přístup je také využíván při preklinických studií s cílenými kontrastními látkami [1, 151]. V tomto případě se předpokládá, že po aplikaci bolu cílené
KL dojde k zachycení mikrobublin v cílené oblasti (v závislosti na použité vazební
molekule). Mimo takto zachycené mikrobubliny jsou v oblasti dále přítomny volné
mikrobubliny, které nejsou zachyceny. Po aplikaci burstu dojde k rozbití mikrobublin
v oblasti zájmu a následnému zaplnění. Rozdíl mezi ustálenými hladinami koncentrace KL před a po aplikaci burstu odpovídá potom počtu zachycených mikrobublin
KL [1].
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Další možností je využití metody bolus & burst [59, 60], která kombinuje oba dva
přístupy a s využitím konvolučního modelu pro plně kvantitativní odhad perfúzních
parametrů. Detailní popis této metody včetně aplikací pro preklinické i klinické
studie je uveden jako kapitola 5 této práce.
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Část II
PRAKTICKÁ ČÁST
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3

CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE

Na základě literární rešerše v rámci teoretické části práce je možné definovat cíle
pro dizertační práci. Bylo zjištěno, že s využitím moderních ultrazvukových kontrastních látek je možné hodnotit perfúzní parametry tkáně. Problémem ale stále
zůstává jednoznačná interpretace jednotlivých parametrů a v některých případech
také nezohlednění použitého nastavení ultrazvukového systému, které se výrazně
projeví na časových průbězích koncentrace KL. Výsledkem tak je odhad parametrů,
které mají relaci k perfúzi, ale nejsou absolutně kvantifikovány. Tyto odhady tak lze
využít zpravidla pro odhad a srovnání v rámci jedné studie provedené na jednom
ultrazvukovém systému a s definovaným protokolem měření, ale ne pro studie na
různých systémech nebo srovnávání hodnot mezi studiemi.
V případě reperfúzních modelů je možná absolutní kvantifikace perfúzních parametrů (např. ve studii [153]). Tyto metody ale nejsou příliš rozšířené, byly publikovány jen jednou výzkumnou skupinou a dále se na tyto publikace nenavazovalo.
Pro škálování je v tomto případě použit signál v levé komoře, který ale může být
zatížen útlumem. Pro reperfúzní metody je použita aplikace KL formou intravenózní
infúze, při které je potřeba zajistit promíchávání KL v infúzní pumpě. Tato práce je
zaměřena na injekční aplikaci KL, což je praktičtější postup vhodnější pro rutinní
klinické využití.
Pro injekční aplikaci kontrastní látky může vést na absolutní kvantifikaci perfúzních parametrů využití konvolučních modelů pro modelování koncentrace KL. Tyto
modely jsou používány v ostatních zobrazovacích modalitách (např. v MRI [143])
a je možné jejich použití také pro analýzu ultrazvukových perfúzních dat. Využití
těchto modelů pro testování na fantomových a preklinických datech bylo publikováno jen v [41, 42, 73, 74]. V případě studií [73, 74] byl použit konvoluční model,
ale byla provedena kvantifikace pouze střední doby průchodu. Studie [41, 42] byly
publikovány v průběhu řešení této práce, jsou v nich používány stejné principy jako
v této práci a vznikly nezávisle na této práci.
Vedle metody reperfúze a metody injekční aplikace kontrastní látky se v literatuře objevila i kombinace obou přístupů – tedy podání kontrastní látky injekcí
a následnou aplikací vysokoenergetického pulzu (burstu). Tyto přístupy byly použity při perfúzní analýze na preklinických i klinických datech [68, 67, 154, 160].
Tento způsob akvizice dat se uplatňuje také u analýzy dynamických dat s cílenými
kontrastními látkami [1, 151]. Tato akvizice však nebyla nikde spojena s absolutní
kvantifikací perfúzních parametrů pomocí konvolučního modelu.
Z pohledu akvizice budou v rámci dizertační práce navrženy a testovány nové metody akvizice ultrazvukových perfúzních dat. Důraz bude kladen na využití surových
(RF) dat a nebo zpětnou linearizaci videodat po logaritmické kompresi. Především
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bude testována akvizice a zpracování dat metodou kombinující podání kontrastní
látky injekcí a následnou aplikací burstu.
Z pohledu analýzy perfúzních křivek budou použity konvoluční modely, které se
používají v jiných zobrazovacích modalitách, protože umožňují absolutní kvantifikaci
perfúzních parametrů. Testovány budou metody neslepé i slepé dekonvoluce s různými kombinacemi parametrických i neparametrických modelů arteriální vstupní
funkce (AIF) a reziduální funkce tkáně (TRF).
Pro ověření jednotlivých metod budou použita simulovaná data, data z fantomových studií, preklinická i klinická data. Návrh fantomového přípravku pro měření
dynamických ultrazvukových sekvencí je součástí práce. Srovnání odhadnutých parametrů bude provedeno především s výsledky z jiných zobrazovacích modalit. Důraz
je kladen na absolutní kvantifikaci perfúzních parametrů a vyhodnocení robustnosti
odhadu perfúzních parametrů.
Dalším cílem dizertační práce je tvorba softwarového nástroje, který umožní celý
proces perfúzní analýzy od importu dat, definování oblastí zájmu, perfúzní analýzu
až k zobrazení odhadnutých perfúzních parametrů. Tento software je vyvíjen především pro užití na klinických pracovištích a pro dávkové zpracování ultrazvukových
dat pro testování metod.
Cíle dizertační práce je možné shrnout do následujících bodů:
1. Návrh a implementace metod absolutní kvantifikace perfúzních parametrů založených na injekčním podání KL a na konvolučních modelech používaných
v ostatních modalitách.
2. Ověření navržených metod na syntetických, fantomových, preklinických a klinických datech.
3. Vytvoření softwaru pro použití na klinických pracovištích.
V následujících kapitolách jsou uvedeny výsledky této práce. V kapitole 4 je popsáno využití neslepé dekonvoluce pro absolutní kvantifikaci perfúzních parametrů
(cíle 1 a 2). V kapitole 5 je popsána metoda bolus & burst a její testování (cíle 1
a 2). V kapitole 6 je uveden popis implementace softwaru pro využití na klinických
pracovištích (cíl 3).
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4

ABSOLUTNÍ KVANTIFIKACE PERFÚZNÍCH
PARAMETRŮ POMOCÍ NESLEPÉ DEKONVOLUCE

Tato část předložené práce vychází převážně ze čtyř publikovaných příspěvků. Koncept této metody byl navržen v konferenčním příspěvku [84] na konferenci Biosignal
2010, kde bylo provedeno testování na fantomových datech. Tento příspěvek byl dále
rozšířen a publikován [86] v roce 2015 v časopise IEEE Transactions on Ultrasonics,
Ferroelectrics and Frequency Control. Ověření na preklinických datech ze srdce prasete bylo publikováno [87] na mezinárodní konferenci IEEE International Ultrasonics
Symposium 2013. Testování funkčnosti metody na klinických datech z myokardu bylo
publikováno jako součást přehledového článku [63] v časopise Physiological Research
v roce 2010.
Tato metoda vychází z principů, které se běžně používají při perfúzní analýze
u ostatních zobrazovacích modalit, ale v oblasti ultrazvuku nebyla metoda v době
začátku řešení dizertace publikována. Úkolem této části práce je ověřit, že je možné
tyto principy aplikovat do prostředí ultrazvuku a využít je pro plně kvantifikovaný
odhad základních perfúzních parametrů, kterého je pomocí stávajících ultrasonografických metod obtížné dosáhnout. Až v průběhu řešení dizertace se po našich prvních
publikacích metody [63, 84] objevily v letech 2011 a 2012 publikace skupiny vedené
Nathalie Lassau [41, 42], které používají stejných principů pro stanovení perfúzních
parametrů.

4.1

Metoda

Vzhledem k tomu, že ultrazvukové kontrastní látky jsou čistě intravaskulární, může
pro perfúzní analýzu použít obecný perfúzní model známý z jiných zobrazovacích
modalit, např. dynamic susceptibility contrast MRI (DSC-MRI). Princip metody je
založen na reziduální funkci tkáně (TRF, tissue residual function), která je definována jako pravděpodobnost, že částice KL, která vstoupila do oblasti zájmu (ROI)
v čase 𝑡 = 0, setrvá v ROI i v čase 𝑡. Časový průběh KL v ROI, 𝐶𝑅 (𝑡) je potom
definován jako [143]
𝐶𝑅 (𝑡) = 𝐹𝑏 · 𝐶𝐴 (𝑡) * 𝑅(𝑡),
(4.1)
kde 𝐹𝑏 je tok krve, 𝐶𝐴 (𝑡) je časový průběh koncentrace KL ve vyživující arterii, 𝑅(𝑡)
je reziduální funkce tkáně a * značí konvoluci. [84, 143]
Pro diskrétní čas se vzorky 𝑛 a vzorkovací periodou 𝑇𝑠 může být konvoluční
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integrál z rovnice (4.1) vyjádřen jako suma [86]
𝐶𝑅 (𝑛) = 𝐹𝑏 ·

𝑁
−1
∑︁

𝐶𝐴 (𝑚)𝑅(𝑛 − 𝑚) · 𝑇𝑠 ,

(4.2)

𝑚=0

kde 𝐶𝑅 (𝑛), resp. 𝐶𝐴 (𝑛), jsou diskrétní průběhy koncentrace KL v ROI, resp. vyživující arterii, 𝑅(𝑛) je diskrétní verze TRF, 𝑁 je celkový počet vzorků signálu. [86]
Po dekonvolucí měřených průběhů 𝐶𝑅 (𝑛) a 𝐶𝐴 (𝑛) můžeme odhadnout tři perfúzní parametry - střední dobu průchodu (MTT) částice KL oblastí v sekundách,
objem krve (𝑉𝑏 ) v mililitrech krve na mililitr tkáně a krevní tok (𝐹𝑏 ) v mililitrech za
minutu na mililitr tkáně. Mezi těmito veličinami platí vztah
𝐹𝑏 =

𝑉𝑏
.
𝑀𝑇 𝑇

(4.3)

Objem krve může být odvozen jako poměr ploch pod křivkou v oblasti zájmu a vyživující arterii [143]
∑︀
𝐶𝑅 (𝑛)
𝑉𝑏 = ∑︀𝑛
,
(4.4)
𝑛 𝐶𝐴 (𝑛)
kde 𝑛 jsou jednotlivé vzorky signálu. [86]
Pro odhad MTT jsou použity tři metody - dvě jsou založeny na dekonvoluci, kdy
MTT je spočítána z odhadnutého škálovaného TRF - 𝑅(𝑛)𝐹𝑏 𝑇𝑠 (viz rovnice 4.2).
Tento člen je dále rozložen na dílčí členy 𝑅(𝑛) a 𝐹𝑏 𝑇𝑠 na základě vlastnosti TRF,
že pro nulový čas je hodnota rovna jedné (𝑅(0) = 1). Třetí metoda je založena na
zjednodušeném předpokladu, že AIF může být aproximována Diracovým impulsem.
První použitou dekonvoluční metodou je neparametrická maximum a posteriori
dekonvoluce s omezeními. Výsledek dekonvoluce - člen 𝑅(𝑛)𝐹𝑏 𝑇𝑠 je nalezen minimalizací sumy druhých mocnin rozdílů mezi měřeným signálem 𝐶𝑅 (𝑛) a jejím modelem podle rovnice (4.2). Tato metoda předpokládá zjednodušení, že přítomný šum
v časových průbězích odpovídá normálnímu (Gaussovu) rozdělení s nulovou střední
hodnotou. Omezení pro tuto minimalizaci je zavedeno tak, aby výsledná funkce
𝑅(𝑛) odpovídala definici podle [143], kde TRF je definována jako pozitivní, monotónně klesající funkce. Proto je neparametrická forma funkce 𝑅𝑛𝑝𝑎𝑟 (𝑛) formulována
obdobně jako v [141] pomocí dvou postupných substitucí jako [86]
𝑅𝑛𝑝𝑎𝑟 (𝑛) =

∑︀𝑁 −1
𝑚=0

𝑆(𝑚) −

∑︀𝑛

𝑚=0

𝑆(𝑚), 𝑆(𝑛) = 𝑇 2 (𝑛).

(4.5)

Monotónně klesající charakter funkce 𝑅𝑛𝑝𝑎𝑟 (𝑛) je zajištěn rozdílem dvou sum v prvním členu rovnice (4.5) za předpokladu, že členy pomocné funkce 𝑆(𝑛) jsou kladné.
Toho je dosaženo umocněním druhé pomocné funkce 𝑇 (𝑛). Minimalizace střední
kvadratické chyby je provedena odhadem členů pomocné funkce 𝑇 (𝑛).
Pro dekonvoluci je použit měřený časový průběh koncentrace ve vyživující arterii
- 𝐶𝐴 (𝑛), který je zpožděn o diskrétní zpoždění 𝑛𝑑 tak, aby náběžné hrany signálů
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𝐶𝐴 (𝑛) a 𝐶𝑅 (𝑛) byly zarovnány. Toto zpoždění je dáno postupem KL cévním řečištěm
od místa měření ve vyživující arterii k oblasti zájmu. Zjednodušeně se předpokládá,
že během postupu KL nedochází k disperzi bolu.
Výsledkem dekonvoluce je tedy neparametrický odhad TRF 𝑅𝑛𝑝𝑎𝑟 (𝑛), ze kterého
můžeme MTT odhadnout jako [143]
𝑀 𝑇 𝑇𝑛𝑝𝑎𝑟 =

∑︁

𝑅𝑛𝑝𝑎𝑟 (𝑛) · 𝑇𝑠 .

(4.6)

𝑛

Druhou použitou dekonvoluční metodou je parametrická maximum a posteriori
dekonvoluce. Oblast zájmu je modelována jako jeden kompartment stejně jako v případě reperfúzních metod (viz kapitola 2.2.1). Parametrická forma TRF 𝑅𝑝𝑎𝑟 (𝑛) je
formulována jako [143]
𝑅𝑝𝑎𝑟 (𝑛) =

⎧
⎨
⎩𝑒

0
−𝐾(𝑛−𝑛𝑑 )

𝑛 ≤ 𝑛𝑑
𝑛 > 𝑛𝑑 ,

(4.7)

kde 𝐾 je konstanta popisující strmost exponenciály. Dekonvoluce je opět řešena jako
minimalizace střední kvadratické chyby, v tomto případě je optimalizační problém
podstatně jednodušší než u neparametrické dekonvoluce, protože jsou odhadovány
pouze dva parametry - 𝑛𝑑 a 𝐾. Vzhledem k tomu, že 𝑛𝑑 je definováno jako diskrétní
zpoždění, které nabývá pouze přirozených čísel, může být tento parametr z optimalizace vyloučen a celý proces bude opakován pro několik vhodně zvolených hodnot
𝑛𝑑 . Odhad MTT je potom definován jako [143]
𝑀 𝑇 𝑇𝑝𝑎𝑟 =

1
· 𝑇𝑠 .
𝐾

(4.8)

Třetí metodou pro odhad MTT je přístup, který neuvažuje měřený časový průběh
ve vyživující arterii 𝐶𝐴 (𝑛) a předpokládá, že tento průběh je aproximován jednotkovým impulsem (ideálně Diracovým impulsem). V tomto případě se rovnice (4.2)
zjednoduší do podoby
𝐶𝑅 (𝑛) = 𝐹𝑏 · 𝑅𝑛𝑜𝑑𝑒𝑐 (𝑛) · 𝑇 𝑠,
(4.9)
tzn. odhad TRF 𝑅𝑛𝑜𝑑𝑒𝑐 (𝑛) získáme přímo váhováním měřeného signálu 𝐶𝑅 (𝑛) v tomografické rovině. MTT je potom definován obdobou vztahu (4.6) jako
𝑀 𝑇 𝑇𝑛𝑜𝑑𝑒𝑐 =

∑︁

𝑅𝑛𝑜𝑑𝑒𝑐 (𝑛) · 𝑇𝑠 .

(4.10)

𝑛

Substituce AIF Diracovým impulsem může být užitečná v případech nízkého SNR
a rychlé injekce KL. V tomto případě lze ale vyhodnotit pouze perfúzní parametr
MTT. Pro určení objemu krve podle vztahu (4.4) je potřeba znát plochu pod křivkou
ve vyživující arterii (viz jmenovatel v rovnici (4.4)). Vzhledem k faktu, že ultrazvukové kontrastní látky jsou čistě intravaskulární, musí být plocha pod křivkou stejná
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u signálu ve vyživující arterii i v žilním výstupu. Díky tomu je možné vyhnout
se měření AIF, které může být problematické kvůli pulzaci krve v arteriích a také
útlumu v důsledku vysoké koncentrace KL v tepně.
Metoda využívající stejných principů byla v průběhu řešení dizertační práce publikována jako [41, 42]. Tato metoda využívá neparametrické vyjádření TRF a Tikhonovského regularizaci (viz kapitola 2.3.1). Metoda je v tomto případě ověřena na
jednoduchém fantomovém modelu a myších s implantovaným tumorem. Fantomový
model používal hadičku s kontrastní látkou jako model tkáně. Tento model není tak
realistický jako použití dialyzačního filtru v našem případě.

4.2

Ověření na fantomových datech

Pro verifikaci této metody byl sestaven fantomový přípravek, který modeloval průchod KL lidským organismem. Byly měřeny signály odpovídající arteriálnímu vstupu,
tkáni a žilnímu výstupu. Správnost odhadnutých parametrů byla vyhodnocena srovnáním s hodnotami vypočítanými z fyzikálních vlastností modelu.

4.2.1

Fantomový model

Pro konstrukci fantomového modelu byl jako model tkáně vybrán dialyzační filtr
F60S (Fresenius, Bad Homburg, Německo). Použití dialyzačního filtru s rovnoběžnými kapilárami je realističtější než použití jednoduchých hadic nebo kádinek s definovaným objemem, které se při obdobných studiích často používají např. v [73].
Pro modelování arteriální vstupní funkce (AIF) a žilní výstupní funkce (VOF) byly
použity silikonové hadičky o průměru 12 mm. K propojení s ostatními částmi modelu byly použity silikonové hadičky nižšího průměru - 4 mm a příslušné redukce.
K zajištění definovaného průtoku bylo použito peristaltické čerpadlo Peri-Star Pro
(World Precision Instrumets, Sarasota, USA). Celý systém byl konstruován jako
jednosměrný bez recirkulace média. Pro aplikaci kontrastní látky byla použita jehla
1,2x40 mm, ke které byl připojen trojcestný ventil se dvěma stříkačkami s objemem
10 ml pro aplikaci bolu KL a následného výplachu fyziologickým roztokem. Celý
systém byl zaplněn fyziologickým roztokem (⊙ 0,9% NaCl v H2 O) a ponořen do
akvária s demineralizovanou vodou, která sloužila jako vazební médium pro šíření
ultrazvukového vlnění. Schéma celého modelu je na Obr. 4.1.
Jako bolus KL bylo použito 5 ml látky SonoVue, která byla zředěna v poměru
1 : 64 s fyziologickým roztokem. Toto ředění bylo provedeno na základě předchozí
studie [9], která v laboratorních podmínkách ověřovala linearitu převodu koncentrace
KL na odraženou intenzitu ultrazvukového vlnění. Bolus KL byl aplikován jedním
operatérem tak, aby doba podání látky byla stejná v jednotlivých experimentech.
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Obr. 4.1: Schéma fantomového modelu
Po aplikaci bolu bylo aplikováno 10 ml fyziologického roztoku stejně jako během
klinických vyšetření.
Fantomový model byl snímán klinickým ultrazvukovým systémem VingMed System FiVe (GE Vingmed Ultrasound, Horten, Norsko) se sondou GE 2,5 MHz FPA
Sector Probe. Pozice snímané tomografické roviny je vyznačena v Obr. 4.1 čárkovanou čarou. Vzdálenost mezi sondou a dialyzátorem byla přibližně 10 cm a sonda
byla orientována tak, aby generovaný svazek UZV vlnění byl kolmý ke směru kapilár. Snímání probíhalo v módu Contrast RF pro akvizici radiofrekvenčních dat,
nastavená hodnota MI byla 0,1, aby nedošlo k destrukci mikrobublin KL. V každém
experimentu bylo zaznamenáno 180 snímků s proměnnou vzorkovací periodou od
0,3 s do 0,75 s. Snímání probíhalo při pokojové teplotě. Ukázkový snímek pořízený
v B-módu je na Obr. 4.2a.

