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ABSTRAKT 

Práce ve své teoretické části popisuje perfúzní analýzu pomocí dynamického zobrazování 

s kontrastní látkou magnetickou rezonancí od akvizice dat až po stanovení odhadů perfúzních 

parametrů. Metoda je používána převážně v onkologii, kardiologii a neurologii. Práce se zaměřuje 

na kvantitativní stanovení odhadů perfúzních parametrů, konkrétně přispívá k řešení základního 

nedostatku této metody – korektnímu odhadu průběhu koncentrace kontrastní látky arteriálního 

vstupu analyzované oblasti (arteriální vstupní funkce). Z rešerše publikovaných prací a zaměření 

naší skupiny pak vychází formulace cílů dizertační práce. Zvoleným řešením je metoda slepé 

dekonvoluce. V praktické části je navržena nová metoda odhadu arteriální vstupní funkce slepou 

dekonvolucí. Metoda je navržena pro preklinické a klinické aplikace. Validace byla provedena na 

syntetických, preklinických a klinických datech. Dále byly analyzovány možnosti zvýšení časového 

intervalu vzorkování dat, které užití slepé dekonvoluce pro odhad AIF poskytuje. To může být 

využito pro zlepšení prostorového rozlišení, případně SNR. Pro snadnější rozšíření navržených 

metod do klinické a preklinické praxe byl vytvořen software na zpracování perfúzních dat. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Perfúzní analýza, magnetická rezonance, arteriální vstupní funkce, slepá dekonvoluce, onkologie. 

ABSTRACT 

The theoretical part of this work describes perfusion analysis of dynamic contrast enhanced 

magnetic resonance imaging from data acquisition to estimation of perfusion parameters. The main 

application fields are oncology, cardiology and neurology. The thesis is focused on quantitative 

perfusion analysis, specifically it contributes to solving of the the main challenge of this method – 

correct estimation of the contrast-agent concentration sequence in the arterial input of the region of 

interest (arterial input function). The goals of the thesis are stated based on literature review and on 

the expertise of our group. Blind deconvolution is selected as the method of choice. In the practical 

part of this thesis, a new method for arterial input function identification based on blind 

deconvolution is proposed. The method is designed for both preclinical and clinical applications. It 

was validated on synthetic, preclinical and clinical data. Furthermore, possibilities of the longer 

temporal sampling provided by blind deconvolution were analyzed. This can be used for improved 

spatial resolution and possibly for higher SNR. For easier deployment of the proposed methods into 

clinical and preclinical use, a software tool for perfusion data processing was designed. 

KEY WORDS 

Perfusion analysis, magnetic resonance, arterial input function, blind deconvolution, oncology. 
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ÚVOD 

Rozvoj společnosti a techniky umožňuje usnadnění každodenních úkonů 

v běžném životě. Vyspělé lidstvo se díky tomuto usnadnění a v důsledku 

vysokých pracovních a životních nároků setkává s věcmi, které dříve neznalo – 

nedostatkem pohybu, času a s tím souvisejícím stresem. Objevily se, dnes již 

známe pojmy, civilizační choroby - obezita a vysoký krevní tlak. Je zřejmé, že 

toto spěje k závažným onemocněním kardiovaskulárního systému. Radikálně 

vzrůstá počet onkologických pacientů. Lékařská diagnóza a samotná léčba se 

dnes neobejde bez podpory zobrazovacích systémů (ultrazvukových, 

rentgenových, počítačové tomografie, systémů magnetické rezonance, 

pozitronové emisní tomografie, jednofotonové emisní počítačové tomografie, 

apod.). Od statických snímků se díky rozvoji techniky přechází k dynamickým 

pozorováním vývoje v čase. Takto zvýšená diagnostická hodnota je umocněna 

možností sledování nejen morfologie, ale také fyziologie. Jednou z možností 

zkoumání fyziologie orgánů je sledování kinetiky a distribuce látky, která 

zobrazovanou tkání prochází. Takové látky mění velikost primárního 

parametru zobrazení danou modalitou. Klinickým cílem je, aby změna 

primárního parametru odpovídala změně kontrastu ve výsledném obraze. 

Odtud plyne název pro takové látky - kontrastní. Zdokonalování zobrazovacích 

systémů z hlediska prostorové a časové rozlišovací schopnosti přináší možnost 

analýzy jednotlivých voxelů. Právě perfúzní zobrazování a perfúzní analýza je 

metoda umožňující sledování fyziologie tkáně na úrovni voxelu. 

