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Předložená disertační

práce se zabývá aktuálním tématem z oblasti lékařské
ultrazvukové sonografie. Problematika ultrazvukové diagnostiky je vysoce aktuální,
protože umožňuje neinvazivním způsobem a rychle stanovovat diagnózu s použitím _
relativně laciného a mobilního zařízení. Vyhodnocení snímků ultrazvukové sonografie
je ale; vzhledem k jejich nízké kvalitě poměrně obtížné. Proto každý postup jejich
elektronického zpracování, který jejich vyhodnocení lékařem zjednodušuje, je velice
přínosný.

problém vyšetření dynamických vlastností karotidy, konkrétně
měření změny jejího poloměru během srdečního cyklu, jehož výsledek lze použít pro
diagnostiku kardiovaskulárního onemocnění.
Poloměr karotidy je nutno odečíst v době systoly a diastoly jako amplitudu pohybu
arteriální stěny během jednoho srdečního cyklu. Měření se v současné době provádí
manuálně na uložených snímcích, při kterém operátor vybere vhodné body na
arteriální stěně, podle jejichž pozic jsou vypočteny poloměry karotidy na zvolených
snímcích.
Práce se zabývá automatickou metodou pro interaktivní kontinuální měření
parametrů karotidy. Jednotlivé sonografické snímky zobrazující vyšetření karotidy
jsou v reálném čase zpracovávány a výsledky měření jsou k dispozici okamžitě
v průběhu vyšetření, bez nutnosti záznamu snímků. Práce proto automaticky řeší
procesy, které jsou při stávajícím postupu prováděny manuálně. Je to především
problém lokalizace artérie a dále postupy vhodné pro potlačení vlivu dalších pohybů
artérie při měření, vznikajících např. vlivem dýchání.
Odpovídajícím způsobem k výše uvedeným problémům autor volí cílem disertační
práce návrh a implementaci systému pro automatické interaktivní kontinuální
sledování artérie, který je popsán následujícími požadavky (zkráceně):
pracuje zcela automaticky, měření provádí spolehlivě a přesně i pro nepřetržitý tok
dat, je odolný vůči rušivým jevům a šumu ve snímcích, pracuje v reálném čase, data
a naměřené hodnoty umožňuje uložit do různých formátů a je jednoduše rozšířitelný
a upravitelný.
Algoritmus funkce systému, navrhovaný autorem, vychází z detekce významných
bodů na stěně artérie. Z pozic bodů je určován poloměr artérie a množina
významných bodů v posloupnosti snímků je originálním způsobem aktualizována tak,
aby byl potlačen vliv pohybu artérie ve snímku na měření. V práci je uvedeno a
porovnáváno 8 podobných algoritmů, ve kterých jsou používány různé detektory
významných bodů.
Sledované algoritmy autor testuje na umělých sekvencích sonografických snímků, na
který.ch střední kvadratickou chybou vyhodnocuje přesnost měření podle odchylky
změřeného poloměru artérie od správné hodnoty. Testovací umělé sekvence
sonografických snímků jsou generovány buď modifikací reálných snímků, nebo zcela
synteticky pomocí simulačního programu FIELD. V oblasti této problematiky autor
formuluje nový matematický model pohybu arteriální stěny v příčném směru, který
zohledňuje i vliv dýchání.
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