4.2.2

Předzpracování dat

Naměřená data byla exportována a načtena do programového prostředí Matlab v podobě radiofrekvenčních dat pro jednotlivé měniče. Pro signály z jednotlivých měničů byla provedena filtrace ve frekvenční oblasti, která sloužila pro oddělení první
a druhé harmonické složky. Byly použity dva IIR Butterworthovy filtry 25. řádu,
pro separaci první harmonické byl použit filtr typu dolní propust (DP) s mezní
frekvencí 3 MHz, pro druhou harmonickou frekvenci byl použit filtr typu horní pro-
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(a)

(b)

Obr. 4.2: Fantomový model: (a) snímek v B-módu s vyznačenými oblastmi zájmu.
(b) časové průběhy normalizované koncentrace KL v jednotlivých oblastech.
pust (HP) s mezní frekvencí 4 MHz. Dále byla ve vyfiltrovaných signálech detekována obálka a data byla uspořádána do obrazové matice. Následně byla provedena
konverze z kartézských do polárních souřadnic tak, aby výsledná obrazová matice
odpovídala skutečně snímané oblasti pomocí sektorové sondy.
Vzhledem k tomu, že sonda byla upevněna v držáku a její pozice se v průběhu
experimentu neměnila, nebylo nutné provádět korekci pohybu. Oblasti zájmu v jednotlivých oblastech (AIF, ROI, VOF, viz Obr. 4.2) byly manuálně zakresleny. Časový
průběh koncentrace byl vypočítán jako druhá mocnina průměrné hodnoty obálkových dat z druhé harmonické komponenty ve zvolené oblasti. Ukázkové průběhy
získané z jednotlivých oblastí jsou na Obr. 4.2b.
Jak již bylo uvedeno dříve (viz kapitola 1.2.3), vztah mezi koncentrací KL a odraženou intenzitou UZV vlny je lineární pro nízké koncentrace KL. V oblasti AIF
je bolus KL kompaktní a může zde dojít k útlumu UZV vlnění v důsledku vzniku
akustického stínu. Proto byla na základě zákona zachování hmoty navržena korekce
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křivek koncentrace tak, aby plochy pod křivkou v oblastech AIF a VOF byly stejné.
Tento problém byl definován jako optimalizace hodnoty mocniny 𝑘, na kterou byly
obě křivky umocněny. Optimalizačním kritériem bylo minimum rozdílu mezi plochami pod křivkou v AIF a VOF. Tato optimalizace byla provedena souhrnně pro
všechny experimenty. Vztah pro hledanou mocninu 𝑘 je možné zapsat jako [86]
𝑘 = arg min

(︃
∑︁ ∑︁
𝑖

)︃2
𝑘
(𝑛)
𝐶𝐴𝐼𝐹,𝑖

−

𝑛

∑︁

𝐶𝑉𝑘 𝑂𝐹,𝑖 (𝑛)

, 𝑘 ∈ R+ ,

(4.11)

𝑛

kde 𝐶𝐴𝐼𝐹,𝑖 (𝑛), resp. 𝐶𝑉 𝑂𝐹,𝑖 (𝑛) jsou časové průběhy koncentrace KL v AIF, resp. VOF
v diskrétní podobě, 𝑖 označuje jednotlivé provedené experimenty. Signály 𝐶𝐴 (𝑛) v
rovnicích (4.2) a (4.4) jsou potom získány pro každý experiment umocněním signálu
𝐶𝐴𝐼𝐹,𝑖 (𝑛) na mocninu 𝑘.
Ve fantomovém experimentu představuje ROI oblast mezi arteriálním vstupem
a tomografickou rovinou - viz šrafovaná oblast na Obr. 4.1. Protože není technicky
možné měřit pomocí běžné 2D ultrazvukové sondy objemová data, požadovaná koncentrace v takto definované oblasti zájmu - 𝐶𝑅 (𝑛) je měřena nepřímo s využitím
měřené koncentrace 𝐶ℎ (𝑛) v tomografické rovině (viz Obr. 4.1). Koncentrace 𝐶ℎ (𝑛)
může být s využitím konceptu AIF definována jako [143]
𝐶ℎ (𝑛) = 𝑉𝑏 𝐶𝐴′ (𝑛) * ℎ(𝑛),

(4.12)

kde ℎ(𝑛) je impulsní odezva [143] tkáně normalizována na součet roven jedné, 𝐶𝐴′ (𝑛)
je časový průběh ve vyživující arterii 𝐶𝐴 (𝑛) zpožděný o 𝑛𝑑 . Toto zpoždění může
být v případě klinických studií odhadnuto jako zpoždění mezi náběžnými hranami
signálů 𝐶𝐴 (𝑛) a 𝐶𝑅 (𝑛). V našem případě, kdy je signál 𝐶𝑅 (𝑛) měřen nepřímo, je
toto zpoždění vypočítáno z fyzikálních vlastností použitého modelu - toku krve
pumpou a objemem trubic mezi pozicí, ve které bylo měřeno AIF a vstupem do
dialyzačního filtru. Dále je předpokládáno, že nedochází k disperzi KL pohybem mezi
AIF a dialyzačním filtrem. Proto uvažujeme zpoždění 𝑛𝑑 potřebné pro dekonvoluční
metody nulové. Z impulsní odezvy tkáně ℎ(𝑛) můžeme odhadnout TRF jako [143]
𝑛
∑︁

𝑅(𝑛) = 1 −

(4.13)

ℎ(𝑚).

𝑚=0

Vložením rovnice (4.13) do obecného perfúzního modelu (4.2) a kombinací s rovnicí (4.12) dostaneme výsledný vztah pro časový průběh koncentrace KL v ROI
𝐶𝑅 (𝑛) = 𝐹𝑏 𝑇𝑠

𝑛 [︂
∑︁

𝐶𝐴′ (𝑚)

𝑚=0

1
− 𝐶ℎ (𝑚) .
𝑉𝑏
]︂

(4.14)

Pokud budeme předpokládat homogenní průřez dialyzátorem, musí platit zákon zachování hmoty a signály 𝐶𝑅 (𝑛) a 𝐶ℎ (𝑛) musí mít stejnou plochu pod křivkou. Škálováním signálu z rovnice (4.13) na stejnou sumu jako u měřené sekvence 𝐶ℎ (𝑛) se
vyhneme odhadu doposud neznámého faktoru 𝐹𝑏 .
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4.2.3

Dosažené výsledky

Experiment byl opakován pro 4 průtoky peristaltickou pumpou - 352, 254, 166 a 83
ml/min. Korekční člen 𝑘 spočítaný podle vztahu (4.11) pro všechny experimenty
vyšel 1,198. Teoretické (referenční) hodnoty pro střední dobu průchodu 𝑀 𝑇 𝑇𝑟𝑒𝑓 byly
vypočítány z fyzikálních rozměrů dialyzačního filtru a použitého průtoku pumpou
podle vztahu 4.3. Referenční hodnota objemu krve 𝑉𝑏 byla vypočítána z rozměrů
jednotlivých mikrokapilár v dialyzačním filtru a filtru samotného. Tato hodnota
vyšla 0,17 ml/ml tkáně.
Pro obě dekonvoluční metody byly použity optimalizační algoritmy obsažené
v Optimization Toolboxu v Matlabu (The MathWorks Inc., Natick, MA, USA).
Konkrétně se jednalo o Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) Kvazi-Newtonův
algoritmus s kubickou ’line-search’ metodou, který je implementován ve funkci fminunc [20, 36]. Střední doba průchodu byla pro jednotlivé metody vypočítána pomocí
(a)

(b)

Obr. 4.3: Ukázkové výstupy (a) neparametrické a (b) parametrické dekonvoluce.
Srovnání "měřené" křivky koncentrace podle vztahu (4.14) - vyznačeno křížky a jejího
modelu podle vztahu (4.2) získaného dekonvolucí (plná čára) se zobrazením příslušné
křivky 𝑅(𝑛) (čárkovaná čára).
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vztahů (4.6), (4.8) a (4.10). Objem krve byl vypočítán pomocí vztahu (4.4).
Pro obě dekonvoluční metody (parametrickou i neparametrickou) byla pozorována dobrá shoda měřených časových průběhů s jejich modelem. Ukázkové průběhy
pro neparametrickou i parametrickou dekonvoluci jsou na Obr. 4.3. Výsledky odhadu
𝑀 𝑇 𝑇 a 𝑉𝑏 jsou uvedeny v Tab. 4.1. Pro souhrnné hodnocení jednotlivých metod
byla použita střední absolutní procentní chyba odhadu (𝑀 𝐴𝑃 𝐸, mean absolute
percentage error) jako [53]
𝑀 𝐴𝑃 𝐸 =

𝑛
|𝑦𝑖 − 𝑦𝑡 |
1 ∑︁
· 100%,
𝑛 𝑖=1
𝑦𝑡

(4.15)

kde 𝑦𝑖 je odhadnutá hodnota veličiny 𝑦 v 𝑖-tém experimentu, 𝑦𝑡 je teoretická hodnota
veličiny 𝑦 a 𝑛 je počet opakování experimentu.
Odhadnuté hodnoty MTT pomocí všech tří metod odpovídají referenčním hodnotám získaným výpočtem z vlastností fantomového modelu. Nižší hodnoty MAPE
vykazují obě dekonvoluční metody - chyba je zhruba poloviční oproti nedekonvoluční metodě. Hodnoty objemu krve 𝑉𝑏 jsou také ve shodě s referenční hodnotou,
zde je vyšší chyba způsobena velkým rozptylem odhadnutých hodnot.
Tab. 4.1: Srovnání hodnot 𝑀 𝑇 𝑇 a 𝑉𝑏 pro různé toky pumpou
Tok pumpou

𝑀 𝑇 𝑇𝑟𝑒𝑓

𝑀 𝑇 𝑇𝑛𝑝𝑎𝑟

𝑀 𝑇 𝑇𝑝𝑎𝑟

𝑀 𝑇 𝑇𝑛𝑜𝑑𝑒𝑐

𝑉𝑏

[ml/min]

[s]

[s]

[s]

[s]

[ml/ml tkáně]

352

5,5

5,3

5,6

6,2

0,18

254

7,7

8,0

8,1

8,9

0,20

166

11,7

11,3

10,5

12,2

0,21

83

23,5

25,6

24,5

26,0

0,17

5,0

5,2

10,8

11,8

MAPE v %

4.2.4

Diskuze výsledků

Pro ověření navržené metody na fantomovém přípravku byly použity tři různé metody odhadu AIF. První z nich, která zavádí zjednodušení AIF modelované jako
Diracův impuls, je použitelná i v případech, kdy je nízký poměr SNR a k dispozici
jsou pouze plochy pod křivkou v oblasti zájmu. Pro vyšší hodnoty SNR je výhodnější
použití dekonvolučních technik. Tyto techniky využívají měření časových průběhů
ve vyživující arterii - AIF. Nejpřesnějších výsledků (viz Tab. 4.1) bylo dosaženo
s využitím neparametrické dekonvoluce, kdy výsledný průběh TRF je omezován
pouze minimálně. Tato metoda je na druhou stranu také nejcitlivější na hodnotu
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SNR. V případě výraznějšího šumu v měřených průbězích v AIF a ROI budou odhadnuté hodnoty tímto šumem výrazně ovlivněny. Skoro stejně dobrých výsledků
bylo dosaženo i s využitím parametrické dekonvoluce, kdy definice TRF vychází
z jednokompartmentového modelu a je definována jako klesající exponenciála. Díky
použité parametrizaci je odhad TRF méně výpočetně náročný a metoda je robustní
i v případě přítomného šumu v časových průbězích.
Hodnoty všech odhadovaných perfúzních parametrů byly v dobré shodě s referenčními hodnotami, což ukazuje, že je možné provádět absolutní kvantifikaci perfúzních parametrů in vitro. Využití této metody pro klinické studie je omezeno nutností
měření signálu ve vyživující arterii AIF. Toho lze dosáhnout úpravou akvizice, kdy
v jedné tomografické rovině bude obsažena oblast zájmu i vyživující arterie, nebo
dodatečným měřením AIF ve velké tepně [60] nebo v oblasti srdeční komory [153].
Hlavními zdroji chyb při měření AIF jsou 1) tvorba akustických stínů v oblastech
s vysokou koncentrací KL, 2) nelinearita mezi převodem odražené intenzity UZV
vlny a koncentrací KL, 3) vliv rychlosti proudění krve, který způsobí zkreslení signálu v arteriích [91]. S výjimkou vlivu rychlosti proudění krve lze tyto chyby eliminovat snížením dávky bolu KL, které sice způsobí snížení poměru SNR, ale díky
použití moderních metod zobrazování KL popsaných v kapitole 1.2 je toto snížení
akceptovatelné.

4.3

Ověření na preklinických datech

Metoda neslepé dekonvoluce s parametrickým odhadem TRF byla následně testována na datech z prasečího myokardu. Srovnání odhadnutých perfúzních parametrů
bylo provedeno s referenčními hodnotami z literatury a hodnotami získanými z fluorescenčních mikrosfér. Měření bylo provedeno v norském Bergenu a publikováno
jako [87].

4.3.1

Popis experimentu

Pro experiment byl použit samec prasete domácího o váze 41 kg, který byl uspán
a bylo provedeno otevření hrudníku pro přístup k srdci. Měření bylo prováděno
klinickým skenerem GE Vivid 7 (GE Vingmed Ultrasound, Horten, Norsko) se sondou M4S, která má rozsah frekvencí od 1,5 do 4,3 MHz. Experiment byl schválen
National Animal Research Authority (Oslo, Norsko). Pro akvizici dat byla použita
metoda Coded Phase Inversion Mode (CPI) s využitím Real CPI Application na použitém ultrazvukovém systému v režimu frekvencí Octave 1,6/3,2 MHz, nízkým MI
(MI=0,11) a obrazovým tokem 30 FPS a délkou trvání přibližně 90 s. Sekvence byly
pořízeny ve dvou anatomických řezech - krátké ose (short axis view) a čtyřdutinové
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Obr. 4.4: Ukázkové snímky - (a) krátká osa, (b) čtyřdutinová projekce
projekci (four chamber view). Měření probíhalo na otevřeném hrudníku s otevřeným perikardem (osrdečníkem), kdy byla sonda přiložena se silikonovou předsádkou
přímo na epikard. Sonda byla během pokusu držena operatérem v přibližně stálé
poloze.
Experiment byl opakován pro tři různé perfúzní stavy - základní stav (baseline),
nízká a vysoká dávka infúze adenosinu. Infúze adenosinu se běžně používá pro farmakologicky vyvolanou změnu perfúze myokardu [14, 111], která se projeví zvýšením
krevního toku v srdečním svalu. Pro akvizici dynamických sekvencí byl použit bolus látky SonoVue. Vzhledem k rozdílům mezi anatomií srdce u člověka a prasete
dochází při aplikaci UZV KL u prasat k akutnímu efektu [17], který se v závislosti
na dávce projeví dilatací pravé srdeční komory a vzestupem tlaku v plicních tepnách, což může vést k pravostrannému selhání srdce. Pro minimalizaci tohoto efektu
byla zvolena pro jednu aplikaci nízká dávka 0,2 ml SonoVue. Referenční hodnoty
krevního toku byly získány pomocí 15 𝜇𝑚 barvených fluorescenčních mikrosfér (Dye
Trak, Triton Technology, Sand Diego, CA, USA). Tyto mikrosféry umožňují velmi
přesné stanovení krevního toku myokardem [64] a díky použití barev s pěti různými
vlnovými délkami umožňují analýzu až pěti perfúzních stavů. Životní funkce testovaného zvířete byly monitorovány pomocí EKG, pulzní oxymetrie a měření krevního
tlaku katetrizací. Během celého experimentu byla měřena také tělesná teplota a prováděla se analýza vzduchu pro anestezii. Před každou změnou perfúzního stavu byla
také provedena biochemická analýza vzorku krve.
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Obr. 4.5: Ukázkové časové průběhy v myokardu – 𝐶𝑀 (𝑡) a v levé komoře – 𝐶𝐴 (𝑡)

4.3.2

Předzpracování dat

Obrazové sekvence byly exportovány ve formátu HDF5 spolu se současně měřeným třísvodovým EKG signálem. Obrazový tok byl podvzorkován pomocí zpětného
prahování na základě EKG. Pro detekci QRS komplexu byl použit HamiltonůvTompkinsův algoritmus [6], který je založen na umocnění první derivace EKG signálu
a následným prahováním. Pozice detekovaných QRS komplexů byly manuálně zkontrolovány, protože v některých sekvencích se nacházelo malé množství extrasystol,
které byly indukovány změnou přítlaku sondy. Pro další zpracování byly vybrány
pouze snímky, které odpovídaly konci diastoly, kdy je objem krve v komorách maximální [113]. Tímto způsobem došlo ke snížení obrazového toku z původní hodnoty
30 FPS na hodnotu zhruba 2 FPS, což odpovídá srdeční frekvenci prasete kolem 120
úderů za minutu.
Dalším krokem zpracování byla registrace obrazu, která potlačovala pohyby v obraze způsobené především změnou pozice sondy. Tato registrace byla provedena manuálním zarovnáním částí myokardu v obraze u všech snímků sekvence. Registrace
byla uvažována jako rigidní a bylo předpokládáno, že nedochází k pohybu mimo
tomografickou rovinu (off-plane motion).
V obrazech byly manuálně vybrány oblasti zájmu (ROI), které pokrývaly oblast
myokardu. V každé oblasti byl spočítán časový průběh střední hodnoty obrazové intenzity (obrazy byly reprezentovány úrovněmi 0-255), ze kterého byl odvozen průběh
koncentrace KL pomocí postupu popsaného v kapitole 1.2.3. Tento postup vychází
z článku [122] a časový průběh odpovídající koncentraci KL, 𝐸𝑃 (𝑡) byl vypočítán
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Obr. 4.6: Výsledek dekonvoluce - měřený průběh koncentrace (čárkovaná čára) a proložený model (plná čára) v myokardu
jako
(︁

(︃

𝐸𝑃 (𝑡) = 𝑉𝑚𝑎𝑥 10

𝑉 𝐼(𝑡)
28 −1

)︁

𝐷𝑅
20𝑑𝐵

)︃2

,

(4.16)

kde 𝑉 𝐼(𝑡) je časový průběh střední hodnoty obrazové intenzity v oblasti, 𝑉𝑚𝑎𝑥 je
maximální intenzita původních radiofrekvenčních (RF) dat (dle [122] je stanovena
jako 215 − 1) a 𝐷𝑅 je použitý dynamický rozsah. V každé sekvenci bylo vybráno
několik (tři až osm) oblastí v myokardu, které měly délku mezi 100 a 300 pixely.
Signály odpovídající vyživující arterii (AIF) byly vybrány přímo v levé komoře.
Vzhledem k relativně velkému útlumu díky vysoké koncentraci KL v levé komoře
byla oblast pro AIF vybrána vždy v horní části obrazu. Ukázkové průběhy pro
vybranou oblast v myokardu a v levé komoře jsou na Obr. 4.5.

4.3.3

Dosažené výsledky

Pro perfúzní analýzu byla použita dekonvoluční metoda s parametricky vyjádřenou
TRF podle vztahu (4.7). Pro minimalizaci střední kvadratické chyby byla použita
metoda úplného prohledávání, protože v rámci optimalizace byly hledány hodnoty
pouze dvou parametrů. Ukázkový výsledek dekonvoluce je na Obr. 4.6. Na tomto
obrázku je patrné, že daná metoda velmi dobře aproximuje měřený časový průběh.
Střední doba průchodu byla určena podle vztahu (4.8), objem krve podle vztahu
(4.4) a krevní tok byl dopočítán podle vztahu (4.3). Výsledky včetně referenčních
hodnot krevního toku z fluorescenčních mikrosfér jsou uvedeny v Tab. 4.2 jako
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Tab. 4.2: Odhad perfúzních parametrů v prasečím myokardu
perfúzní
stav

základní

adenosin
(nízká dávka)

adenosin
(vysoká dávka)

krátká osa
𝐹𝑏 (mikrosféry)
[ml/min na g tkáně]

1,2

1,2

2,3

𝐹𝑏 (ultrazvuk)
[ml/min na g tkáně]

0,7
(0,5-0,8)

0,6
(0,5-0,6)

1,5
(1,1-2,0)

𝑉𝑏 (ultrazvuk)
[ml na g tkáně.]