Perfusi – zásobení krví (prokrvení) – lze vyhodnocovat využitím 

kontrastních látek. Princip vyšetření a následné perfúzní analýzy lze definovat 

v několika bodech: vpravení kontrastní látky do organizmu, kde se vlivem 

kardiovaskulárního systému šíří, až dospěje do oblasti zájmu. Snímá-li se tato 

oblast zájmu v čase některou z modalit, lze zachytit časovou a prostorovou 

distribuci kontrastní látky. Získávají se obrazy časového vývoje řezu tkáně v 

oblasti zájmu. Další úpravy (převod na obrazy odpovídající koncentraci 

kontrastní látky, registrace časové sekvence obrazů pro eliminaci pohybového 

artefaktu, apod.) vedou na identifikaci perfúzních křivek – časových vývojů 
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koncentrace kontrastní látky v oblasti zájmu, dnes až na úrovni voxelu. 

Výsledkem kvantitativní analýzy perfúzních křivek jsou perfúzní parametry, 

například průtok krve tkání, objem intravaskulárního prostoru, objem 

extravaskulárního prostoru, atd. Hlavní oblastí použití této metody je 

onkologie, neurologie, kardiologie a nefrologie. Přínos pro léčbu onemocnění 

například nádorového bujení využitím perfúzní analýzy je včasná změna léčby 

– změny v perfúzi jsou pozorovatelné dřív oproti morfologii. Nádor na léčbu 

z hlediska morfologie reaguje pomalu a tím je snížena šance měnit léčbu 

v případě potřeby. Přesto je stále v mnohých oblastech z tohoto hlediska 

morfologické kritérium nejzásadnější. Klinicky se semikvantitativní perfúzní 

analýza používá v oblasti mozku – onkologie, neurologie. Vzhledem k 

přibývajícímu počtu případů vyžadujících opakovaná vyšetření výše 

zmíněnými modalitami je vhodné použít právě ty, u kterých není prokázán 

škodlivý účinek na lidskou tkáň. Za bezpečné z tohoto hlediska lze považovat 

systémy magnetické rezonance (omezení vlivem silného magnetického pole 

tkví pro pacienty s kovovými implantáty, kochleárními implantáty, 

kardiostimulátory apod.) a ultrazvuku, tělo není zatěžováno ionizujícím 

zářením jako v případě ostatních používaných modalit. Právě kvantitativní 

perfúzní analýza pomocí magnetické rezonance je předmětem předložené 

práce. Přesto, že kvantitativní metoda perfúzní analýzy je známa již několik 

desetiletí, je stále přijímána jako experimentální díky několika nevýhodám. 

Zásadní problém a výzva současného výzkumu u této metody je korektní 

identifikace signálu průběhu koncentrace kontrastní látky, která analyzovanou 

oblast vyživuje (arteriální vstupní funkce). 

Cílem práce je vývoj metody, která přispěje k vyřešení tohoto problému. 

Navržená metoda je validována na syntetických, preklinických a klinických 

datech. Dalším cílem je uvést metodu kvantitativní perfúzní analýzy více do 

klinické praxe a do rutinní aplikace v preklinickém výzkumu tvorbou 

softwarových nástrojů pro zpracování kontrastních sekvencí právě pro potřeby 

klinických a biologických pracovišť. 
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1 Teoretický základ pro perfúzní zobrazování 

pomocí magnetické rezonance 

Pro účely práce je potřeba v první kapitole teoretické části vyložit princip 

metody dynamického zobrazování s použitím kontrastní látky (k.l.) pomocí 

magnetické rezonance (DCE-MRI, z anglického „Dynamic Contrast Enhanced 

Magnetic Resonance Imaging“) a následného zpracování až po stanovení 

perfúzních parametrů. Nejprve je ukázán základní sled kroků, který je pro tuto 

metodu charakteristický. Protože jde o metodu s použitím k.l., je popsáno jaké 

k.l. se používají. Z hlediska akvizice jsou uvedeny nejčastěji používané 

akviziční metody. Dále je vysvětleno, jak se z naměřených obrazových dat 

získají obrazy, kde změna kontrastu v obraze odpovídá změně koncentrace k.l. 

ve zobrazované tkáni. Na závěr kapitoly je vysvětleno stanovení perfúzních 

parametrů z naměřených dat. Právě určením perfúzních parametrů – vlastní 

perfúzní analýzou – se podrobně zabývá druhá kapitola teoretické části. 