0,041
(0,039-0,0436)

0,073
(0,056-0,0826)

0,073
(0,055-0,082)

MTT (ultrazvuk)
[s]

3,4
(3,1-3,96)

7,6
(5,4-9,56)

3,0
(2,4-3,86)

čtyřdutinová projekce
𝐹𝑏 (mikrosféry)
[ml/min na g tkáně]

1,2

1,3

1,9

𝐹𝑏 (ultrazvuk)
[ml/min na g tkáně]

0,6
(0,4-0,86)

0,6
(0,5-0,86)

1,2
(1,0-1,56)

𝑉𝑏 (ultrazvuk)
[ml na g tkáně]

0,037
(0,024-0,0486)

0,028
(0,023-0,0336)

0,070
(0,053-0,0906)

MTT (ultrazvuk)
[s]

3,5
(3,2-3,9)

2,9
(2,3-3,96)

3,7
(3,0-4,56)

střední hodnota dané veličiny a rozsah hodnot ve všech vybraných oblastech pro
všechny perfúzní stavy a dvě snímané akvizice. Jak je patrné z této tabulky, použitá
dekonvoluční metoda podhodnocuje hodnoty krevního toku ve srovnání s referenčními hodnotami. To může být způsobeno jevem, který souvisí se zvýšením odražené
ultrazvukové intenzity v oblastech, ve kterých je vysoký krevní tok (např. v srdeční
komoře). Tím by došlo k podhodnocení jmenovatele v rovnici (4.4), a tím i k odhadu
nižších hodnot objemu krve a krevního toku. Trend v hodnotách krevního toku je
stejný jako v případě referenčních hodnot získaných pomocí mikrosfér, jedná se tedy
o problém se škálováním.
Dále bylo provedeno srovnání získaných hodnot objemu krve a krevního toku se
studií [94], ve které byly určeny referenční hodnoty perfúze prasečího myokardu (vy-
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hodnoceno z dat 24 prasat) pomocí mikrosfér jako (0, 12 ± 0, 02) ml·g−1 pro objem
krve a (0, 84 ± 0, 18) ml·g−1 ·min−1 pro krevní tok. Je patrné, že odhadnuté hodnoty krevního toku v základním stavu odpovídají hodnotám ze studie [94], zatímco
hodnoty objemu krve jsou zhruba třetinové až poloviční, což potvrzuje hypotézu
o podhodnocení objemu krve naší metodou.
Bylo tedy ukázáno, že absolutní kvantifikace perfúzních parametrů v kardiologii
je pomocí této metody možná. Problémem zůstává problém se škálováním, který je
pravděpodobně způsoben nelinearitou převodu odražené intenzity UZV vlnění na
koncentraci kontrastní látky. Tato nelinearita se významně projeví v oblastech, ve
kterých je krevní tok vysoký. Řešením tohoto problému by bylo snížení koncentrace
KL pro vyšetření nebo měření referenční AIF v jiné části těla.

4.4

Ověření na klinických datech

Koncept této metody byl ověřen také na klinických datech z echokardiografického
vyšetření srdce zdravého dobrovolníka. Pro ověření byla použita neslepá dekonvoluce s parametrickým vyjádřením TRF. Výsledkem bylo vyhodnocení základních
perfúzních parametrů a srovnání s referenčními hodnotami z literatury. Tato studie
se stala součástí článku [63].
Zdravý dobrovolník byl vyšetřen pomocí klinického ultrazvukového systému VingMed System FiVe (GE Vingmed Ultrasound, Horten, Norsko) podle standardních
postupů. Byla použita sonda GE 2,5 MHz FPA Sector Probe v režimu Contrast RF
pro akvizici radiofrekvenčních dat. Bylo použito triggerování pomocí EKG signálu
(snímáno třísvodovým systémem) tak, že akvizice ultrazvukových dat byla provedena pouze na konci diastoly a systoly. Testovaný subjekt ležel na levém boku a bylo
provedeno snímání čtyřdutinové projekce. Jako kontrastní látka byl použit bolus
2,5 ml SonoVue s následným propláchnutím 10 ml fyziologického roztoku. Ukázkový
snímek je zobrazen na Obr. 4.7.
Pro zpracování byl použit stejný postup jako v kapitole 4.2.2. V tomto případě
ale docházelo k velkým pohybovým artefaktům v důsledku pohybu sondy během
akvizice, proto byla provedena registrace jednotlivých snímků v sekvenci. Byla zvolena rigidní transformace s manuální definicí bodů zájmu v jednotlivých snímcích.
Byly vybrány tři oblasti zájmu (ROI) v oblasti mezikomorového septa (viz Obr. 4.7).
Stejně jako u preklinické studie, i tady byla oblast pro výpočet AIF vybrána v horní
části obrazu v levé komoře. Ve všech oblastech byl časový průběh koncentrace odhadnut jako druhá mocnina střední hodnoty obálkových dat z druhé harmonické
komponenty v dané oblasti. Pro další zpracování byly ještě výsledné signály vyhlazeny průměrujícím filtrem s délkou okna 7 vzorků. Ukázkové časové průběhy pro
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Obr. 4.7: Ukázkový snímek s vyznačenými oblastmi zájmu v mezikomorovém septu,
převzato z [63]

Obr. 4.8: Časové průběhy jednotlivých signálů - koncentrace ve vyživující arterii
(AIF, vlevo), reziduální funkce tkáně (TRF, uprostřed) a v oblasti mezikomorového
septa (ROI, vpravo) jako měřená křivka a její model, převzato z [63]
AIF, resp. ROI, jsou zobrazeny na Obr. 4.8 vlevo, resp. vpravo.
Pro dekonvoluci byla použita neslepá dekonvoluce s parametrickým vyjádřením
TRF podle vztahu (4.7). Výsledný odhad TRF je zobrazen na Obr. 4.8 uprostřed.
Na Obr. 4.8 vpravo je vidět výsledek dekonvoluce. Je patrné, že zvolená metoda
velmi dobře aproximuje měřená data a i velmi jednoduchý model TRF je dostačující
pro analýzu dat z myokardu. Střední doba průchodu byla určena podle vztahu (4.8),
objem krve podle vztahu (4.4) a krevní tok byl dopočítán podle vztahu (4.3). Vypo-
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čítané hodnoty perfúzních parametrů pro prostřední segment mezikomorového septa
(viz Obr. 4.7) byly následující - hodnota 𝐹𝑏 = 41 ml/min/100 g tkáně, 𝑉𝑏 = 5 ml/100
g tkáně a 𝑀 𝑇 𝑇 = 8 s. Všechny hodnoty jsou v souladu s fyziologickými mezemi pro
oblast myokardu uvedenými v [94].
Tento příspěvek ukázal možné využití metody neslepé dekonvoluce s parametricky vyjádřeným TRF pro absolutní kvantifikaci perfúzních parametrů v klinické
kardiologii. Vzhledem k tomu, že se jednalo především o ověření použité metodiky,
bude pro další využití potřeba změřit data na více pacientech a provést statistické
vyhodnocení. Základním problémem zůstává útlum UZV vlnění v důsledku vysoké
koncentrace KL v oblasti levé srdeční komory a výše popsaný nelineární převod v důsledku vysokého krevního toku. Dalším možným problémem je pohyb ultrazvukové
sondy během snímání. V určitých případech lze tento pohyb kompenzovat dodatečnou registrací obrazů v sekvenci, ovšem v případě, že pohyb sondy je mimo zobrazovanou tomografickou rovinu (off-plane pohyb), registrace ztrácí smysl. V tomto
případě je nejlepší volbou vyřazení daného snímku z dalšího zpracování.

58

5

PERFÚZNÍ ANALÝZA METODOU BOLUS
& BURST

Tato část předložené práce vychází především z osmi publikovaných příspěvků. Koncept této metody a její základní ověření byly publikovány [59] v roce 2013 v časopise
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control. Modifikace metody byla publikována [60] na konferenci IEEE International Ultrasonics
Symposium 2012.
Využití této metody pro hodnocení lézí u pacientů s Crohnovou nemocí bylo
publikováno [99] v roce 2013 v časopise Ultrasound in Medicine & Biology. Další
využití této metody pro stanovení perfúzních parametrů ve slinivce břišní bylo publikováno [133] v roce 2015 na konferenci MedViz Conference 2015.
Ověření metody na preklinických datech myší s implantovaným tumorem bylo
publikováno [61] v roce 2014 na konferenci International Conference of the IEEE
Engineering in Medicine and Biology Society a v roce 2015 na konferenci [88] IEEE
International Ultrasonics Symposium 2015. Srovnání deseti modelů pro parametrický odhad AIF založené na preklinických datech myší bylo publikováno [83] v roce
2016 na konferenci IEEE International Ultrasonics Symposium 2016.
Srovnání dvou modelů pro AIF bylo na simulovaných datech publikováno v roce
2015 na konferenci [88] IEEE International Ultrasonics Symposium 2015. Výběr
vhodného optimalizačního algoritmu pro tuto metodu byl testován a publikován [90]
v roce 2015 na konferenci Technical Computing Prague 2015.
Cílem této metody je poskytnout plně kvantitativní odhad perfúzních parametrů, který bude reprodukovatelný nezávisle na použitém ultrazvukovém systému
a vyšetřujícím lékaři. Mimo klinické využití je kladen důraz také na možné využití
u preklinických studií, především pro orgánovou perfúzi nebo pro hodnocení angiogeneze tumorů. Použitý postup skládající se z akvizice dat pomocí injekčního podání
(bolus) a následného burstu v kombinaci s konvolučními modely nebyl dosud nikde
publikován.

5.1

Metoda

Metoda bolus & burst (B&B) využívá stejně jako předchozí metoda modelování
koncentrace KL v oblasti zájmu pomocí konvoluce. Z pohledu akvizice je základní
rozdíl oproti předchozí metodě v použití burstu. Konvoluční integrál popsaný rovnicí
(4.1) je rozdělen na dvě části, pro část časového průběhu koncentrace 𝐶𝑏𝑜𝑙𝑢𝑠 (𝑡) od
času 𝑡 = 0 𝑠 po čas odpovídající aplikaci burstu platí [59]
𝐶𝑏𝑜𝑙𝑢𝑠 (𝑡) = 𝐹𝑏 · 𝐴𝐼𝐹 (𝑡) * 𝑅(𝑡),
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(5.1)

kde 𝐹𝑏 je krevní tok, 𝐴𝐼𝐹 (𝑡) je časový průběh koncentrace v AIF a 𝑅(𝑡) je reziduální funkce tkáně. Stejně jako v předchozím případě, je i zde 𝑅(𝑡) modelován jako
monotónně klesající funkce, pro kterou platí 𝑅(𝑡 = 0) = 1 a 𝑅(∞) = 0. Funkce 𝑅(𝑡)
může být popsána jednokomparmentovým modelem, pro který platí
𝑅(𝑡) =

⎧
⎨
⎩𝑒

0

𝑡<0

𝐹
− 𝑉𝑏 ·𝑡
𝑏

𝑡≥0

,

(5.2)

kde 𝑉𝑏 odpovídá objemu krve v ROI. Poměr 𝐹𝑏 /𝑉𝑏 v argumentu exponenciály má
fyzikální rozměr v s−1 a je někdy označován jako parametr 𝛽.
Pro replenishment část je použita nová formulace farmakokinetického modelu,
která využívá předpokladu, že signál ve vyživující arterii je možné modelovat jako
skokovou funkci. Pro tuto funkci platí, že její hodnota je nulová v době vysokoenergetického burstu (všechny bubliny v oblasti jsou rozbity) a má konstantní hodnotu
v době replenishmentu (opětovné plnění oblasti zájmu), což odpovídá modelu konstantní infúze. Rovnice (5.1) potom přechází do podoby [59]
𝐶𝑟𝑒𝑝𝑙 (𝑡) = 𝐹𝑏 𝐶0 𝐻(𝑡) * 𝑅(𝑡),

(5.3)

kde 𝐶𝑟𝑒𝑝𝑙 (𝑡) je časový průběh koncentrace KL v oblasti zájmu v čase od aplikace
burstu, 𝐶0 je hodnota koncentrace KL v AIF v okamžik těsně před aplikací burstu
a 𝐻(𝑡) je Heavisideova funkce (jednotkový skok), která nabývá hodnoty nula v době
před ukončením burstu a hodnoty jedna po jeho ukončení. Tento model je obecný
a nejsou v něm zahrnuta žádná omezení v důsledku použitého modelu 𝑅(𝑡).
Pro používaný jednokompartmentový model reziduální funkce tkáně (viz výše)
lze odvodit stejný vztah, který se používá při metodě replenishment [155]. Odvození
lze nalézt v [59]. Pro časový průběh 𝐶𝑟𝑒𝑝𝑙 (𝑡) potom platí
(︁

)︁

𝐶𝑟𝑒𝑝𝑙 (𝑡) = 𝐴 · 1 − 𝑒−𝛽𝑡 ,

(5.4)

kde 𝐴 = 𝑉𝑏 · 𝐶0 a 𝛽 = 𝐹𝑏 /𝑉𝑏 , což odpovídá používaným formulacím, např. v [153].
Veličina 𝐴 je úměrná krevnímu objemu a součin 𝐴𝛽 je úměrný krevnímu toku.
Na rozdíl od předchozí metody, která využívala měřený průběh AIF pro neslepou
dekonvoluci, využívá tato metoda slepou dekonvoluci, kdy jsou oba neznámé průběhy
v rovnici (5.1) - 𝐴𝐼𝐹 (𝑡) a 𝑅(𝑡) odhadovány. Pro reziduální funkci tkáně 𝑅(𝑡) je
použit jednokompartmentový model (viz výše). Pro odhad AIF je možné použít
neparametrickou formu nebo využít parametrických modelů. Slepá dekonvoluce je
definována jako minimalizace střední kvadratické odchylky mezi měřeným průběhem
koncentrace KL a jejím modelem. Tato minimalizace je prováděna pro obě části
křivky - 𝐶𝑏𝑜𝑙𝑢𝑠 (𝑡) a 𝐶𝑟𝑒𝑝𝑙 (𝑡). Není tedy potřeba měřit průběh AIF, což může být
problematické (viz kapitola 4.2.4).
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Při využití neparametrického modelu AIF je dále použita Tichonovská regularizace [138], kdy je omezena vysokofrekvenční složka odhadnuté AIF. Takto je možné
získat robustnější odhad AIF s ohledem na přítomný šum.
Pro parametrické modelování AIF byly použity dva modely. Pro klinickou perfúzní analýzu to byl model založený na součtu dvou lognormálních průběhů [60, 99,
133], které jsou v čase posunuty. Pro preklinická data myší byl použit model založený
na součtu tří gama funkcí [61]. Mimo tyto modely bylo experimentálně testováno
celkem deset modelů pro měřenou AIF u myší [83].
Základní model AIF složený ze dvou lognormálních funkcí je definován jako
𝐴𝐼𝐹𝑙𝑜𝑔𝑛 (𝑡) =

𝐴1
√

−

𝑡𝜎1 2𝜋

𝑒

(ln 𝑡−𝜇1 )2
2𝜎 2
1

2

(ln(𝑡−𝜏 )−𝜇2 )
−
𝐴2
2𝜎 2
2
√ 𝑒
+
,
(𝑡 − 𝜏 ) 𝜎2 2𝜋

(5.5)

kde 𝐴1 , 𝐴2 , 𝜇1 , 𝜇2 , 𝜎1 , 𝜎2 a 𝜏 jsou parametry modelu. Časový posun druhé lognormální funkce je realizován pomocí zpoždění 𝜏 . Tento posun odpovídá recirkulaci
kontrastní látky v krevním oběhu.
Z měřených průběhů AIF u myší je zřejmé, že díky menšímu celkovému objemu
krve a rychlejší tepové frekvenci ve srovnání s člověkem, nebude druhý průchod AIF
tak výrazný. Z tohoto důvodu byly zkoumány další modely. Základním modelem je
kombinace tří gama funkcí, která je definována jako
𝐴𝐼𝐹3𝑔𝑎𝑚 (𝑡) = 𝑡𝛼

3
∑︁

(5.6)

𝐴𝑖 · 𝑒−𝜏𝑖 𝑡 ,

𝑖=1

kde 𝛼, 𝐴𝑖 , 𝜏𝑖 jsou parametry modelu. Exponent u časové osy 𝛼 je společný pro
všechny tři gama funkce. Oba modely mají celkem sedm odhadovaných parametrů.
Pro měřené průběhy koncentrace KL je čas vyjádřen v diskrétních vzorcích. Proto
byly všechny modely přeformulovány do diskrétní podoby. Pomocí slepé dekonvoluce
je řešena následující optimalizační úloha
{︃

min

𝐹𝑏 , 𝐴𝐼𝐹 (𝑛), 𝑅(𝑛)

𝑤1

+𝑤2

∑︁𝑏1

[︂

𝐶𝑚_𝑏𝑜𝑙𝑢𝑠 (𝑛) − 𝐹𝑏

𝑛=0

∑︁𝑁 −1 [︂
𝑛=𝑏2

𝐶𝑚_𝑟𝑒𝑝𝑙 (𝑛) − 𝐹𝑏

∑︁𝑏1
𝑚=0

∑︁𝑁 −1
𝑚=𝑏2

𝐴𝐼𝐹 (𝑚)𝑅(𝑛 − 𝑚)

]︂2

+
(5.7)

]︂2 }︃

𝐴𝐼𝐹 (𝑚)𝑅(𝑛 − 𝑚)

,

kde 𝑤1 a 𝑤2 jsou váhy pro nastavení priority optimalizace pro část bolu a replenishmentu, 𝐶𝑚_𝑏𝑜𝑙𝑢𝑠 (𝑛) a 𝐶𝑚_𝑟𝑒𝑝𝑙 (𝑛) jsou měřené průběhy koncentrace KL pro obě
části, 𝐴𝐼𝐹 (𝑛) je odhadnutý průběh AIF, 𝑅(𝑛) je odhadnutý průběh TRF. Časová
osa je diskrétně vzorkována, indexy 𝑏1 a 𝑏2 označují začátek a konec aplikace vysokoenergetického burstu, 𝑁 je počet vzorků. Konvoluce v reperfúzní části (druhý člen
výše uvedeného vztahu) je definována mezi odpovídající částí AIF (v čase od 𝑏2 )
a TRF. Hodnota konvolučního integrále v době burstu je rovna 0, což odpovídá úplnému rozbití všech bublin v oblasti. Pro parametrickou AIF se tedy nepředpokládá
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Heavisideova funkce reperfúzní části AIF, ale pomalu se měnící hodnota odhadnuté
AIF.
Z odhadnutého průběhu reziduální funkce tkáně (viz rovnice (5.2)) může být
odhadnuta střední doba průchodu (MTT) jako převrácená hodnota argumentu odhadnuté exponenciály. Objem krve může být odhadnut stejně jako u jiných zobrazovacích modalit jako [143]
∞
𝐶(𝑡)𝑑𝑡
1 − 𝐻𝑐𝑡
∫︀ ∞0
,
𝑉𝑏 =
1 − 𝑟 · 𝐻𝑐𝑡 0 𝐴𝐼𝐹 (𝑡)𝑑𝑡

∫︀

(5.8)

kde 𝐻𝑐𝑡 je hodnota hematokritu ve velkých cévách, 𝑟 je poměr mezi hodnotami
hematokritu mezi velkými a malými cévami, 𝐶(𝑡) je měřená křivka koncentrace KL
v oblasti zájmu a 𝐴𝐼𝐹 (𝑡) je odhadnutý průběh AIF. Pro výpočet krevního toku 𝐹𝑏
je možné použít vztah (4.3).

5.2

Ověření na simulovaných datech

Pro ověření metody, volbu vhodného modelu AIF [88] a vhodného optimalizačního
algoritmu [90] bylo provedeno několik studií na simulovaných datech. Jako základ
pro simulovaná data posloužila měřená křivka koncentrace KL v tepně vyživující
implantovaný nádor u myši [88]. Tato křivka byla proložena modely AIF a tato
aproximace byla použita pro modelování časových průběhů koncentrace KL.

5.2.1

Testování modelů AIF

Pro testování správnosti odhadu AIF a vhodnost použitého modelu byly provedeny
simulace perfúzní křivky podle rovnice (4.1) s parametrickou formou AIF a TRF
nastavenou tak, že definovaná hodnota MTT byla 5 sekund (odpovídá hodnotě
𝛽 = 0, 2 s−1 , viz rovnice (4.7). Parametrická forma AIF byla získána proložením
měřené koncentrační křivky v arterii. Měření AIF probíhalo podle stejného protokolu jako v kapitole 5.3, výsledná AIF pro proložení vznikla průměrováním tří
průběhů z různých arterií. Pro proložení byly zvoleny výše popsané modely - kombinace dvou lognormálních průběhů a tří gama funkcí. Protože se jednalo o AIF
křivku u myši byla zvolena nulová hodnota zpoždění u druhé lognormální funkce.
Výsledné proložení modely je zobrazeno na Obr. 5.1.
Takto získané perfúzní křivky byly zašuměny aditivním šumem s Gaussovským
rozložením hodnot a nulovou střední hodnotou. Amplituda šumu byla volena s ohledem na výsledný poměr signál-šum, který byl stanoven jako poměr mezi výkonem
užitečného signálu a šumu [10]
𝑆𝑁 𝑅 = 10 log

𝐶𝑡 (𝑛)2
,
(𝑁 − 1) 𝜎𝑤2

∑︀𝑁
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𝑛=1

(5.9)
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Obr. 5.1: Proložení měřené AIF (modré body) pomocí modelů 𝐴𝐼𝐹3𝑔𝑎𝑚 (červeně)
a 𝐴𝐼𝐹2𝑙𝑜𝑔𝑛 (zeleně)
kde 𝐶𝑡 (𝑛) je simulovaný průběh koncentrace KL v oblasti zájmu, 𝜎𝑤2 je výkon aditivního šumu. Průběhy byly simulovány na dvou úrovních šumu 10 dB a 20 dB.
Tato volba vychází z odhadu poměru signál-šum u skutečných průběhů koncentrace
KL v preklinických sekvencích [88]. Pro každou úroveň šumu bylo simulováno 100
náhodných realizací šumu. Celkem tak bylo simulováno 400 průběhů (2 různé AIF,
2 úrovně šumu, 100 realizací šumu).
Pro všechny simulované průběhy byla provedena minimalizace podle vztahu (5.7),
která byla opakována ze 100 počátečních odhadů parametrů AIF a TRF pro zvýšení
robustnosti odhadu jednotlivých parametrů. Pro minimalizaci byla použita funkce
fminunc z Optimization Toolbox v Matlabu, která pro nepodmíněnou optimalizaci
využívá Kvazi-Newtonovu metodu s implementací BFGS algoritmu [20, 36]. Váhy 𝑤1
a 𝑤2 v rovnici 5.7) byly nastaveny experimentálně na hodnoty 1 a 2. Výsledný odhad
parametrů byl zvolen pro každou realizaci šumu jako odhad s nejmenší hodnotou
kriteriální funkce. Vyhodnocení přesnosti odhadu AIF bylo provedeno na základě
souhrnné relativní chyby odhadu AIF, která byla stanovena pro celý průběh AIF
a všechny realizace šumu na konkrétní hladině šumu jako [65]
𝑁
𝑊
1 ∑︁
1 ∑︁
|𝐶𝐴𝐼𝐹 _𝑒𝑠𝑡 (𝑤, 𝑛) − 𝐶𝐴𝐼𝐹 _𝑟𝑒𝑓 (𝑛)|
=
· 100 ,
𝑁 𝑛=1 𝑊 𝑤=1
𝐶𝐴𝐼𝐹 _𝑟𝑒𝑓 (𝑛)

(︃

𝐴𝐼𝐹%𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

)︃

(5.10)

kde 𝐶𝐴𝐼𝐹 _𝑟𝑒𝑓 (𝑛) je průběh referenční AIF, 𝐶𝐴𝐼𝐹 _𝑒𝑠𝑡 (𝑤, 𝑛) je odhad AIF s realizací
šumu 𝑤, 𝑤 reprezentuje jednotlivé realizace šumu v rozsahu 𝑤 ∈ {1, 2, · · · , 𝑊 }, 𝑁
je počet vzorků AIF. Pro vizuální hodnocení byla vykreslena průměrná odhadnutá
AIF s vychýlením o směrodatnou odchylku.
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Obr. 5.2: Srovnání odhadů AIF pro simulovaná data (dva AIF modely, SNR = 10
dB and 20 dB) - střední hodnota odhadnuté AIF (plná čára), konfidenční interval
zobrazený jako střední hodnota ± směrodatná odchylka v každém vzorku (šedá
čerchovaná), referenční AIF (čárkovaně).
Výsledné průměrné odhady AIF jsou pro jednotlivé modely AIF a úrovně šumu
zobrazeny na Obr. 5.2. Výsledné souhrnné relativní chyby odhadu AIF jsou uvedeny v Tab. 5.1. Z obrázku je patrné, že pro úroveň šumu 20 dB je zpětný odhad
průběhu AIF velmi dobrý pro oba modely - průměrná odhadnutá AIF je skoro totožná s referenční křivkou. Souhrnná relativní chyba odhadu AIF je 2,9 % pro model
𝐴𝐼𝐹2𝑙𝑜𝑔𝑛 a 3,0 % pro model 𝐴𝐼𝐹3𝑔𝑎𝑚 . Pro úroveň šumu 10 dB je chyba větší - rozptyl odhadnutých AIF je výraznější, a ze srovnání průměrné odhadnuté křivky AIF
s referenční AIF je patrné, že průměrná AIF má maximum u obou modelů výrazně
nižší než maximum referenční AIF. U modelu 𝐴𝐼𝐹2𝑙𝑜𝑔𝑛 některé odhadnuté průběhy
AIF neodpovídaly fyziologickým křivkám. Souhrnná relativní chyba odhadu AIF je
v tomto případě 10,7 % pro model 𝐴𝐼𝐹2𝑙𝑜𝑔𝑛 a 12,7 % pro model 𝐴𝐼𝐹3𝑔𝑎𝑚 .
Z výsledků je patrné, že oba použité modely AIF jsou vhodné pro perfúzní analýzu metodou B&B. Z pohledu zpětného odhadu parametrů modelu vykazoval mírně
Tab. 5.1: Srovnání chyby odhadu 𝐴𝐼𝐹%𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 pro různé modely AIF a úrovně šumu
AIF model
SNR 20 dB
SNR 10 dB

3gam
3,0
12,7
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2logn
2,9
10,9

lepší výsledky model skládající se z dvou lognormálních funkcí. Lepších výsledků tak
dosahuje model, který je popsán 6 parametry. V průběhu experimentů se ukázalo,
že přítomnost výrazného druhého maxima v signálu AIF (v čase okolo 30 sekund)
není fyziologická, ale byla způsobena použitím proplachu fyziologickým roztokem
po aplikaci bolu. Tento druhý bolus způsobí dotlačení zbytku kontrastní látky ve
stříkačce a projeví se nárůstem koncentrace KL.

5.2.2

Testování optimalizačních algoritmů

Na simulovaných datech bylo také provedeno srovnání optimalizačních algoritmů,
které jsou implementovány v programovém prostředí Matlab ve verzi R2015a v Optimization Toolboxu. Pro toto testování byl vybrán pouze AIF model definovaný
jako kombinace tří gama funkcí. Proces tvorby simulovaných dat byl stejný jako
v přecházející kapitole, pro lepší vyhodnocení byly použity úrovně šumu 10, 20, 30,
40 a 50 dB. Ukázka simulovaných dat je na Obr. 5.3.
Pro srovnání bylo vybráno celkem pět algoritmů – z toho tři pro podmíněnou
optimalizaci (algoritmy ve funkci fmincon) a dva pro nepodmíněnou optimalizaci
(funkce fminunc a fminsearch). U funkce fmincon byly použity následující algoritmy – active-set, interior-point a sqp. Jednotlivé algoritmy se liší ve způsobu

Obr. 5.3: Příklad simulovaných dat - referenční AIF (vlevo nahoře), TRF s nastaveným parametrem 𝛽 = 0, 2 𝑠−1 (vpravo nahoře), simulovaná křivka 𝐶(𝑛) s úrovní
šumu 40 dB (vlevo dole) a 10 dB (vpravo dole).[90]
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řešení tzv. Kuhnových-Tuckerových podmínek. Tyto metody byly podmíněny pouze
rozsahem hodnot pro jednotlivé parametry. Tyto rozsahy byly voleny experimentálně s využitím znalostí z měřených průběhů AIF. U nepodmíněné optimalizace
pomocí funkce fminunc byl použit algoritmus quais-newton, který využívá BFGS algoritmus pro aproximaci Hessovy matice. Nepodmíněná optimalizace pomocí funkce
fminsearch využívá nederivační Nelderův-Meadův algoritmus. [152]
V rámci optimalizace byla řešena úloha popsána rovnicí (5.7). Všechny funkce
byly testovány s původním nastavením, měnil se pouze optimalizační algoritmus.
Startovací pozice byla volena náhodně v okolí skutečného řešení. Pro zvýšení robustnosti byla optimalizace opakována ze 100 náhodných počátečních pozic a výsledný
odhad byl vyhodnocen jako minimum ze všech odhadů. Celkem tedy byla provedena simulace hledání řešení pro 100 realizací šumu se 100 počátečními odhady pro
pět úrovní šumu s použitím pěti metod, celkem tedy bylo provedeno 250 000 běhů
optimalizace.
Pro posouzení správnosti odhadu byla vyhodnocena souhrnná relativní chyba odhadu AIF podle vztahu (5.10), která byla stanovena pro celý průběh AIF a všechny
realizace šumu na dané hladině ve srovnání s referenčním průběhem AIF. Dále byla
posuzována průměrná časová náročnost, která byla vyhodnocena jako průměrná výpočetní doba pro odhad parametrů u jedné realizace šumu (tedy ze 100 počátečních
odhadů). Výsledky jsou uvedeny v Tab. 5.2 pro všechny testované kombinace úrovní
šumů a použitých algoritmů. Pro každý algoritmus je také uveden výpočetní čas.
Tab. 5.2: Souhrnná relativní chyba odhadu AIF pro různé kombinace úrovní šumu
a použitých algoritmů v procentech a průměrný výpočetní čas v sekundách.[90]
funkce
fmincon
fmincon
fmincon
fminsearch
fminunc

algoritmus
active-set
interior-point
sqp
nonderivative
quasi-newton

50
0,093
0,087
0,15
0,11
0,26

SNR [dB]
40
30
20
10
0,27 0,73 2,17 7,1
0,27 0,78 2,42 7,64
0,29 0,71 2,12 6,87
0,27 0,79 2,31 7,52
0,32 0,72 2,19 6,71

výp. čas
[s]
15
60
27
50
31

Pro velmi nízké úrovně šumu – SNR 40 a 50 dB – byly pomocí všech algoritmů
obdrženy výsledky se souhrnnou relativní chybou menší než 0,5 %. Nejlepších výsledků pro úroveň šumu 50 dB dosáhl algoritmus interior-point, který je ale zároveň
i nejpomalejším algoritmem. Na střední úrovni šumu (SNR 30 dB) bylo dosaženo
srovnatelných výsledků pomocí algoritmů sqp, active-set a quasi-newton. Pro zašuměné signály (SNR 20 a 10 dB) poskytují nejlepší výsledky algoritmy quasi-newton
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a sqp, u kterých je souhrnná relativní chyba odhadu AIF menší než 7 %.
Z pohledu časové náročnosti vykazoval nejrychlejší čas výpočtu algoritmus activeset, kdy se průměrná výpočetní doba na jednu realizaci šumu pohybovala okolo 15
sekund. Výsledky okolo 30 sekund vykazovaly algoritmy sqp a quasi-newton. Nejvíce
časově náročným algoritmem je interior-point, což je dáno faktem, že tento algoritmus má už v základní podobě povolenou tzv. large-scale podmíněnou optimalizaci.

5.2.3

Diskuze výsledků na simulovaných datech

Z prezentovaných výsledků je zřejmé, že oba testované modely aproximují měřenou
AIF správně a jsou tedy vhodné pro použití na preklinických datech. Z výsledků studie [88] vyplývá, že maximální dosažitelná hodnota poměru SNR u reálných sekvencí
je mezi 10 a 20 dB, což významně ovlivní maximální dosažitelnou přesnost odhadu
AIF a tím i samotných perfúzních parametrů. Pro preklinické sekvence se jeví jako
nejvýhodnější použití algoritmu sqp v případě podmíněné optimalizace. V případech,
kdy nejsme schopni omezit meze jednotlivých parametrů (a jedná se tedy o nepodmíněnou optimalizaci), je možné využít i algoritmus quasi-newton. Oba navrhované
algoritmy dosahují nejlepších výsledků z pohledu chyby odhadu AIF a přijatelných
výpočetních časů.
Pro širší diskuzi budou uvedené studie rozšířeny o zahrnutí prostředků globální
optimalizace [76] (Global Optimization Toolbox v Matlabu), testování více parametrických modelů AIF a měřené AIF z více testovaných subjektů.

5.3

Ověření na preklinických datech

Metoda B&B byla také testována na preklinických datech zdravých i nemocných
myší. V první fázi proběhlo ověření použitelnosti metody na datech myší s implantovaným tumorem [88]. V další fázi bylo provedeno ukázkové srovnání perfúzních
parametrů implantovaného tumoru získaných metodou B&B s parametry získanými
metodou Dynamic Contrast-Enhanced MRI (DCE-MRI) [61]. Poslední část ověření
se zabývala diskuzí vhodného modelu AIF, která byla založena na měření časových
průběhů koncentrace v břišní aortě myši [83].

5.3.1

Základní ověření metody

Měření probíhalo na dvou BALB/c myších s implantovanými nádorovými buňkami.
Konkrétně se jednalo o buňky CT26.WT (ATCC, CRL-2638), které byly subkutánně implantovány do oblasti slabin vlevo (1 x 106 buněk v HC Matrigel). Myši
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byly vyšetřeny s použitím animálního ultrazvukového systému Vevo 2100 (Visualsonics, Toronto, Kanada) se sondou MS250. Jako ultrazvuková KL byl použit Vevo
Micromarker® (Visualsonics, Toronto, Kanada), který byl podán formou manuálně
podané injekce do ocasní žíly. Použitá dávka byla 0,2 ml, po které následoval proplach 0,1 ml fyziologického roztoku. Dynamické sekvence byly zaznamenány s užitím
nelineárního kontrastního módu, který využívá amplitudovou modulaci. Pro vyšetření byla použita frekvence 18 MHz a byl použit nízký mechanický index (Power =
4 %) pro minimalizaci ztrát mikrobublin KL vlivem dopadající ultrazvukové vlny.
Délka záznamů byla přibližně 2 minuty 30 sekund s obrazovou frekvencí 30 obrazů
za sekundu (FPS). Vysokoenergetický pulz byl aplikován přibližně 60 sekund po
podání bolu KL.
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Obr. 5.4: Preklinická data; (a) B-mód oblasti nádoru s vyznačením oblasti zájmu,
(b) časový průběh měřené (modrá čárkovaná čára) a modelované koncentrace KL
v dané oblasti (červená čára)
Data byla exportována ve standardizovaném formátu DICOM a importována do
Matlabu pro další zpracování. V první fázi bylo provedeno podvzorkování obrazového toku faktorem 10 (výsledná obrazová frekvence přibližně 3 FPS). Sekvence
byly následně ořezány na délku 82 sekund a manuálně registrovány pro kompenzaci
dýchacích pohybů myši. Oblasti nádoru byly automaticky rozděleny do nepřekrývajících se čtvercových oblastí zájmů (ROI) s velikostí 40 x 40 pixelů, což odpovídá
velikosti 0,7 x 0,7 mm. Časové průběhy koncentrace KL byly získány použitím zpětné
linearizace z hodnot střední obrazové intenzity [122] pomocí vztahu (4.16), viz kapitola 4.3.2. Ukázkový průběh koncentrace KL v oblasti zájmu s označením příslušné
oblasti je zobrazen na Obr. 5.4.
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Výsledné časové průběhy koncentrace KL byly zpracovány metodou B&B s využitím slepé dekonvoluce. Všechny parametry dekonvoluce byly stejné jako v kapitole 5.2.1. Pro modelování AIF byly použity stejné modely, tedy model založený
na součtu tří gama funkcí (𝐴𝐼𝐹3𝑔𝑎𝑚 ) a dvou lognormálních průběhů (𝐴𝐼𝐹2𝑙𝑜𝑔𝑛 ).
Následně byl pro každé ROI proveden odhad poměru signál-šum jako
2
^
𝑛=1 𝐶𝑒𝑠𝑡 (𝑛)
𝑆𝑁 𝑅 = 10 log [︁
]︁2 ,
𝐶^𝑒𝑠𝑡 (𝑛) − 𝐶𝑚𝑒 (𝑛)

∑︀𝑁

⋆

(5.11)

kde 𝐶^𝑒𝑠𝑡 (𝑛)2 jsou hodnoty modelovaného časového průběhu koncentrace KL podle
vztahu (5.1) a je tak vyjádřen odhad výkonu užitečného signálu. Ve jmenovateli
tohoto vztahu je odhadnut výkon šumu jako druhá mocnina rozdílu mezi měřenou
křivkou koncentrace KL 𝐶𝑚𝑒 (𝑛) a jejím modelem 𝐶^𝑒𝑠𝑡 (𝑛). Naměřené časové průběhy koncentrace KL s hodnotou 𝑆𝑁 𝑅⋆ větší než 14 dB pro první testovanou myš
a hodnotou větší než 11,5 dB pro druhou testovanou myš byly vybrány k vyhodnocení reprodukovatelnosti odhadu AIF. Celkem se jednalo o 8 křivek z ROI u první
myši a 12 křivek u druhé myši. Reprodukovatelnost odhadu AIF byla vyhodnocena
jako relativní chyba odhadu AIF ve všech vybraných oblastech. Referenční AIF nebyla měřena, proto byla použita střední hodnota všech průběhů AIF jako referenční.
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Obr. 5.5: Srovnání odhadů AIF pro preklinická data - dvě myši (a - Myš 1, b Myš 2) a dva modely AIF (3𝑔𝑎𝑚 nahoře, 2𝑙𝑜𝑔𝑛 dole). Střední hodnota odhadnuté
AIF (plná čára), konfidenční interval zobrazený jako střední hodnota ± směrodatná
odchylka v každém vzorku (šedá čerchovaná)
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Výpočet chyby byl proveden podle vztahu (5.10). Ukázkový průběh výsledku dekonvoluce je zobrazen na Obr. 5.4b.
Tab. 5.3: Srovnání chyby odhadu 𝐴𝐼𝐹%𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 pro různé modely AIF a různé myši
AIF model
Myš 1
Myš 2

3gam
23,5
24,4

2logn
21,1
16,3

Z výsledků na Obr. 5.5 je patrné, že variabilita odhadu AIF je u preklinických dat
mnohem vyšší než u simulovaných. Pro první myš jsou odhadnuté střední hodnoty
AIF velice podobné pro oba testované modely (3𝑔𝑎𝑚 a 2𝑙𝑜𝑔𝑛, viz Obr. 5.5a) a model
2𝑙𝑜𝑔𝑛 vykazuje nižší hodnotu relativní chyby odhadu AIF (viz Tab.5.3). Pro druhou
myš jsou odhadnuté průběhy střední hodnoty AIF rozdílné (viz Obr. 5.5b). Pro
model 3𝑔𝑎𝑚 je průběh podobný referenční AIF u první myši - maximum koncentrace
není tak výrazné. U modelu 2𝑙𝑜𝑔𝑛 je toto maximum koncentrace výraznější a celkově
je první průchod KL užší. U modelu 2𝑙𝑜𝑔𝑛 je také výrazně nižší hodnota relativní
chyby odhadu AIF (viz Tab. 5.3).
V rámci této úvodní studie se prokázalo, že oba použité modely pro AIF jsou
vhodné pro metodu B&B. Lepších výsledků dosahuje stejně jako u studie na simulovaných datech model složený ze dvou lognormálních průběhů 2𝑙𝑜𝑔𝑛. U preklinických
dat je relativní chyba odhadu AIF mnohem větší než u simulovaných dat. To může
být způsobeno např. variabilitou AIF v tumoru vlivem různé angiogeneze nádoru,
příliš jednoduchým modelem TRF (jednoduchá exponenciála) a dalšími faktory. Jak
již bylo zmíněno výše, tato naměřená data s viditelným druhým průchodem KL krevním řečištěm nejsou realistická, protože tento druhý průchod je způsoben použitím
proplachu fyziologickým roztokem po aplikaci KL.