1.1 Princip perfúzního zobrazování a perfúzní analýzy 

Tato kapitola slouží čtenáři k úvodní představě o zpracování dat až po 

výsledné parametry tak, aby se neztratila návaznost v pozdějších kapitolách. 

Základem je vpravení bolusu k.l. do krevního oběhu a pomocí vhodné akviziční 

techniky zobrazování určitého řezu (řezů) s oblastí zájmu (ROI) v čase, dle Obr. 

1.1. Jde tedy o dynamické zobrazení s použitím k.l. Měření vlastní dynamické 

sekvence trvá obvykle jednotky minut. 

 

Obr. 1.1 - Dynamická sekvence perfúzního zobrazování 
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Vlivem různých pohybových artefaktů (dech, pohyb pacienta, artefakty 

dány zobrazovací metodou a polohou vyšetřované tkáně) je mnohdy nutné 

provést lícování (registraci) dynamické sekvence v ROI, jak ukazuje Obr. 1.2. 

Registrovat obrazy lze manuálně či automaticky jako optimalizační problém. 

Metod je velké množství a jejich analýza není předmětem této práce. Pro 

přehled poslouží [166]. 

 

Obr. 1.2 - Registrace dynamické sekvence 

Kontrast v takto získaných obrazech ještě není přímo úměrný 

koncentraci k.l. Je nutno provést převod signálové intenzity (SI) těchto obrazů 

na obrazy, kde intenzita signálu odpovídá koncentraci k.l., Obr. 1.3. Pro 

korektní převod se využívají prekontrastní měření. 

 

Obr. 1.3 – Převod na koncentraci k.l. 

Průmětem skrz veškeré takto získané obrazy dynamické sekvence lze 

získat křivku koncentrace k.l., Obr. 1.4. 
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Obr. 1.4 – Zisk křivky koncentrace k.l. z dynamické sekvence 

Ilustraci tvaru křivek pro různé tkáně ukazuje Obr. 1.5 

 

Obr. 1.5 - Křivky koncentrace k.l. různých tkání 

Červená je oblast nádoru, zelená je ledvina, růžová a tmavě modrá je 

sval, žlutá a světle modrá je signál z páteře a hnědá jsou játra. Právě tyto křivky 

koncentrace kontrastní látky v ROI jsou základem pro následnou perfúzní 

analýzu. Výsledkem perfúzní analýzy jsou perfúzní parametry. Metod určení 

perfúzních parametrů je velké množství. Lze je rozdělit na metody kvalitativní, 

semi kvantitativní a kvantitativní. Pro účely této práce se pod pojmem perfúzní 

analýza rozumí kvantitativní analýza, matematické modelování, které 

aproximuje měřenou křivku koncentrace k.l. vhodným farmakokinetickým 

modelem. Parametry modelu jsou pak hledané perfúzní parametry. Pokud se 

analýza udělá pro každý voxel, získají se mapy perfúzních parametrů, 

například mapa průtoku krve (Fb), objem extracelulárního extravaskulárního 
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prostoru (EES, ve), objem krve (vb), apod., jak ukazuje Obr. 1.6. Protože jde o 

kvantitativní analýzu, parametry mají jednotky a konkrétní hodnoty. 

 

Obr. 1.6 - Mapy perfúzních parametrů 

1.2 Kontrastní látky pro dynamické zobrazování 

Běžné a klinicky využívané k.l. pro perfúzní zobrazování jsou cheláty 

gadolinia. Jde o paramagnetické látky, které zkracují relaxační časy podélné 

relaxace T1 a příčné relaxace T2 (zároveň T2*). Volné gadolinium je pro lidský 

organizmus toxické, pokud je ale vázané v těchto k.l., toxicita mizí. K.l. se liší 

molekulovou hmotností, od nízkomolekulárních po makromolekulární [28], 

[156]. Klinicky používané cheláty gadolinia jsou látky s nižší molekulovou 

hmotností (500 Da) [11]. Jejich velikost je předurčuje jako látky extravaskulární, 

extracelulární. Pronikají z kapilár do EES, ale nikoli do buněk. Analyzovanou 

tkáň s takovou k.l. ukazuje Obr. 1.7. 