5.3.2

Srovnání odhadu perfúzních parametrů s DCE-MRI

Ve výše uvedené studii na perfúzních křivkách z tumorů myší byla ověřena funkčnost
metody, především správnost použitých modelů AIF a konceptu konvolučního modelu. Pro ověření správnosti odhadu perfúzních parametrů byla výše uvedená studie
zopakována na dalších dvou zvířatech a výsledky získané ultrazvukovou perfúzní
analýzou byly srovnány s výsledky získanými pomocí perfúzní analýzy metodou
DCE-MRI.
Popis akvizice ultrazvukových dat je stejný jako v předchozí podkapitole. Opět
byly vyšetřeny dvě BALB/c myši s implantovaným tumorem (buňky CT26.WT,
1 x 106 buněk v HC Matrigel). Sekvence byly exportovány do Matlabu a stejně jako
v předchozím případě proběhlo snížení obrazového toku, manuální registrace tumoru
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Obr. 5.6: Oblast tumoru na anatomickém snímcích z T2 váhovaného MRI (vlevo)
a ultrazvukového B-módu (vpravo); oblast tumoru je na MRI snímku označena
žlutou elipsou
a výběr vhodných oblastí. V tomto případě se jednalo o čtvercové oblasti velikosti
20 x 20 pixelů, což odpovídá přibližně rozměrům 0,35 x 0,35 mm. V každé oblasti byla
stanovena perfúzní křivka na základě průměrné jasové intenzity pixelů v oblasti.
Ukázky anatomických snímků oblasti tumoru jsou na Obr. 5.6.
V tomto případě byl pro slepou dekonvoluci použit pouze AIF model 3𝑔𝑎𝑚,
který byl také použit pro slepou dekonvoluci u dat z DCE-MRI (viz [61, 140]). Slepá
dekonvoluce byla řešena jako minimalizace kvadratického kritéria (viz rovnice (5.7))
pomocí active-set algoritmu fmincon z Optimization Toolbox v Matlabu. Získané
odhady AIF byly následně škálovány tak, aby odhadnutý parametr distribučního
objemu 𝑉𝑏 v oblasti AIF byl roven hodnotě 1 ml/g tkáně, což odpovídá intravaskulární oblasti. Takto odhadnuté škálované AIF byly použity pro odhad perfúzních
parametrů v jednotlivých oblastech a tvorbu perfúzních map.
Výsledné perfúzní mapy získané metodou B&B pro parametry distribuční objem
𝑉𝑏 a tok krve 𝐹𝑏 jsou zobrazeny na Obr. 5.7 vlevo. Pro tok krve byl také z hodnot ve
všech oblastech vytvořen krabicový graf, který ukazuje statistické rozložení hodnot
(viz Obr. 5.7 vpravo). Hodnoty objemu krve byly v rozsahu od 0,02 ml/g tkáně
do 0,1 ml/g tkáně. Zastoupení nejvyšších hodnot objemu krve, a tedy i největší
přítomnosti cév, bylo pozorováno v oblastech na okrajích nádoru. Naopak minimální
hodnoty tohoto parametru jsou pozorovány ve středu nádoru. Pro parametr toku
krve byl změřené hodnoty v rozsahu od 0,1 ml/min/g tkáně do 1,1 ml/min/g tkáně.
Nejvyšších hodnot toku krve bylo dosaženo v dorzální oblasti nádoru, ve kterém
jsou přítomny větší cévy vyživující tumor. Vlivem angiogeneze nádoru jsou vyšší
hodnoty toku krve také na obvodu nádoru. Naopak nejnižší hodnoty jsou ve středu
nádoru. Tento fakt svědčí o nekróze tkáně uprostřed tumoru.
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Obr. 5.7: Výsledné parametrické mapy pro 𝐹𝑏 a 𝑉𝑏 získané metodou B&B (vlevo)
a krabicový graf rozdělení hodnot parametru 𝐹𝑏 u obou myší M01 a M02 (vpravo)

Obr. 5.8: Výsledné parametrické mapy pro 𝐹𝑏 a 𝑉𝑏 získané metodou DCE-MRI
(vlevo) a krabicový graf rozdělení hodnot parametru 𝐹𝑏 u obou myší M01 a M02
(vpravo), Mag je zkratkou pro KL Magnevist, GSP pro GadoSpin
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Perfúzní parametry stanovené metodou DCE-MRI [61] jsou zobrazeny na Obr. 5.8
vlevo. Jedná se o zobrazení perfúzních parametrů stejné myši. Je vidět, že odhad
perfúzních parametrů získaných oběma metodami je v dobré shodě. Rozložení nejvyšších a nejnižších hodnot jak objemu krve, tak i krevního toku si v jednotlivých
perfúzních mapách odpovídá. Stejně tak i statistické vyhodnocení toku krve v jednotlivých oblastech zobrazené formou krabicového grafu (viz Obr. 5.8 vpravo) je
v dobré shodě s krabicovými grafy u metody B&B.
Tyto první výsledky ukazují velmi dobrou shodu mezi perfúzními parametry získanými s použitím obou metod a tedy i možné využití metody B&B pro kvantitativní pefúzní analýzu v preklinických studiích. Pro vyhodnocení reprodukovatelnosti
a přesnosti metody bude studie rozšířena o data z více zvířat.

5.3.3

Výběr vhodného modelu AIF

Metoda B&B byla testována se dvěma modely pro parametrické vyjádření AIF.
V rámci studie [83] byly pro modelování AIF testovány další modely. Tato studie
byla založena na měření AIF v abdominální aortě a následném proložení této měřené
křivky vhodnými modely. Kvalita tohoto proložení byla kvantitativně hodnocena.
Vybrané modely byly založeny na rešerši modelů používaných v ostatních zobrazovacích modalitách, kde je parametrické vyjádření AIF mnohem běžnější než
u ultrazvuku. Např. v [121] byly pro PET perfúzní zobrazování srovnány následující
modely: segmentovaný model (kombinace lineárního nárůstu koncentrace KL a poklesu modelovaného součtem tří exponenciálních průběhů, Fengův model [34] a gama
funkce. V [8] byly pro perfúzní analýzu pomocí MRI srovnány různé metody založené na statistických funkcích od velmi jednoduchých až po kombinace více funkcí.
Ve studii [82] byly testovány pro perfúzní analýzu pomocí MRI následující modely:
kombinace dvou exponenciálních průběhů, kombinace lineárního nárůstu a poklesu
modelovaného součtem dvou exponenciálních průběhů a dvě modifikace Parkerova
populačního modelu AIF [106].
Použité modely byly rozděleny do tří skupin. V první skupině byly modely založené na součtu různého počtu základních statistických rozdělení pro modelování
kapilární střední doby průchodu (MTT) – gama funkci nebo lognormálního průběhů.
Ve druhé skupině byly modely vycházející z první skupiny s rozdílem, že některé parametry byly mezi jednotlivými dílčími funkcemi shodné (modely se sdruženými
parametry). V poslední skupině byly relativně jednoduché modely, které se skládaly ze součtu jedné základní funkce (gama nebo lognormální průběh) a klesající
exponenciály.
Pro úplnost je zde uvedeno všech deset testovaných modelů AIF včetně modelů,
které byly již uvedeny v předchozích kapitolách. Do první skupiny patřily čtyři
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modely. První dva modely, 𝐴𝐼𝐹2𝑔𝑎𝑚 a 𝐴𝐼𝐹3𝑔𝑎𝑚 , jsou definovány jako součet dvou
a tří nezávislých gama proměnných jako
2
∑︁

𝐴𝐼𝐹2𝑔𝑎𝑚 (𝑡) =
𝐴𝐼𝐹3𝑔𝑎𝑚 (𝑡) =

(5.12)

𝑡𝛼𝑖 𝐴𝑖 𝑒−𝜏𝑖 𝑡 ,

𝑖=1
3
∑︁

(5.13)

𝑡𝛼𝑖 𝐴𝑖 𝑒−𝜏𝑖 𝑡 ,

𝑖=1

kde 𝛼𝑖 , 𝐴𝑖 , 𝜏𝑖 představují šest odhadovaných parametrů pro 𝐴𝐼𝐹2𝑔𝑎𝑚 model, resp.
devět parametrů pro 𝐴𝐼𝐹3𝑔𝑎𝑚 model.
Další dva modely, 𝐴𝐼𝐹2𝑙𝑜𝑔𝑛 a 𝐴𝐼𝐹3𝑙𝑜𝑔𝑛 , jsou definovány jako součet dvou a tří
lognormálních průběhů jako
𝐴𝐼𝐹2𝑙𝑜𝑔𝑛 (𝑡) =

2
∑︁
𝑖=1

𝐴𝐼𝐹3𝑙𝑜𝑔𝑛 (𝑡) =

𝐶𝑖
√

𝑡𝜎𝑖 2𝜋

3
∑︁
𝑖=1

𝐶𝑖
√

𝑡𝜎𝑖 2𝜋

𝑒

𝑒

2
−(ln 𝑡−𝜇𝑖 )
2𝜎 2
𝑖

2
−(ln 𝑡−𝜇𝑖 )
2
2𝜎
𝑖

(5.14)
(5.15)

,

kde 𝐶𝑖 , 𝜎𝑖 a 𝜇𝑖 je šest odhadovaných parametrů pro 𝐴𝐼𝐹2𝑙𝑜𝑔𝑛 model, resp. devět
parametrů pro 𝐴𝐼𝐹3𝑙𝑜𝑔𝑛 model.
Ve druhé skupině modelů se sdruženými parametry jsou celkem čtyři modely.
První dva modely, 𝐴𝐼𝐹2𝑔𝑎𝑚_𝛼 and 𝐴𝐼𝐹3𝑔𝑎𝑚_𝛼 , jsou odvozeny z předchozích modelů (5.12) a (5.13) nahrazením jednotlivých exponentů u časové osy 𝛼𝑖 do jednoho
parametru 𝛼. Tyto modely jsou definovány jako
𝐴𝐼𝐹2𝑔𝑎𝑚_𝛼 (𝑡) = 𝑡𝛼
𝐴𝐼𝐹3𝑔𝑎𝑚_𝛼 (𝑡) = 𝑡𝛼

2
∑︁
𝑖=1
3
∑︁

𝐴𝑖 𝑒−𝜏𝑖 𝑡 ,

(5.16)

𝐴𝑖 𝑒−𝜏𝑖 𝑡 ,

(5.17)

𝑖=1

kde 𝛼, 𝐴𝑖 , 𝜏𝑖 představují pět odhadovaných parametrů pro 𝐴𝐼𝐹2𝑔𝑎𝑚_𝛼 model, resp.
sedm parametrů pro 𝐴𝐼𝐹3𝑔𝑎𝑚_𝛼 model.
Další dva modely, 𝐴𝐼𝐹3𝑙𝑜𝑔𝑛_𝐶 a 𝐴𝐼𝐹3𝑙𝑜𝑔𝑛_𝜎 , jsou odvozeny z modelu 𝐴𝐼𝐹3𝑙𝑜𝑔𝑛
(5.15) sloučením škálovacího parametru 𝐶𝑖 , resp. rozptylů 𝜎𝑖 , do jednoho parametru
𝐶, resp. 𝜎. Modely jsou potom definovány jako
𝐴𝐼𝐹3𝑙𝑜𝑔𝑛_𝐶 (𝑡) = 𝐶 ·

3
∑︁
𝑖=1

1
√

𝑡𝜎𝑖 2𝜋

𝑒

2
−(ln 𝑡−𝜇𝑖 )
2𝜎 2
𝑖

,

2
3
𝑖)
1 ∑︁
𝐶𝑖 −(ln 𝑡−𝜇
2
2𝜎
√
𝐴𝐼𝐹3𝑙𝑜𝑔𝑛_𝜎 (𝑡) = ·
𝑒
,
𝜎 𝑖=1 𝑡 2𝜋

(5.18)
(5.19)

kde 𝐶, 𝜎𝑖 , 𝜇𝑖 představují sedm odhadovaných parametrů 𝐴𝐼𝐹3𝑙𝑜𝑔𝑛_𝐶 modelu a 𝐶𝑖 ,
𝜎, 𝜇𝑖 představují sedm odhadovaných parametrů 𝐴𝐼𝐹3𝑙𝑜𝑔𝑛_𝜎 modelu.
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V poslední skupině modelů jsou dva modely, 𝐴𝐼𝐹𝑔𝑎𝑚+𝑒𝑥𝑝 a 𝐴𝐼𝐹𝑙𝑜𝑔𝑛+𝑒𝑥𝑝 , které jsou
definovány jako součet jednoduchého statistického rozdělení a klesající exponenciální
funkce jako
𝐴𝐼𝐹𝑔𝑎𝑚+𝑒𝑥𝑝 (𝑡) = 𝐴 𝑡𝛼 𝑒−𝜏 𝑡 + 𝐵𝑒−𝐷𝑡 ,
−(ln 𝑡−𝜇)2
𝐶
𝐴𝐼𝐹𝑙𝑜𝑔𝑛+𝑒𝑥𝑝 (𝑡) = √ 𝑒 2𝜎2 + 𝐵𝑒−𝐷𝑡 ,
𝑡𝜎 2𝜋

(5.20)
(5.21)

kde 𝐴, 𝛼, 𝜏 , 𝐵, 𝐷 představuje pět odhadovaných parametrů pro 𝐴𝐼𝐹𝑔𝑎𝑚+𝑒𝑥𝑝 model
a 𝐶, 𝜎, 𝜇, 𝐵, 𝐷 představuje pět odhadovaných parametrů pro 𝐴𝐼𝐹𝑙𝑜𝑔𝑛+𝑒𝑥𝑝 model.
Všechny uvedené AIF modely jsou porovnány na základě reálnosti jejich časového
průběhu a schopnosti optimalizovat naměřené hodnoty. Prokládání naměřené křivky
je chápáno jako minimalizace součtu kvadrátů odchylek mezi měřeným časovým průběhem koncentrace KL, 𝐶𝑚𝑒𝑎𝑠 [𝑛], a jejím modelem, 𝐶𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 [𝑛]. Pro diskretizovanou
podobu jednotlivých signálů je toto kritérium vyjádřeno jako
𝑁
∑︁

(𝐶𝑚𝑒𝑎𝑠 [𝑛] − 𝐶𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 [𝑛])2 ,

(5.22)

𝑛=1

kde 𝑁 je počet vzorků obou signálů.
Pro zhodnocení kvality proložení měřené křivky AIF jednotlivými modely byly
vyhodnoceny střední absolutní chyba odhadu (MAPE, mean absolute percentage
2
error) a korigovaný koeficient determinace (𝑅 ). Hodnota MAPE je definována
jako [12]
𝑁
1 ∑︁
|𝐶𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 [𝑛] − 𝐶𝑚𝑒𝑎𝑠 [𝑛]|
𝑀 𝐴𝑃 𝐸 =
· 100%.
(5.23)
𝑁 𝑛=1
𝐶𝑚𝑒𝑎𝑠 [𝑛]
2

Korigovaný koeficient determinace 𝑅 je definován jako [12, 118]
(1 − 𝑅2 )(𝑁 − 1)
𝑅 =1−
,
𝑁 −𝑘−1
2

[︃

]︃

(5.24)

kde 𝑅2 je hodnota koeficientu determinace (𝑅2 ) a 𝑘 je počet parametrů daného
modelu AIF.
Vyhodnocení jednotlivých modelů proběhlo na datech ze tří ICR myší. Stejně
jako u předchozích preklinických studií byly myši vyšetřeny s využitím animálního ultrazvukového systému Vevo 2100 (Visualsonics, Toronto, Kanada) se sondou
MS250. Jako KL byl použit Vevo Micromarker® (Visualsonics, Toronto, Kanada)
manuálně podaný formo bolu o objemu 0,2 ml s následným proplachem 0,2 ml fyziologického roztoku do ocasní žíly. Data byla zaznamenána v nelineárním kontrastním
módu s frekvencí sondy 18 MHz a nízkým mechanickým indexem (Power = 4 %).
Sekvence byly snímány po dobu 1 minuty a 30 sekund s obrazovým tokem 10 FPS.
Měření probíhalo v režimu B&B s vysokoenergetickým burstem v čase 60 sekund po
startu akvizice.
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V měřených sekvencích byly vybrány oblasti abdominální aorty, ve kterých byly
spočítány časové průběhy koncentrace KL. Jednotlivé hodnoty koncentrace byly
vypočítány v programu VevoLAB software (Visualsonics, Toronto, Kanada) jako
Contrast Mean Power v lineárních pomocných jednotkách. Tyto křivky byly exportovány ve formátu CSV a načteny v Matlabu pro další zpracování. V první fázi byla
provedena automatická detekce dýchání myši na základě rozdílů v po sobě jdoucích
obrazech. Hodnoty koncentrace v časových úsecích, kdy myš dýchala, byly vynulovány a takto vzniklé chybějící úseky byly následně nahrazeny lineární interpolací.
Výsledné koncentrace KL byly pro všechny tři testované myši proloženy jednotlivými AIF modely s použitím Optimization Toolboxu v Matlabu. Proložení bylo
definováno jako minimalizace vztahu (5.22) pomocí funkce fmincon pro podmíněnou optimalizaci, která byla pro větší robustnost odhadu spouštěna pomocí funkce
GlobalSearch [148], která automaticky generuje počáteční body v prohledávaném
prostoru parametrů a zvyšuje tak šanci nalezení globálního minima. Optimalizace
byla opakována ze 100 náhodných počátečních odhadů parametrů.
Tab. 5.4: Srovnání kvality proložení měřených AIF jednotlivými modely; hodnoty
2
MAPE jsou v procentech, hodnoty 𝑅 jsou bezrozměrnou veličinou
AIF model
2𝑔𝑎𝑚
3𝑔𝑎𝑚
2𝑙𝑜𝑔𝑛
3𝑙𝑜𝑔𝑛
2𝑔𝑎𝑚_𝛼
3𝑔𝑎𝑚_𝛼
3𝑙𝑜𝑔𝑛_𝜎
3𝑙𝑜𝑔𝑛_𝐶
𝑔𝑎𝑚 + 𝑒𝑥𝑝
𝑙𝑜𝑔𝑛 + 𝑒𝑥𝑝

k
6
9
6
9
5
7
7
7
5
5

AIF 1
2
MAPE
𝑅
2,07 0,965
1,21 0,980
3,02
0,949
1,08 0,982
9,72
0,834
4,47
0,913
4,93
0,917
9,65
0,838
2,12
0,964
2,78
0,953

AIF 2
2
MAPE
𝑅
0,90 0,978
0,68 0,983
1,47
0,964
0,82 0,980
4,79
0,884
1,74
0,963
1,57
0,962
8,24
0,800
0,92
0,978
1,30
0,969

AIF 3
2
MAPE
𝑅
1,27
0,972
1,03 0,978
0,99 0,978
0,91 0,980
7,54
0,834
1,91
0,958
1,35
0,970
9,48
0,791
1,36
0,970
1,42
0,975

Výsledné hodnoty kvantitativních parametrů popisujících kvalitu proložení jednotlivých měřených AIF jsou uvedeny v Tab. 5.4. Nejlepší tři modely pro každou
měřenou křivku jsou označeny tučným zvýrazněním hodnot parametrů kvality proložení. Ukázka proložení naměřených dat jednotlivými modely je na Obr. 5.9. Nejlepších výsledků bylo dosaženo pomocí modelů z první skupiny – tedy s plným
počtem parametrů. U dvou měřených AIF křivek byl nejlepším modelem model
3𝑙𝑜𝑔𝑛, u jedné křivky potom model 3𝑔𝑎𝑚. Tyto modely mají nejvíce odhadovaných
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Obr. 5.9: Proložení měřené AIF jednotlivými modely – modely s plným počtem parametrů (nahoře vlevo), modely se sdruženými parametry (nahoře vpravo), modely
s exponenciální funkcí (dole)
parametrů – devět, a tím i nejvíce stupňů volnosti. Dále se na prvních třech místech v pořadí modelů objevily modely 2𝑔𝑎𝑚 (ve dvou případech) a 2𝑙𝑜𝑔𝑛 (v jednom
případě). Tyto modely mají šest odhadovaných parametrů. Naopak nejhorších výsledků z pohledu kvality proložení dosáhly modely se sdruženými parametry včetně
v předchozích studiích použitého modelu 3𝑔𝑎𝑚_𝛼, který byl sice z dané skupiny
nejlepší, ale stále nedosahoval výsledků nejlepších modelů. U modelů z této skupiny byly špatné výsledky patrně způsobeny příliš velkým omezením díky sdružení
jednotlivých parametrů. U těchto modelů také dochází k výraznému podhodnocení
maxima AIF křivky (ve srovnání s ostatními modely), což může způsobit chybu
u odhadu perfúzních parametrů metodou B&B. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo modely z poslední skupiny, které jsou popsány pouze pěti parametry. Tyto
modely fungují velmi dobře, protože pomocí exponenciálního členu je dobře aproximována stejnosměrná složka signálu, kdy koncentrace KL neklesá k nule, ale drží se
na přibližně ustálené hodnotě.
Všechny použité modely aproximovaly měřený průběh AIF velmi dobře, což
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svědčí o jejich vhodnosti pro použití jako parametrický model AIF pro metodu
B&B. V souladu s teoretickými předpoklady bylo dosaženo nejlepších výsledků pomocí modelů s největším počtem odhadovaných parametrů. Při požadavku na snižování počtu odhadovaných parametrů se jako vhodné ukázalo použití modelů, které
jsou definovány součtem dvou základních statistických funkcí nebo součtu jedné
této funkce a klesající exponenciály. Tato studie navazuje na studii [88] (viz kapitola 5.3.3) a potvrzuje její závěry, že model 2𝑙𝑜𝑔𝑛 vykazuje lepší výsledky než model
3𝑔𝑎𝑚_𝛼. Pro ověření vhodnosti jednotlivých modelů nejenom pro aproximaci měřené AIF, ale také pro odhad perfúzních parametrů metodou B&B, bude studie [88]
opakována se všemi modely. Data z více zvířat, resp. i z více různých tepen, budou
dále testována.

5.4

Ověření na klinických datech

Metoda B&B byla použita i pro zpracování klinických dat. Jednalo se o data různých
skupin pacientů převážně s Crohnovou chorobou [59, 60, 99]. V jednom případě se
jednalo o měření na slinivce břišní [133].

5.4.1

Testování neparametrického odhadu AIF

Nejprve byla testována metoda B&B s neparametrickým vyjádřením AIF. Pro toto
testování byla použita data 8 pacientů s Crohnovou chorobou, kteří byli sledování
v rámci širší studie v univerzitní nemocnici v norském Bergenu (Haukeland University Hospital Bergen). Pacienti byli rozděleni do dvou skupin na základě rozvoje
onemocnění. Do první skupiny bylo zařazeno pět pacientů, kteří v rámci léčby podstoupili chirurgickou léčbu z důvodu střevní stenózy nebo neefektivní farmakologické
léčby. Ve druhé skupině byli tři pacienti podstupující farmakologickou léčbu z důvodu akutního stavu – akutní zhoršení, popř. nové vzplanutí nemoci. Léčebný postup
byl stanoven na základě biochemického, klinického, radiologického a endoskopického
vyšetření. Tato studie byla schválena příslušnou etickou komisí a všichni pacienti
podepsali informovaný souhlas s vyšetřením.
Akvizice ultrazvukových dat byla provedena s využitím ultrazvukového systému
GE Logiq E9 (GE Healthcare, Milwaukee, USA) s lineární sondou 9L. Pro měření
byl použit kontrastní mód (amplitudová modulace), frekvence sondy byla 3,5 MHz
s obrazovým tokem 11 FPS a mechanickým indexem 0,11. U každého pacienta byly
změřeny dvě sekvence – se zaměřením na arterii (AIF) a střevo (ROI). Arteriální
sekvence byla zaznamenána po aplikování 0,4 ml SonoVue (Bracco Imaging. S.p.A.,
Milán, Itálie) po dobu 60 sekund bez aplikace burstu. Druhá sekvence pro analýzu
křivek z tkáně tenkého střeva byla zaznamenána po aplikování dávky 4,4 ml SonoVue
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Obr. 5.10: B-mód (vlevo) a kontrastní data (vpravo) s vyznačenými oblastmi zájmu
pro ROI (nahoře) a AIF (dole). Postupně jsou vyznačeny oblasti přední stěny střeva
(anterior wall), svalu (proper muscle), submukózy (submucosa), mukózy (mucosa),
zadní stěny střeva (posterior wall) a arteria ileocolica (RIA). Převzato z [59].
po dobu zhruba 90 sekund s burstem aplikovaným 60 sekund po aplikaci KL. Časová
prodleva mezi aplikacemi KL byla zhruba 5 až 10 minut.
V arteriálních sekvencích byla vybrána oblast odpovídající arteria ileocolica.
Z důvodu útlumu ultrazvukového vlnění byla vybrána oblast pokrývající zhruba
polovinu průřezu tepny v proximální části (měřený průběh AIF). U hlavních sekvencí byla vybrána oblast přední stěny tenkého střeva zahrnující mukózu, submukózu
a sval (měřený průběh ROI). Průměrný počet pixelů zahrnutých do této oblasti byl
4 952. Ukázka výběru jednotlivých oblastí je ukázána na Obr. 5.10. Ve všech oblastech byly stanoveny průměrné jasové intenzity pixelů a takto získané sekvence byly
zpětně linearizovány pomocí postupů popsaných v kapitole 1.2.3, viz [122]. Hodnoty
dynamického rozsahu a zisku byly uloženy potřebné pro tento výpočet byly uloženy
v obrazových sekvencích. Ukázka časových průběhů koncentrace KL v daných oblastech jsou zobrazeny na Obr. 5.11. Pro vyhodnocení části replenishmentu byl vybrán
časový interval 12 sekund po ukončení burstu. V tomto čase dojde k znovu zaplnění
oblasti KL, ale ještě se neprojeví postupný úbytek daný eliminací KL z organismu.
U měřeného průběhu AIF bylo velmi patrné rušení způsobené pulzacemi v důsledku změny krevního toku a tlaku v systole a diastole. Pro eliminaci tohoto rušení
bylo testováno několik filtrů – mediánový, filtr uvažující minimum nebo maximum
okolních vzorků, filtr typu dolní propust. Výsledný filtr byl vybrán tak, aby výsledné
hodnoty krevního toku v ROI nejvíce odpovídaly klinickým hodnotám podle litera-
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Obr. 5.11: Ukázkové časové průběhy koncentrace KL – (a) měřený průběh v ROI
(čárkovaně) a jeho model (plnou čarou), (b) měřený průběh AIF (tečkovaně), filtrovaný průběh AIF (plnou čarou) a odhad AIF jako výstup dekonvoluce (čárkovaně).
Převzato z [59].
tury (viz dále). Jako nejvhodnější se ukázalo použití filtru, který vybíral v plovoucím
okně s pevnou délkou 15 vzorků (1,4 s) maximální hodnotu signálu.
Pro analýzu metodou B&B byl použit jednokompartmenový model TRF, který
má oproti neparametrickému vyjádření TRF výhodu ve větší odolnosti proti šumu,
přítomnosti speklí a pohybovým artefaktům. Pro srovnání byly replenishment části
časových průběhů v ROI analyzovány také metodou reperfúze popsanou v kapitole 2.2.1. Úkolem tohoto srovnání bylo posouzení robustnosti obou algoritmů a možností použití pro vybrané ROI různých velikostí. Pro srovnání vlivu velikosti ROI
byla původní oblast pokrývající dobře prokrvenou část přední stěny střeva o velikosti
608 pixelů rozdělena na menší oblasti o velikostech 202, 101, 30, 20, 15 a 10 pixelů.
Takto vznikly různé datové soubory obsahující postupně 1, 3, 6, 20, 30, 40 a 60 křivek. V těchto datových souborech byla vyhodnocena střední doba průchodu MTT
pomocí obou metod. Přesnost odhadu AIF byla vyhodnocena vizuálně a srovnána
s průměrnou AIF křivkou získanou normalizací a průměrováním dílčích AIF křivek jednotlivých pacientů. Pro úplnost byly stanoveny všechny perfúzní parametry
𝑀 𝑇 𝑇 , 𝐹𝑏 a 𝑉𝑏 pro jednotlivé pacienty, které byly srovnány s teoretickými hodnotami
z literatury.
Škálování odhadnutých hodnot perfúzních parametrů bylo provedeno pomocí
měřené křivky AIF. Objem krve byl odhadnut podle vztahu (5.8) s hodnotami
𝐻𝑐𝑡 = 0, 4 a 𝑟 = 0, 7 podle [107]. Pro výpočet byly použity všechny vzorky signálu mimo část odpovídající burstu. Hodnota toku krve 𝐹𝑏 byla stanovena z hodnot
𝑀 𝑇 𝑇 a 𝑉𝑏 podle vztahu (4.3). V případě použití standardizace při snímání jednotlivých pacientů, kdy by byl aplikovaný výkon a hloubka snímání stejná, by pro toto
škálování stačilo změřit průběh AIF pouze u jednoho pacienta.
Na základě provedeného srovnání mezi metodou B&B a reperfúzní metody, je
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Obr. 5.12: Srovnání odhadu MTT pro různé velikosti ROI – (a) střední hodnota
MTT, (b) směrodatná odchylka MTT, a obě metody – reperfúzní metoda (kolečka),
metoda B&B (křížky). Převzato z [59].
zřejmé, že výsledky získané pomocí obou metod jsou srovnatelné. Srovnání odhadu
hodnot MTT oběma metodami je zobrazeno na Obr. 5.12, kde jsou pro jednotlivé
velikosti ROI srovnány střední hodnoty MTT a příslušné směrodatné odchylky. Pro
největší oblasti zájmu (608, 202 a 101 pixelů) jsou hodnoty MTT 7,7 s pro metodu
reperfúze a 7,1 s pro metodu B&B s hodnotami směrodatné odchylky 1,6 s pro první,
resp. 1,3 s pro druhou metodu. Pro menší velikosti oblasti zájmu se odhadnuté hodnoty MTT výrazně odchylují od předchozích hodnot a to především u reperfúzní
metody. Také hodnoty směrodatných odchylek jsou výrazně vyšší - mezi pěti a deseti sekundami u metody B&B a mezi pěti a třiceti pěti sekundami pro reperfúzní
metodu. Při bližším zkoumání těchto výsledků bylo zjištěno, že u reperfúzní metody dochází v některých případech k selhání metody, kdy jsou výsledné hodnoty
MTT mimo fyziologické meze (MTT>100 s). U metody B&B nebyla tato selhání
pozorována.
Na Obr. 5.13a je zobrazeno srovnání mezi průměrnou měřenou a odhadnutou
AIF spočítanou z dat všech osmi pacientů. Je vidět dobrá shoda mezi oběma křivkami, pozice maxim koncentrace KL se shodují, stejně tak je v obou křivkách patrna
oblast druhého průchodu KL (okolo čas 20 sekund). Na Obr. 5.13b je zobrazena variabilita AIF jako konfidenční interval definovaný jako střední hodnota ± směrodatná
odchylka. Pro první maximum koncentrace KL je patrna nízká variabilita v odhadu
AIF, pro druhý průchod KL je variabilita vyšší.
V Tab. 5.5 jsou uvedeny odhadnuté pefúzní parametry pro jednotlivé skupiny
pacientů. Pro první skupinu 8 pacientů jsou výsledky uvedeny jako střední hodnota
± směrodatná odchylka, u druhé skupiny 3 pacientů jsou uvedeny všechny hodnoty.
Odhadnuté hodnoty byly srovnány s hodnotami krevního toku ze studie [57], kde byl
krevní tok měřen z charakteristiky perfúzní křivky získané měřením pomocí scinti-
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Obr. 5.13: Srovnání měřených (čárkovaně) a odhadnutých (plnou čarou) průběhů
AIF. Data z osmi pacientů jsou zobrazena jako střední hodnoty AIF (a) a jako
konfidenční intervaly definované jako střední hodnota ± směrodatná odchylka (b).
Převzato z [59].
lačního detektoru, který zaznamenával přeměny izotopu kryptonu. Pro srovnání je
uvažováno, že hustota tkáně je 1 g/ml, tzn. jednotky vztažené na 100 g tkáně jsou
stejné s jednotkami vztaženými na 100 ml tkáně. Je zřejmé, že hodnoty krevního
toku odhadnuté metodou B&B jsou vyšší než hodnoty odhadnuté v [57]. Přesto hodnoty krevního toku a objemu krve odpovídají fyziologickým předpokladům a jsou
výrazně vyšší pro druhou skupinu pacientů. Hodnoty toku krve získané pomocí metody B&B jsou v průměru čtyřikrát větší u skupiny 2, u metody použité v [57] je
tento poměr roven šesti pro tlusté střevo, resp. třem pro tenké střevo.
Tab. 5.5: Odhadnuté perúzní parametry pro obě skupiny pacientů a srovnání s referenčními hodnotami
𝑀𝑇 𝑇
[s]
Skupina 1
metoda B&B
4,6 ± 1,5
tlusté střevo [57]
tenké střevo [57]
Skupina 2
metoda B&B
5,3; 4,0; 5,1
tlusté střevo [57]
tenké střevo [57]

𝑉𝑏 [ml/
100ml tkáně]

𝐹𝑏 [ml/min/
100ml tkáně]

5,5 ± 1,8

75,3 ± 31,8
6 – 26 (3 pacienti)
6 – 16 (6 pacientů)

14,5; 30,1; 15,8

164,3; 451,7; 187,0
43 – 155 (5 pacientů)
8 – 75 (6 pacientů)
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5.4.2

Testování parametrického odhadu AIF

Dále byla metoda B&B testována s parametrickým modelem AIF. Konkrétně se jednalo o model, který obsahoval dvě zpožděné lognormální funkce podle rovnice (5.5).
Pro testování byla použita data 30 pacientů s Crohnovou chorobou v tenkém nebo
tlustém střevě. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin – pacienti léčení chirurgickým přístupem a pacienti léčení farmakologickým přístupem. Do první skupiny (15
pacientů) byli zařazeni pacienti, kterým byl indikován chirurgický zákrok z důvodu
snížené průchodnosti střeva (stenózy) nebo nedostatečných výsledků v rámci farmakologické léčby. Ve druhé skupině pacientů (pacienti léčení farmakologickým přístupem) byli zahrnuti pacienti s akutními projevy Crohnovy choroby s indexem aktivity
Crohnovy choroby (CDAI, Crohn´s disease activity index) přesahující hodnotu 150
s indikovanou farmakologickou léčbou. Tato studie byla schválena příslušnou etickou
komisí a všichni pacienti podepsali informovaný souhlas s vyšetřením.
Ultrazvuková akvizice byla provedena obdobně jako v předchozí podkapitole. Pro
vyšetření byl použit ultrazvukový systém GE Logiq E9 s lineární sondou 9L. Pro
snímání byl použit kontrastní mód založený na amplitudové modulaci se střední frekvencí sondy 3,5 MHz, hodnotou MI = 0,11 a obrazovým tokem 11 FPS. Pro každého
pacienta byla provedena dvě měření – první pro akvizice AIF (použitá dávka 0,4 ml
SonoVue intravenózně) bez použití vysokoenergetického burstu, druhé pro akvizici
dat v oblasti zájmu (použitá dávka 4,4 ml SonoVue intravenózně) s manuálně spuštěným burstem zhruba 55 sekund po podání KL. Ukázkový snímek s anatomickým
popisem je na Obr. 5.14.

Obr. 5.14: B-mód (vlevo) a kontrastní data (vpravo) s vyznačenými oblastmi zájmu.
Postupně jsou vyznačeny oblasti přední stěny střeva (anterior wall), svalu (proper
muscle), submukózy (submucosa), mukózy (mucosa), zadní stěny střeva (posterior
wall) a arteria ileocolica (artery abdominal wall). Převzato z [60].
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Obr. 5.15: Srovnání měřených a modelovaných průběhů koncentrace KL. (a) Měřený
průběh AIF (tečkovaně), filtrovaný průběh AIF (čárkovaně), odhad AIF metodou
B&B (plnou čarou), (b) Měřený průběh ve stěně střeva (čárkovaně) a modelovaný
průběh dekonvolucí (plnou čarou). Převzato z [60].
Data byla exportována ve formátu DICOM a dále zpracována v programovém
prostředí Matlab. U jednotlivých snímků byla manuálně provedena korekce pohybu
(především v důsledku dýchání), kdy v každém snímku sekvence byl vybrán stejný
referenční bod. Pozice těchto bodů (a celých snímků) pak byly zarovnány do stejné
pozice. Díky tomuto, ač časově náročnému, postupu se podařilo výrazně zvýšit poměr SNR v analyzovaných perfúzních křivkách. Stejně jako u postupu v minulé
podkapitole byly i zde vybrány křivky odpovídající signálu v tepně (AIF) a ve tkáni
(ROI), kterou byla stěna střeva (mukóza i submukóza). Jednotlivé body perfúzních
křivek byly spočítány jako střední jasová intenzita v oblasti a následně byl proveden
převod na koncentraci KL (zpětná linearizace).
Pro perfúzní analýzu metodou B&B byl použit jednokompartmentový model
TRF a model AIF vzniklý součtem dvou v čase posunutých lognormálních průběhů.
Dekonvoluční úloha byla formulována jako minimalizace součtu kvadrátů odchylek
mezi měřeným a modelovaným průběhem koncentrace KL v obou částech perfúzní
křivky podle (5.7). Pro řešení minimalizace byla použita funkce fmincon z Optimization Toolboxu v Matlabu. Pro minimalizaci bylo také použito analytické vyjádření
gradientů funkce. Pro škálování výsledných hodnot perfúzních parametrů je stejně
jako v předchozí podkapitole použita filtrovaná verze měřeného signálu AIF. Použitým filtrem je statistický filtr, který do výstupu uvažuje pouze maximum okolních
vzorků z okna o délce 1,4 s. Tento filtr kompenzuje vliv závislosti velikosti koeficientu odrazu ultrazvukové vlny na rychlosti proudící krve (viz [92]). Parametry
tohoto filtru byly stanoveny experimentálně. Ukázkové průběhy měřených a odhadnutých časových průběhů AIF a ROI jsou na Obr. 5.15. Je patrné, že použitá
dekonvoluční metoda velmi dobře aproximuje měřená data v obou částech křivky.
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Odhadnutý průběh AIF na Obr. 5.15a odpovídá měřenému a filtrovanému průběhu
signálu AIF.
Výsledné odhady perfúzních parametrů jsou shrnuty v Tab. 5.6 jako medián
a rozsah hodnot jednotlivých parametrů. Hodnoty objemu krve a krevního toku
byly pro farmakologickou skupinu významně vyšší než pro chirurgickou skupinu
(p-hodnoty 0,007, resp. 0,033, Mannova-Whitneyova testu na hladině významnosti
0,05). V případě parametru MTT nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi
oběma skupinami (p-hodnota 0,081).
Hodnoty krevního toku byly rovněž srovnány s již publikovanými studiemi, které
využívaly měření emitovaného gama záření ze stěny střeva po aplikaci bolu radiofarmaka (kryptonu) [57] a laserové dopplerovské flowmetrie [139]. Uvedené studie
byly měřeny na obdobné skupině pacientů a dospěly ke stejným závěrům, že hodnoty krevního toku jsou výrazně vyšší pro akutní fázi Crohnovy choroby (skupina
pacientů s farmakologickým přístupem v této studii) než pro pacienty s dlouhodobě
léčenou formou (skupina pacientů s chirurgickým přístupem v této studii). Rozsahy
odhadnutých hodnot krevního toku metodou B&B jsou ve shodě s rozsahy hodnot
krevního toku ve studiích [57, 139].
Tab. 5.6: Odhadnuté perfúzní parametry pro obě sledované skupiny pacientů
𝐹𝑏 [ml/min/100ml tkáně]
𝑉𝑏 [ml/100ml tkáně]
𝑀 𝑇 𝑇 [s]

5.4.3

Chirurgický přístup
23,7 (1,2–122,4)
1,1 (0,1–7,3)
3,3 (1,7–9,0)

Farmakologický přístup
51,1 (5,5–173,0)
4,0 (0,7–14,0)
4,3 (2,2–10,9)