 

Obr. 1.7 – Tkáň s kontrastní látkou 
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Výjimkou je například mozek s krevní mozkovou bariérou, která 

nepoškozená nepropustí molekuly z intravaskulárního prostoru (IVS). Toho se 

využívá při zjištění, zda je tato bariéra poškozena. Schválené k.l. pro klinické 

účely uvádí Tab. 1.1. Kromě Ablavaru (USA) jsou všechny schválené pro 

Evropskou unii. 

Tab. 1.1 - Schválené kontrastní látky pro klinické účely 

komerční název zkratka Gd-chelát 

Magnevist Gd-DTPA gadopentát dimeglumin 

Omniscan Gd-DTPA-BMA gadodiamid 

Dotarem Gd-DOTA kyselina gadoterová a meglumin 

ProHance Gd-HP-DO3A gadoteridol 

Gadovist Gd-BT-DO3A gadobutrol 

MultiHance Gd-BOPTA dimeglumin-gadobenát 

OptiMARK Gd-DTPA-BMEA gadoversetamid 

Primovist (Eovist v USA) Gd-EOB-DTPA gadoxetát 

Ablavar (dříve Vasovist) Gd-DTPA-DCHP gadofosveset 

U některých schválených k.l. s lineární strukturou (neváže gadolinium 

natolik pevně, aby se neuvolnilo) se ukazuje, že malé množství volného 

gadolinia se ukládá v mozkové tkáni a Evropská agentura pro léčivé přípravky 

doporučuje svým dokumentem EMA/457616/2017 z 21. července 2017 registraci 

těchto látek pozastavit. Evropská komise vydá konečné závazné rozhodnutí 

platné pro členské státy EU. Státní ústav pro kontrolu léčiv o tomto informoval 

na svém webu 12. července 2017. Jedná se i o nejběžnější Magnevist. 

Volba druhu váhování obrazu - T1 nebo T2 je dána požadavkem, zda je 

třeba znát parametry EES, nebo stačí znát parametry IVS. S tím souvisí také 

délka akvizice, kdy u metod s T2 váhováním stačí kratší doba akvizice. Hlavní 

využití T2 metod, které se označují jako dynamické susceptibilitou váhované 

kontrastní zobrazování pomocí magnetické rezonance (DSC-MRI, z anglického 

„Dynamic Susceptibiliy Contrast Magnetic Resonance Imaging“), je 

zobrazování perfúze mozku, právě díky krevní mozkové bariéře. DSC-MRI 

neposkytuje kvantitativní výsledky díky nelineární závislosti velikosti cév na 

velikosti signálu [28]. DSC-MRI je klinicky používáno v onkologii a neurologii. 

V ostatních tkáních, kde kontrastní látka proniká do EES a kde je vhodné 
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odhadovat i parametry EES, nahrazuje tuto metodu právě DCE-MRI. DSC-MRI 

by v takových tkáních, kde nízkomolekulární látka proniká do EES, ukazovalo 

chybové výsledky. Řešením je použití makromolekulárních látek (> 60 kDa), 

které do EES neprojdou [147], [61]. Takové látky jsou ale toxické, stejně jako 

látky obsahující mangan [34]. Zkoumají se také oxidy železa [147]. Obrazy DSC-

MRI a DCE-MRI jsou z hlediska SI inverzní. Větší množství k.l. u DSC-MRI 

znamená nižší úroveň signálu, u DCE-MRI naopak. 

Výhodou DCE-MRI oproti DSC-MRI jsou plně kvantitativní perfúzní 

parametry. Tato práce se zabývá metodami plně kvantitativními a uvažuje také 

parametry EES, proto se dále zabývá pouze T1 váhovanými obrazy, DCE-MRI, 

zde tato práce může přispět k rozšíření do klinické oblasti. 

1.3 Metody akvizice 

Kontrastní látky usnadňují relaxaci protonů vodíku a tím zkracují 

relaxační časy návratu vektoru magnetizace těchto protonů do ustáleného 

stavu. Pro zobrazování a následnou analýzu v DCE-MRI je důležitý čas podélné 

relaxace T1. Tento parametr (T1) má souvislot s koncentrací k.l. v měřených 

datech. Získané obrazy použitím vhodné akviziční sekvence ale nevyjadřují 

z hlediska SI tyto relaxační časy, ani koncentraci k.l. přímo. Výsledné obrazy 

jsou pouze váhovány těmito relaxačními časy, ale signálovou intenzitu 

ovlivňuje také i nehomogenita magnetického pole a protonová hustota. 