Klinická studie pacientů s Crohnovou chorobou

Na základě předchozích výsledků byla metoda B&B využita pro klinickou studii,
jejímž úkolem bylo ověřit možnosti absolutní kvantifikace perfúzních parametrů
v stěně střeva s využitím kontrastního ultrazvuku a také určit, zda jsou rozdíly
mezi hodnotami perfúzních parametrů dostatečně odlišné pro skupinu pacientů se
stenózou (fibrotického původu) a skupinu pacientů s akutními projevy (zánět). Dále
byly zkoumány také rozdíly ve tloušťce stěny střeva, resp. jeho jednotlivých vrstev.
Pro tuto studii bylo vybráno 39 pacientů s potvrzenou diagnózou Crohnovy choroby, kteří byli sledováni v Haukeland University Hospital v norském Bergenu v průběhu let 2008 až 2011. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin podle indikované léčby
– chirurgický nebo farmakologický přístup. Do první skupiny byli zahrnuti pacienti
na základě plánované resekce kvůli stenóze nebo při nedostatečné odezvě na farmakologickou léčbu a potvrzenou fibrózu v postiženém úseku střeva. Do druhé skupiny
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byli zahrnuti pacienti s akutními projevy Crohnovy choroby zánětlivého původu,
kteří měli hodnoty CDAI větší než 150 a byli léčeni buď steroidy (prednisolon nebo
hydrocortison) nebo inhibitory faktoru nádorové nekrózy 𝛼 (TNF-𝛼, adalimumab
nebo infliximab). Ze studie byli vyřazeni pacienti, kteří nedosáhli věku 18 let, byli
těhotní nebo měli kontraindikace k podání ultrazvukových KL. Dále bylo vyšetřeno
30 zdravých dobrovolníků jako kontrolní skupina. Studie byla schválena příslušnou
etickou komisí a všichni pacienti podepsali informovaný souhlas k zařazení do studie.
U jednotlivých pacientů byly sledovány hodnoty CDAI a Harveyova-Bradshawova
indexu před ultrazvukovým vyšetřením. Týden po vyšetření ultrazvukem byly stanoveny hodnoty hladiny hemoglobinu, počtu leukocytů, trombocytů, albuminu a Creaktivního proteinu (CRP) z krve a proteinu kalprotektinu ze stolice. Dále byly
u operovaných pacientů odebrány vzorky tkáně střeva pro histologickou analýzu. Ta
probíhala podle postupů popsaných v [100] a sloužila k rozlišení fibrotické a nefibrotické tkáně.
Mimo akvizici ultrazvukových dat pro perfúzní analýzu byly také pro vyhodnocení tloušťky stěny střeva, resp. jeho jednotlivých vrstev, pořízeny vysokofrekvenční
ultrazvukové sekvence. Pro toto měření byl použit ultrazvukový systém GE Logiq E9
se sondami 12L a ML6-15, které byly použity pro záznam B-módu do hloubky 4 cm.
Obě tyto sondy umožňují pracovat s frekvencemi vyššími než 7,5 MHz. Tloušťka jednotlivých vrstev byla stanovena jako průměr ze tří měření podle metodiky popsané
v [98]. Dále byla na základě hodnocení peristaltiky části střeva odhadována délka
postiženého úseku a s užitím pulzního Dopplerova módu v oblasti tepny v submukóze
také rezistivní index (RI).
Pro měření dynamických kontrastních sekvencí byly použity dva ultrazvukové
systémy GE Logiq 9 a GE Logiq E9 s lineární sondou 9L. Pro zobrazení kontrastní
látky je u systému Logiq 9 použita pulzní inverze, u systému E9 je to amplitudová
modulace. Pro záznam dynamických sekvencí byla vždy vybrána oblast střeva s nejsilnější tloušťkou stěny. Snímání proběhlo po aplikaci 4,4 ml bolu KL SonoVue, který
trval 2 sekundy a poté následoval proplach 10 ml fyziologického roztoku. Mechanický
index byl nastaven na hodnotu 0,1 a snímání probíhalo s obrazovou frekvencí v rozsahu 4-11 FPS. Přibližně 55 sekund po aplikaci bolu byl použit vysokoenergetický
burst a snímání probíhalo ještě 30 sekund po aplikaci burstu. Ukázka snímků pro
obě testované skupiny pacientů je na Obr. 5.16.
Sekvence byly exportovány ve formátu DICOM a dále zpracovány v programovém prostředí Matlab. Obrazový tok byl podvzorkován přibližně na hodnotu 1-2 FPS
a bylo proveden manuální zarovnání jednotlivých snímků v sekvencích. V případě
pohybu mimo zobrazovanou rovinu (off-plane) byl daný snímek vyloučen z dalšího
zpracování. Toto zarovnání bylo velmi časově náročné, protože některé sekvence byly
zarovnávány opakovaně. Oblasti zájmu (ROI) byly vybrány v oblasti přední stěny
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Obr. 5.16: Ukázka klinických dat pro obě skupiny pacientů – farmakologickou (a,
c, e) a chirurgickou (b, d, e). Vlevo anatomické B-módy, uprostřed kontrastní data
a vpravo časové průběhy koncentrace KL v oblasti zájmu. Převzato z [99].
střeva (z pohledu od sondy) a průměrné jasové hodnoty v oblasti byly převedeny
na koncentraci KL pomocí postupů popsaných výše. Ukázka časových průběhů koncentrace KL pro obě skupiny pacientů je na Obr. 5.16e,f.
Pro perfúzní analýzu byla použita metoda B&B s parametrickým vyjádřením
AIF pomocí dvou v čase posunutých lognormálních funkcí. Pro škálování odhadnuté AIF a získání plně kvantifikovaných perfúzních parametrů byla použita měřená
křivka koncentrace KL (AIF) ve stejné sekvenci, ze které byly extrahovány křivky
v ROI. Toto škálování bylo definováno tak, že odhadnutá i měřená AIF musí mít
stejnou plochu pod křivkou (součet jednotlivých hodnot koncentrace).
Shrnutí odhadnutých perfúzních parametrů je uvedeno v Tab. 5.7 pro jednotlivé
skupiny – pacienty léčené chirurgickým přístupem, pacienty léčené farmakologickým
přístupem a kontrolní skupinu. Shrnutí parametrů stanovených pomocí ultrazvukového vyšetření (B-mód, pulzní Doppler) jsou pro obě skupiny pacientů s Crohnovou
chorobou uvedeny v Tab. 5.8.V obou tabulkách jsou hodnoty jednotlivých parametrů uvedeny jako medián z hodnot a rozsah odhadnutých hodnot parametru v dané
skupině. Počet probandů v jednotlivých skupinách je zapsán ve druhém sloupci.
Tabulky se statistickým vyhodnocením dalších parametrů (např. výsledky biochemického rozboru krve nebo stolice) nejsou pro tuto práci relevantní a můžou být
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Tab. 5.7: Odhadnuté perfúzní parametry metodou B&B pro jednotlivé testované
skupiny pacientů
n
chirurgický
přístup
farmakologický
přístup
kontrolní
skupina

16
17
30

𝑉𝑏
[ml/100ml tkáně]
0,9
(0,1–4,5)
3,4
(0,9–8,1)
3,2
(0,3–11,7)

𝐹𝑏
[ml/min/100ml tkáně]
22,6
(0,6–78,0)
45,3
(17,3–275,1)
39,4
(2,2–111,4)

𝑀𝑇 𝑇
[s]
3,9
(1,6–9,7)
5,5
(1,8–9,7)
4,5
(2,1–7,5)

nalezeny v původním článku [99].
Statistické srovnání získaných hodnot pro chirurgickou a farmakologickou skupinu parametrů bylo provedeno s využitím Studentova nepárového t-testu (pro
hodnoty z normálního rozdělení) a pomocí neparametrického Mannova-Whitneyova
testu (pro hodnoty nepocházející z normálního rozdělení). Z celkového počtu 39
pacientů byli 2 vyřazeni ze skupiny pacientů léčených chirurgickým přístupem pro
nedostatečně průkaznou fibrózu ve stěně střeva. Vyhodnocení metodou B&B bylo
úspěšné u 33 pacientů, tzn. u 89 % vyšetřených pacientů. V případě neúspěšných
měření se jednalo o technické problémy s uložením sekvence (2 případy), neaplikování burstu (1 případ) a špatná lokalizace střeva, kdy nebyla v obraze přítomna
tepna (1 případ).
Hodnoty krevního objemu byly významně vyšší u skupiny pacientů léčených
farmakologickým přístupem než u skupiny léčených chirurgickým přístupem (phodnota <0,001). Stejně tak byly významně vyšší i hodnoty krevního toku (phodnota 0,002). U hodnot střední doby průchodu nebyly pozorovány statisticky
významné rozdíly mezi oběma skupinami pacientů. Na základě srovnání s kontrolní
skupinou byl prokázán statisticky významný rozdíl v hodnotách objemu krve (phodnota 0,0002) a krevního toku (p-hodnota 0,005) mezi kontrolní skupinou a skupinou pacientů léčených chirurgickým přístupem. Hodnoty střední doby průchodu
nejsou u kontrolní skupiny rozdílné než u ostatních dvou.
Na základě vyhodnocení tloušťky stěny střeva bylo zjištěno, že celková tloušťka
stěny střeva je statisticky významně vyšší (p-hodnota <0,001) u skupiny pacientů
léčených chirurgickým přístupem než u farmakologicky léčených pacientů. Tloušťky
mukózy (p-hodnota 0,013) a svalu (p-hodnota 0,001) byly také významně vyšší
u skupiny pacientů léčených chirurgickým přístupem než u farmakologického přístupu. Poměr tloušťky submukózy k celkové tloušťce střeva byl významně vyšší (p-
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Tab. 5.8: Kvantitativní parametry stanovené pomocí B-módu a pulzního Dopplerova
módu pro obě sledované skupiny pacientů
Tloušťka:
stěny střeva [mm]
vrstvy mukózy [mm]
vrstvy submukózy [mm]
vrstvy svalu [mm]
délka postiženého úseku [cm]
rezistivní index [-]

Chirurgický přístup

Farmakologický přístup

6,8 (4,5–10,8)
2,2 (1,1–5,8)
2,1 (1,4–4,8)
1,8 (1,1–4,4)
10,4 (3,2–23,8)
0,57 (0,46–0,76)

4,9 (2,4–10,1)
1,4 (0,5–2,5)
1,7 (1,2–3,8)
1,3 (0,5–2,4)
12,7 (5,1–32,0)
0,58 (0,50–0,75)

hodnota 0,028) u skupiny pacientů léčených farmakologickým přístupem než u pacientů léčených chirurgicky. Na základě výsledků Dopplerovských měření nebyly
prokázány žádné statisticky relevantní rozdíly.
Pro posouzení robustnosti odhadu perfúzních parametrů metodou B&B byla
také stanovena variabilita tohoto odhadu, kdy náhodně vybraných 20 sekvencí bylo
zpracováno opakovaně (celý proces od načtení sekvence až po odhad perfúzních
parametrů). Pro posouzení této variability byl použit Pearsonův korelační koeficient (označený jako 𝑟), který byl spočítán z výsledků odhadu perfúzních parametrů
v obou vyhodnoceních. Největší korelace obou hodnot byla pro hodnotu krevního
objemu (𝑟=0,80), pro krevní tok bylo 𝑟=0,75 a pro střední dobu průchodu byla
hodnota Paersonova korelačního koeficientu rovna 0,73.
Dále byly zkoumány statistické závislosti mezi sledovanými veličinami. Byly
zjištěny některé slabé korelace, např. mezi hodnotou CDAI a krevním objemem
(𝑟=0,37), mezi krevním tokem a hodnotou RI (𝑟=-0,48) a mezi krevním objemem
a tloušťkou stěny střeva (𝑟=-0,40).
Pro predikci chirurgického zákroku (a tedy klasifikaci do příslušné skupiny pacientů) byl použit kombinovaný parametr definovaný jako podíl objemu krve a tloušťky
stěny střeva v ml/mm na 100 ml tkáně. Pro stanovení prahové hodnoty tohoto parametru byla použita post hoc analýza pomocí ROC (receiver operating characteristic)
křivky. Hodnota plochy pod křivkou byla 0,92 a výsledná mezní hodnota poměru
mezi objemem krve a tloušťkou střevní stěny byla na základě hodnot specificity
a senzitivity stanovena 0,56 ml/mm na 100 ml tkáně. Pro tuto hodnotu byla specificita 94 % a senzitivita 82 %.
V rámci této studie byly ověřena použitelnost metody B&B pro stanovení absolutně kvantifikovaných perfúzních parametrů střeva u dvou skupin různě léčených
pacientů trpících Crohnovou chorobou. Na základě statistického vyhodnocení bylo
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zjištěno, že u obou skupin pacientů jsou dostatečné rozdíly v odhadnutých hodnotách krevního toku a objemu krve. Dále byly popsány rozdíly v tloušťce jednotlivých
vrstev střevní stěny. Doposud publikované výsledky zabývající se tloušťkou stěny
u pacientů trpících Crohnovou chorobou byly zaměřeny pouze na celkovou tloušťku
stěny střeva nikoli tloušťky jeho vrstev (např. [70, 119]). V [38] bylo pomocí endoskopického ultrazvuku zjištěno zvýšení tloušťky submukózy u pacientů s akutními
projevy Crohnovy choroby, což koresponduje s výsledky této studie. Hodnoty krevního toku stanovené metodou B&B u jednotlivých skupin pacientů jsou v souladu
s publikovanými hodnotami krevního toku stanovenou pomocí jiných metod – radioizotopovou [57] nebo laserovou dopplerovskou flowmetrii [2, 3, 139].

5.4.4

Pilotní testování na pankreatických datech

Metoda B&B byla pro odhad perfúzních parametrů ověřena také na datech ze slinivky břišní. V rámci pilotních studií byla provedena akvizice dat a následná perfúzní
analýza na 10 dobrovolnících, kteří byli rozděleni do tří skupin podle funkce slinivky
břišní. V první skupině byli tři pacienti trpící cystickou fibrózou. Ve druhé skupině
byli čtyři pacienti trpící chronickou pankreatitidou. U pacientů z těchto dvou skupin bylo očekávané selhání exokrinní funkce slinivky břišní. Ve třetí skupině byli tři
pacienti s normální funkcí slinivky břišní.
Úkolem této studie bylo ověřit možnost použití metody B&B pro stanovení perfúze slinivky břišní a ověření variability odhadu jednotlivých perfúzních parametrů
stanovených na základě analýzy sekvencí, u kterých byl každý testovaný subjekt
vyšetřen dvěma různými lékaři. Dále byla zkoumána reprodukovatelnost odhadu
perfúzních parametrů mezi ultrazvukovými systémy dvou výrobců.
Pro akvizici ultrazvukových dat byly použity ultrazvukové systémy GE Logiq
E9 a Philips IU22 (Philips, Best, Nizozemsko). Pro snímání slinivky břišní byly
použity konvexní sondy – C1-5 pro Logiq E9 a C5-1 pro IU22. Oba systémy byly
nastaveny do běžného kontrastního módu. U systému Logiq E9 byla použita hodnota
mechanického indexu 0,11 během snímání dat a 0,85 během burstu, který trval 10
snímků. Dynamický rozsah byl nastaven na hodnotu 66 dB. U systému IU22 byl MI
během snímání nastaven na hodnotu 0,05 a na hodnotu 0,75 během burstu, který
trval tři snímky. Dynamický systém byl nastaven na maximální hodnotu 50 dB.
U obou systémů byly nastaveny stejné barevné mapy a hloubka zobrazení.
Pro akvizici dynamických sekvencí byl použit bolus KL SonoVue o objemu 1,5 ml,
který byl podán manuálně s následným proplachem 10 ml fyziologického roztoku.
Každý testovaný subjekt byl vyšetřen třikrát. Dvě vyšetření různými lékaři byla na
systému Logiq E9 a jedno na systému IU22. Mezi jednotlivými vyšetřeními byla
dostatečná prodleva pro eliminaci KL z organismu. Tomografická rovina byla vo-
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Obr. 5.17: Ukázka naměřených dat slinivky břišní – (a) anatomický B-mód, (b)
kontrastní mód, (c) časový průběh koncentrace KL v oblasti zájmu (zvýrazněna
červeně). Převzato z [133].
lena tak, aby byl minimalizován pohyb zobrazovaného orgánu, byly minimalizovány
artefakty způsobené akustickými stíny za orgány naplněnými vzduchem a mezi ultrazvukovou sondou a slinivkou nebyly velké cévy. Přibližně 60 sekund po aplikaci KL
byl spuštěn vysokoenergetický burst a po jeho ukončení probíhalo snímání dalších
30 sekund. Ukázkový snímek akvizice dat je na Obr. 5.17.
Sekvence byly exportovány do programového prostředí Matlab a zpracovány
podle stejných postupů jako v předchozí studii. Nejprve byly sekvence manuálně
zarovnány pro potlačení pohybu. Následně byly vybrán oblasti zájmu (ROI) pro
další analýzu. V tomto případě bylo ROI vybíráno jako dostatečně velká oblast slinivky břišní bez ohledu na její členění. Jediným kritériem byla minimalizace pohybu
a dalších artefaktů, tak aby výsledný průběh koncentrace KL byl co nejméně ovlivněn těmito artefakty. Na základě průměrných jasových hodnot v ROI byl spočítán
časový průběh koncentrace KL. Pro perfúzní analýzu byla použita metoda B&B
s parametrickým vyjádřením AIF stejně jako v předchozím případě. Výsledné odhady perfúzních parametrů byly škálovány na základě srovnání ploch pod křivkou
v měřeném a odhadnutém průběhu AIF. Oblast pro měřenou AIF byla vybrána
v přibližně stejné hloubce jako ROI pro minimalizaci vlivu útlumu ultrazvukového
vlnění.
Na základě prvotních výsledků byla zjištěna statisticky významná korelace mezi
hodnotami perfúzních parametrů získanými oběma lékaři na ultrazvukovém systému
GE Logiq 9. Hodnoty Paersonova korelačního koeficientu byly 0,87 pro střední dobu
průchodu, 0,93 pro objem krve a 0,94 pro krevní tok. Dále byly pro jednotlivé
parametry sestrojeny Blandovy-Altmanovy rozdílové grafy. Na základě těchto grafů
je zřejmé, že hodnoty získané oběma lékaři jsou v dobré shodě a nejsou přítomny
soustavné chyby.
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Pro srovnání odhadů perfúzních parametrů z jednotlivých ultrazvukových systémů byla použita stejná metodika. Na základě korelační analýzy byla prokázána
statisticky významná korelace pro objem krve (Paersonův korelační koeficient 0,88).
Pro odhad střední doby průchodu nebyla dokázána statisticky významná korelace.
Na základě Blandova-Altmanova rozdílového grafu pro odhad objemu krve je zřejmé,
že hodnoty získané ze systému IU-22 jsou nižší než hodnoty ze systému Logiq E9.
Podrobnější analýzou jednotlivých sekvencí bylo zjištěno, že u ultrazvukového systému IU-22 byl u některých pacientů nedostatečný burst, který nestačil na rozbití
mikrobublin KL v zobrazované tomografické rovině. To vedlo k podhodnocení odhadu střední doby průchodu. Po eliminaci těchto sekvencí ze statistického zpracování byla prokázána statisticky významná korelace mezi hodnotami z obou systémů
i u střední doby průchodu (Paersonův korelační koeficient 0,94). Nižší hodnoty objemu krve u systému IU-22 patrně souvisí s velkou plochou pod křivkou u měřeného
průběhu AIF pro škálování, které způsobí podhodnocení odhadu objemu krve. To
může být způsobeno jednak nižší hodnotou dynamického rozsahu u tohoto systému,
tak velkou koncentrací KL v měřených signálech AIF.
Na základě analýzy těchto výsledků je možné konstatovat, že metoda B&B je
dostatečně robustní pro odhad perfúzních parametrů různými lékaři. Pro srovnání
mezi jednotlivými ultrazvukovými systémy budou muset být provedeny další analýzy, které se zaměří především na standardizaci akvizice dat (např. dynamický
rozsah, délku a MI burstu, a další).

5.4.5

Diskuze výsledků metody B&B na klinických datech

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že pomocí metody B&B můžou být s použitím
vhodného škálování stanoveny perfúzní parametry v absolutních fyzikálních jednotkách (plně kvantifikovaný odhad). Pro škálování je potřeba změřit průběh v oblasti
se známým objemem krve nebo krevním tokem – může to být signál v arterii, žíle
nebo prokrveném svalu. Tato metoda využívá odhadu lokální AIF – tedy signál odpovídající arterii přímo vyživující oblast zájmu, který může být od AIF ve velkých
tepnách rozdílný díky disperzi KL v cévním řečišti.
Zásadním problémem pro klinické použití této metody je útlum ultrazvukového
vlnění, který se projeví jako akustický stín v distální oblasti pod výrazně prokrvenou tkání. Korekce tohoto útlumu je možná pomocí matematických přístupů [145],
použitím lepších technik pro zobrazování KL [115] nebo snížením dávky KL. Dalším
problémem je pohyb tkáně během akvizice, který může být kompenzován pomocí
technik pro registraci obrazu. Testování na různých ultrazvukových systémech prokázalo dostatečnou robustnost odhadu perfúzních parametrů při dodržení stejného
nastavení jednotlivých systémů.
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6

BALÍK SOFTWAROVÝCH NÁSTROJŮ PRO
PERFÚZNÍ ANALÝZU

Na základě požadavků lékařů ze spolupracujících pracovišť byl navržen a realizován
balík softwarových nástrojů pro jednotlivé kroky zpracování dynamických kontrastních sekvencí a odhad perfúzních parametrů. Software byl vyvíjen v programovém
prostředí Matlab od verze 2009b a průběžně aktualizován pro aktuální verze. Pro
potřeby klinických pracovišť byly dále kompilovány samostatně spustitelné verze
softwaru s využitím Matlab Compiler Toolboxu. Jednotlivé moduly byly vykázány
jako výsledky typu Software a struktura softwarového balíku a popis dílčích bloků
byl publikován na konferenci [85] MedViz Conference 2011 v norském Bergenu a na
konferenci [89] Technical Computing Prague 2011. Současně byl vyvíjen obdobný
software pro analýzu perfúzních parametrů z dynamických kontrastních dat pomocí
MRI, který s tímto softwarem sdílí některé bloky.

6.1

Datový formát a blokové schéma

Pro práci s daty byla standardizován formát dat, který je používán ve všech jednotlivých modulech. Pro ukládání obrazových sekvencí, informací o časových průbězích
KL a odhadnutých parametrech je použita matice datového typu cell, která umožňuje ukládání různých datových typů do jediné matice. Výsledky z jednotlivých
modulů jsou ukládány jako soubor formátu *.mat. Je možno analýzy libovolně opakovat a upravovat např. parametry perfúzní analýzy. Blokové schéma navrženého
softwaru je na Obr. 6.1. Popis jednotlivých bloků je v dalším textu této kapitoly.
Pro zobrazení ultrazvukových sekvencí je realizován modul Prohlížeč, ve kterém
jsou zobrazena obrazová data, která byla importována v bloku Import. Zobrazovanými daty je nejčastěji duální zobrazení, kdy v levém okně je zobrazena první harmonická komponenta (B-mód) a v pravém okně jsou zobrazena data z kontrastního
módu. Toto zobrazení odpovídá zobrazení na ultrazvukových systémech od firmy
GE, které jsou nejčastějším zdrojem klinických dat uživatelů softwaru. V tomto
prohlížeči jsou také zobrazeny vybrané oblasti zájmu v bloku Výběr oblasti zájmu.
Prohlížeč umožňuje zobrazování jednotlivých snímků a přehrávání sekvencí. Dále
jsou implementovány základní bodové úpravy obrazu pro zlepšení subjektivní kvality obrazu a možnost fúze obrazu, kdy jsou v různých barevných mapách a s různou
průhledností zobrazeny data z obou oken přes sebe.
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Perfúzní analýza

Vizualizace

Obr. 6.1: Blokové schéma navrženého softwaru

6.2

Import dat

Tento blok zajišťuje import dat z různých ultrazvukových systémů, jejich převod do
datového formátu pro tento software a uložení obrazových dat s dodatečnými informacemi. Vstupem pro tento blok můžou být data ve formátu DICOM, videosekvence
ve formátu .avi nebo surová data ve formátu *.clp. V případě, že jsou v původních
obrazových datech obsaženy citlivé pacientské údaje (jméno, rodné číslo), je možné
tyto údaje vymazat pro anonymizaci dat.
Výstupy dat ve formátu DICOM jsou používány u ultrazvukových systémů firmy
GE, u animálního ultrazvuku Vevo 2100 a dalších. V dřívějších verzích Matlabu
byl problém s daty uloženými ve formátu DICOM, protože se jednalo o tzv. single
file DICOM, kdy jsou všechny jednotlivé snímky uloženy v jednom souboru. Pro
klinické sekvence z předchozí kapitoly se jednalo o sled zhruba 600 snímků o velikosti
jednotek gigabajtů, což znemožňovalo načtení celé sekvence najednou. Proto byl
implementován postup převádění jednotlivých snímků na obrázky a jejich postupné
načítání do Matlabu. Od verze Matlabu 2012b byla zlepšena implementace funkce
pro načítání dat typu DICOM (dicomread) a tento problém byl odstraněn.
Videosekvence ve formátu avi byla exportována u některých systémů firmy GE
a Toshiba. Důvodem pro export videosekvencí byl především ve snazší a rychlejší
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konverzi videosekvencí na sled obrázků než u postupného zpracovávání formátu DICOM (viz výše) při zachování srovnatelné kvality snímků.
Surová data ve formátu clp byla exportována u systému GE VingMed System
FiVe. V tomto případě byl použit postup popsaný v kapitole 4.2.2. Nejprve byla
načtena data z jednotlivých měničů, byla provedena frekvenční filtrace signálu (harmonické zobrazování) pro separaci první a druhé harmonické komponenty a data
byla následně převedena do polárních souřadnic.
Dále jsou v tomto modulu zadávány základní informace o sekvenci – jméno autora sekvence, obrazová frekvence (pokud není načtena automaticky), poznámky, datum vytvoření sekvence, a další. Tyto údaje jsou uloženy jako datový typ struktura
a jsou aktualizovány v průběhu celého zpracování. Po úspěšném načtení sekvence
je zobrazen modul Prohlížeč, ve kterém je možné ihned přehrát načtenou sekvenci.
Importovaná sekvence může být podvzorkována (snížení obrazové frekvence) nebo
volitelně ořezána (vymazání některých snímků).

6.3

Registrace obrazových dat

Modul Registrace obrazových dat je volitelným modulem, který umožňuje kompenzaci pohybu v rámci importované sekvence. Tento pohyb může být způsoben pohyby
částí těla pacienta v souvislosti s dýcháním, srdeční aktivitou nebo peristaltikou
střev. Dalším zdrojem pohybu může být pohyb samotné sondy během akvizice dat.
Korekce těchto pohybů může být prováděna manuálně nebo automaticky.
Pro manuální registraci byly implementovány dva postupy. V prvním případě se
jednalo o srovnávání aktuálního snímku s referenčním snímkem (zvolený uživatelem),
kdy byla kompenzace pohybu definována jako posun ve směru os x a y a rotace
obrazu ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Pro snazší ovládání je možné
provádět jednotlivé operace kromě kliknutí na příslušné tlačítko také klávesovými
zkratkami. Tento postup je vhodný pouze u sekvencí, ve kterých je pohyb minimální
a počet snímků je nízký (orientačně do 50 snímků). U delších sekvencí nebo velkých
pohybů je tento postup nepraktický a zdlouhavý.
Na základě požadavků od lékařů byl implementován postup, který používá označování význačných bodů v jednotlivých snímcích sekvence. Tento postup je rychlý
– ovládání je pouze myší a jejími tlačítky. Nejprve je vybrán referenční snímek
sekvence (uživatelská volba) a v něm význačný bod (např. bod rozhraní mezi strukturami tkáně). Poté je uživatel vyzván k označení pozice tohoto bodu ve všech
snímcích sekvence. Pro označení bodu je používáno levé tlačítko myši, po stisknutí
pravého tlačítka je zobrazen referenční snímek a po stisknutí prostředního tlačítka je
daný snímek vyřazen z dalšího zpracování. Vyřazení snímků se používá pro označení
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snímků, které vykazují tzv. off-plane pohyb, kdy je v daném zobrazeném snímku zachycena jiná tomorovina než zkoumaná. Data z takto označených snímků nejsou použita pro perfúzní analýzu. Takto je možné kompenzovat pouze posun obrazu, nikoli
rotaci. Tento postup byl použit při registraci obrazových sekvencí při předzpracování
dat pro studie [99, 133].
Tento postup byl také použit pro verifikaci výsledků poloautomatické kompenzace pohybu a detekce off-plane pohybu [124] v ultrazvukových kontrastních sekvencích. Detekce off-plane pohybu využívá výpočet podobnostních kritérií mezi po
sobě jdoucími obrazy. Pro korekci pohybu je realizována prvotní korekce posunem
celého obrazu a následné zpřesnění posunem dílčích částí obrazu. Takto získaná
registrovaná sekvence byla porovnána s manuálně zarovnanou sekvencí pomocí popsaného modulu, kdy lékař nejprve vyřadil off-plane snímky a potom provedl zarovnání na základě označení význačných bodů v sekvenci. Výsledky obou postupů byly
v dobré shodě pro data pacientů s Crohnovou chorobou (zobrazení střeva) a došlo
tak k úspoře času zpracování jedné sekvence. U sekvencí slinivky břišní nebyly výsledky tak průkazné z důvodu komplexnějšího pohybu zobrazovaného orgánu během
snímání.
Pro automatickou kompenzaci pohybu byla implementována metoda rigidní registrace pohybu založená na výpočtu normalizované vzájemné informace [48]. Pro
dynamické kontrastní ultrazvukové sekvence, kdy dochází v průběhu průchodu KL
organismem k výrazným změnám kontrastu v zobrazované scéně, byl použit postup
rozdělení sekvence na čtyři dílčí úseky. V těchto úsecích byly jednotlivé snímky registrovány na referenční snímek zvolený na základě hodnoty kontrastu. Po zarovnání
snímků v těchto dílčích úsecích jsou zarovnány na sebe celé úseky. Pro posouzení
kvality zarovnání bylo použito kritérium založené na poměru počtu pixelů odpovídající hranám v obraze ku celkovému počtu pixelů. Pro snížení výpočetní náročnosti
byly použity paralelní výpočty.
Výstupem všech modulů pro registraci obrazu je zarovnaná obrazová sekvence
a vektory parametrů pro jednotlivé snímky sekvence, ve kterých jsou uloženy informace o provedeném zarovnání.

6.4

Výběr oblasti zájmu

Před výběrem oblasti zájmu je spuštěn modul Převod na koncentraci, který slouží
k zadání dodatečných informací pro převod jasových hodnot ve vybrané oblasti
na křivky odpovídající koncentraci KL. Těmito dodatečnými informacemi jsou především hodnota dynamického rozsahu, první výskyt mikrobublin KL (začátek sekvence) v obraze a časové indexy pro vysokoenergetický burst. Převod na koncentraci
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Obr. 6.2: Ukázka výběru oblasti zájmu v prohlížeči a vykreslení perfúzní křivky
v zeleně označené oblasti
KL je realizován pomocí zpětné linearizace u původních DICOM sekvencí (viz kapitola 4.3.2). U surových dat ze systému GE VingMed System FiVe je provedena
detekce obálky a následné umocnění průměrných hodnot v oblasti zájmu. Samotný
výběr oblastí je realizován v Prohlížeči dat, kdy mohou být zadávány jednotlivé oblasti (ROI) manuálně (pomocí funkce roipoly) nebo formou tzv. multiROI, kdy
je vybraná oblast rozdělena na nepřekrývající se obdélníky o definovaném rozměru.
V každé oblasti zájmu je spočítán časový průběh koncentrace KL a ten je také
zobrazen v pomocném okně. Mimo uložení jednotlivých perfúzních křivek a příslušných oblastí je možné také ukládat (a později) načítat jednotlivé vybrané masky
(pozice oblastí). Tato funkce může usnadnit dávkové zpracování většího množství
dat. Ukázka tohoto modulu s konkrétním výběrem multiROI na snímaném tumoru
u myši je na Obr. 6.2.
Dále je realizován modul pro výběr měřeného průběhu AIF, který je následně
použit pro škálování výsledných perfúzních parametrů. I v tomto modulu je vybírána
oblast manuálně přímo v Prohlížeči dat. Výsledný časový průběh koncentrace KL
v AIF je odhadnut podle postupu popsaného výše.

6.5

Perfúzní analýza

Modul pro perfúzní analýzu obsahuje implementaci metody B&B s parametrickým
i neparametrickým vyjádřením AIF podle popisu v kapitole 5. Pro tuto metodu je
možné nastavit některé parametry, které ovlivní optimalizační proces. Volitelnými
parametry jsou počet počátečních odhadů (počet běhů optimalizace) a rozsah posunu náběžné hrany, ve kterých je nastaven počátek časové osy perfúzní křivky.
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Obr. 6.3: Ukázka vizualizace perfúzních map
Mimo metodu B&B jsou v tomto modulu také realizovány metody založené na
prokládání oblasti vhodným statistickým modelem. Konkrétně je možné použít lognormální nebo gama funkci. Pro modelování druhého průchodu KL byly tyto modely rozšířeny ještě o přičtení druhé funkce (výsledkem je součet dvou lognormálních
nebo gama funkcí).
Výstupem tohoto modulu je soubor odhadnutých perfúzních parametrů – nejčastěji jsou to objem krve, krevní tok a střední doba průchodu. Dále jsou také uloženy
křivky TRF a AIF, kdy v případě parametrického odhadu AIF jsou uloženy i odhadnuté parametry AIF.
Pokud je pro zvolenou metodu perfúzní analýzy nutné škálování odhadnutých
hodnot, je spuštěn modul Škálování. Vstupem do tohoto modulu je soubor s odhadnutými perfúzními parametry a měřený průběh AIF v dané oblasti. Škálování je
provedeno na základě plochy pod křivkou měřené a odhadnuté AIF.

6.6

Vizualizace

Vstupem pro modul vizualizace jsou odhadnuté perfúzní parametry z předchozího
modulu. Samotná vizualizace je provedena jako fúze dvou obrazů, kdy podklad je
tvořen původním ultrazvukovým snímkem a přes něj je zobrazena parametrická
mapa příslušných perfúzních parametrů v barevné modulaci. Příklad vizualizace je
na Obr. 6.3. Po kliknutí na vykreslenou oblast se zobrazí pomocné okno s výpisem
perfúzních parametrů v dané oblasti a náhled na výsledné proložení měřené křivky
koncentrace KL modelem a odhadnutý průběh AIF.
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6.7

Možné využití softwaru

Popsaný software je využíván především na pracovišti univerzitní nemocnice Haukeland University Hospital v Bergenu, kde byl použit pro kompletní zpracování dat
pro články [99, 124, 133]. Dále byl v první verzi instalován také na pracoviště na
Masarykově onkologickém ústavu v Brně.
V současné době je vyvíjena online verze tohoto softwaru, která bude běžet
jako webová služba. Výpočty budou realizovány vzdáleně na serveru, čímž se sníží
výpočetní nároky na používání tohoto softwaru.
Vzhledem k tomu, že odhad perfúzních parametrů pomocí metody bolus & burst
není doposud implementovaný v žádném z komerčně dostupných ultrazvukových
systémů nebo jejich obslužných softwarech, je tento software unikátní. Komerčně
dostupné jsou pouze implementace prokládání naměřených dat matematickými modely nebo reperfúzních metod. I v tomto případě jsou ale možnosti těchto implementací značně omezeny. Zpravidla je uvažován pouze jediný model pro prokládání bez
možnosti volby dalších modelů nebo zadání vlastního modelu. Také nejsou u komerčních nástrojů pro zpracování dynamických kontrastních dat obsaženy nástroje pro
zarovnání jednotlivých snímků nebo vyřazení nevhodných snímků. Výjimkou může
být nástroj VueBoxTM [144], který má velké možnosti v předzpracování i samotné
analýze perfúzních parametrů.
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ZÁVĚR
V rámci teoretické části této práce byly studovány možnosti využití kontrastních
látek pro stanovení hodnot perfúzních parametrů. V úvodní kapitole byl popsán
historický vývoj kontrastních látek, možnosti jejich zobrazení pomocí nových zobrazovacích módů a také převod změřených obrazových dat na odpovídající koncentraci
kontrastní látky. V další kapitole byla provedena rešerše metod pro ultrazvukovou
perfúzní analýzu, ve které jsou nejvíce diskutovány dvě základní metody – sledování
bolu a reperfúzní metody. Následně byly popsány další metody pro perfúzní analýzu – dekonvoluční techniky a kombinace obou základních metod. Pro jednotlivé
metody byla také diskutována možnost dosažení absolutní kvantifikace perfúzních
parametrů, která je klíčová pro využití a opakovatelnost dané metody.
Na základě teoretické části práce byly formulovány cíle pro dizertační práci.
Hlavním cílem práce je návrh a ověření metod pro absolutní kvantifikaci perfúzních
parametrů pomocí dekonvolučních technik. Vedlejším úkolem je tvorba softwaru
pro perfúzní analýzu k využití na klinických pracovištích.
V kapitole 4 je popsána metoda, ve které je průběh koncentrace kontrastní látky
v oblasti zájmu modelován pomocí konvoluce arteriální vstupní funkce a reziduální
funkce tkáně. Tento postup je známý z ostatních modalit, ale v oblasti ultrazvukové
perfúzní analýzy není téměř vůbec používán. V tomto případě je arteriální vstupní
funkce měřena a odhadován je pouze průběh reziduální funkce tkáně. Pomocí této
metody jsou vyhodnocovány tři perfúzní parametry – objem krve, tok krve a střední
doba průchodu. Pro testování této metody byl navržen a zkonstruován fantomový
přípravek, který používal dialyzační filtr jako model tkáně. Na datech z tohoto přípravku byla ověřena absolutní kvantifikace perfúzních parametrů. Dále proběhlo
testování na in vivo preklinických datech, konkrétně na srdci prasete. Odhadnuté
perfúzní parametry nejsou v tomto případě v úplné shodě s výsledky referenční metody (fluorescenční mikrosféry), ale trend v datech je zachován. Důvodem tohoto
rozdílu může být nepřesný převod obrazových dat na koncentraci kontrastní látky
v oblastech s vysokým objemem kontrastní látky (levá komora). Koncept této metody byl také ověřen na klinických datech myokardu zdravého dobrovolníka. Při
tomto ukázkovém testování byly všechny odhadnuté parametry v souladu s fyziologickými rozsahy hodnot publikovanými v odborné literatuře.
V kapitole 5 je popsána metoda bolus & burst, která využívá kombinace podání
injekce kontrastní látky a následného rozbití mikrobublin v oblasti zájmu. Tato metoda také využívá konvolučního modelu koncentrace kontrastní látky, ale v tomto
případě jsou odhadovány jak reziduální funkce tkáně, tak i arteriální vstupní funkce.
Jedná se tedy o metodu slepé dekonvoluce. Tato metoda byla ověřena na simulovaných datech, kdy byla testována vhodnost jednotlivých modelů pro arteriální vstupní
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funkci. Na simulovaných datech bylo provedeno také srovnání různých optimalizačních algoritmů pro slepou dekonvoluci. Metoda byla ověřena na preklinických datech
– na tumoru myši. Nejprve bylo provedeno základní testování algoritmu se zaměřením na volbu vhodného modelu pro arteriální vstupní funkci a vyhodnocení variability výsledků. Zpracované odhady perfúzních parametrů v tumoru byly srovnány
s referenční metodou DCE-MRI. Toto prvotní srovnání ukázalo velmi dobrou shodu
mezi plně kvantifikovanými odhady perfúzních parametrů pomocí obou modalit.
Pro další rozšíření preklinických studií bylo otestováno celkem 10 různých modelů
arteriální vstupní funkce na základě kvality proložení měřeného časového průběhu
koncentrace kontrastní látky v tepně.
Metoda bolus & burst byla také použita pro perfúzní analýzu klinických dat.
Konkrétně se jednalo o pacienty s Crohnovou chorobou a sekvence slinivky břišní. Na
datech pacientů trpící Crohnovou chorobou byly otestovány dvě varianty slepé dekonvoluce – s neparametrickým a parametrickým odhadem arteriální vstupní funkce.
Pro škálování odhadnutých perfúzních parametrů byl použit měřený průběh koncentrace v oblasti tepny. Výsledky obou metod byly srovnány s hodnotami z literatury.
Pro rozšíření do podoby klinické studie byla vybrána varianta parametrickým odhadem arteriální vstupní funkce, která byla modelována jako součet dvou lognormálních funkcí. Do klinické studie bylo zahrnuto 39 pacientů ve dvou skupinách a 30
zdravých jedinců v kontrolní skupině. Výsledky perfúzní analýzy ukazují na dobrou
shodu s hodnotami v literatuře a na možnost diferenciace pacientů v jednotlivých
skupinách podle hodnot objemu krve a krevního toku odhadnutých metodou bolus &
burst. Dále byla testována intraindividuální variabilita odhadu perfúzních parametrů, která ukázala dobrou robustnost metody. Pilotně také proběhlo testování u dat
ze slinivky břišní, které bylo zaměřeno na variabilitu odhadů perfúzních parametrů
získaných zpracováním dvěma lékaři a variabilitu odhadů získaných z dat naměřených na stejných pacientech různými ultrazvukovými systémy. Odhad perfúzních
parametrů různými lékaři byl v dobré shodě, daná metoda je tedy dostatečně robustní pro další využití. V případě testování na různých ultrazvukových systémech se
projevily problémy související s nastaveními technických parametrů akvizice – délka
burstu a mechanický index. Možnosti využití a srovnání odhadů perfúzních parametrů na různých ultrazvukových systémech bude předmětem dalšího zkoumání.
V kapitole 6 je popsán balík softwarových nástrojů pro ultrazvukovou perfúzní
analýzu. Tento software byl navržen a realizován na základě požadavků lékařů ze
spolupracujících pracovišť. Jsou implementovány bloky pro import ultrazvukových
sekvencí, registraci obrazových sekvencí, výběr oblastí zájmu, perfúzní analýzu a vizualizaci výsledků. Důležitým blokem je registrace sekvencí, protože zaznamenané
dynamické sekvence obsahují velké množství pohybu v důsledku dýchání, srdeční
činnosti, a dalších faktorů. Pro kompenzaci pohybu byly navrženy dva manuální
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přístupy a jeden automatický. Pro perfúzní analýzu zde byly kromě metody bolus
& burst implementovány také přístupy založené na prokládání měřených dat statistickým modelem. Tento software je klinicky používán na pracovišti v univerzitní
nemocnici Haukeland University Hospital v Bergenu.
Výše uvedené závěry ukázaly, že plně kvantifikovaný odhad perfúzních parametrů s využitím dekonvolučních metod je možný. Klíčovými faktory pro správnost
a reprodukovatelnost tohoto odhadu jsou správný převod ultrazvukových dat na
odpovídající koncentraci kontrastní látky, kompenzace pohybu v sekvenci a správné
škálování parametrů. Při splnění těchto požadavků je možný robustní odhad perfúzních parametrů.
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK
AIF

arteriální vstupní funkce

AT

appearance time

AUC

plocha pod křivkou

BV

objem krve

B&B

bolus & burst

BFGS

Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno

CDAI

index aktivity Crohnovy choroby

CMUT

Capacitive Micromachined Ultrasound Transducers

CPS

Contrast Pulse Sequencing

CRP

C-reaktivní protein

CT

výpočetní tomografie

DCE-MRI Dynamic Contrast-Enhanced MRI
DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine

DP

dolní propust

DSC-MRI Dynamic Susceptibility Contrast-Enhanced MRI
FPS

počet obrazů za sekundu

FPT

First Passage Time

FWHM

šířka v polovině maxima

HI

harmonické zobrazování

HP

horní propust

KL

kontrastní látka

LDRW

Local Density Radnom Walk

LSM

least square method

MI

mechanický index
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MRI

zobrazování magnetickou rezonancí

MTT

střední doba průchodu

NLS

nonlinear least-squares

PET

pozitronová emisní tomografie

PE

peak enhancement

PI

pulzní inverze

PM

výkonová modulace

ROI

oblast zájmu

RF data

radiofrekvenční data

RI

rezistivní index

RLS

recursive least squares

SNR

poměr signál/šum

SPECT

jednofotonová emisní tomografie

THI

tkáňové harmonické zobrazování

TNF-𝛼

faktor nádorové nekrózy 𝛼

TRF

reziduální funkce tkáně

TTP

Time to Peak

UZV

ultrazvuk, ultrazvukový

VOF

venózní výstupní funkce

WIR

wash-in rate

WIT

wash-in time

WOR

wash-out rate

WOT

wash-out time
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