Základním požadavkem pro akviziční sekvenci pro DCE-MRI je časová 

rozlišovací schopnost z hlediska korektního postihnutí vaskulární fáze 

průchodu kontrastní látky danou tkání. Signál průchodu kontrastní látky je 

třeba v takovém případě ideálně vzorkovat kolem 1 sekundy [96]. Vhodné 

akviziční sekvence používané v DCE-MRI jsou převážně založeny na použití 

dvou a tří dimenzionální akvizice FLASH (z anglického „Fast low angle shot“) 

[41], [42]. Jde o gradient-echo sekvenci, a jak anglický název napovídá, 

kombinuje použití malého sklápějícího úhlu (FA) vychýlení vektoru 

magnetizace vhodným použitím radiofrekvenční excitace a krátký repetiční čas 

TR. Pro echo čas TE (čas od středu excitačního radiofrekvenčního pulzu po 

střed měřeného echo signálu) z důvodu omezení vlivu T2* (vliv nehomogenit 
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magnetického pole a vliv k.l. na jeho zkrácení) platí TE << T2*. Matematický 

model pro SI takové sekvence lze psát [52], [144], [160]: 

 𝑆 = 𝑘 𝜌 sin (𝐹𝐴)
1 − 𝑒

−
𝑇𝑅
𝑇1

1 − cos(𝐹𝐴) 𝑒
−
𝑇𝑅
𝑇1

 (1.1) 

kde ρ je hustota protonových jader a k je konstanta odpovídající systémovému 

zisku v akvizičním řetězci. 

 Parametry akvizice TR, FA jsou známé. Naměřená signálová intenzita S 

je známa také. Pro správný převod SI dynamických dat na koncentraci 

kontrastní látky, jak vysvětluje následující kapitola, je nutné znát časy T1 této 

dynamické sekvence. V rovnici (1.1) ale vystupuje druhá neznámá, konstanta 

k·ρ (stejně jako T1 závisí na konkrétní tkáni). k·ρ je konstanta získaná pro 

FA = 90° a TR, TE -> 0 a odhaduje se aproximací měřených prekontrastních dat 

pro různé hodnoty akvizičních parametrů modelem. Proto je nutné v rámci 

akvizice měřit kromě samotné dynamické sekvence i prekontrastní obrazy 

s různými FA [26], [152] a/nebo TR [144]. 

 Akvizice metodou FLASH se používá téměř ve všech klinických 

oblastech, kde je použita metoda DCE-MRI. Existují i metody „Saturation 

Receovery FLASH“, SR FLASH [57] a „Inverison Recovery FLASH“, IR FLASH 

[52], [116], používané i v kardiologii. 

1.4 Převod signálové intenzity na koncentrace kontrastní 

látky 

V kapitole 1.2 je uvedeno, že kontrastní látky pro DCE-MRI zkracují 

relaxační čas podélné relaxace T1. Z kapitoly 1.3 plyne, že signálová intenzita 

obrazu je váhována (kromě dalších parametrů) právě tímto časem. Zásadní pro 

převod signálové intenzity na koncentraci k.l. je lineární vztah relaxačních 

rychlostí (převrácená hodnota času T1) a koncentrace [55], [61], [99], [132]. 

 𝑅1 =
1

𝑇1
= 𝑅10 + 𝑟1𝐶 (1.2) 
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kde R1 je relaxační rychlost podélné relaxace, R10 je relaxační rychlost bez 

přítomnosti k.l., r1 je relaxivita použité k.l. a C je koncentrace k.l. Relaxivita je 

daná pro konkrétní k.l. a velikost magnetického pole a její hodnoty lze najít 

v literatuře [2], [23]. Sloučením rovnice (1.1) s rovnicí (1.2) je získán model pro 

stanovení koncentrace k.l. ze signálové intenzity měřených obrazů. Využitím 

prekontrastních měření (kapitola 1.3) se odhadnou parametry R10 a k·ρ a 

koncentrace k.l. zůstává jedinou neznámou. R10 a k·ρ jsou odhadovány 

aproximací nelineárního modelu na měřená prekontrastní data [61], [144], [160], 

existují i lineární modely [24], [55]. Koncentrace k.l. se určuje v každém voxelu 

v celém měřeném čase dynamické sekvence a získávají se obrazy dle Obr. 1.3. 

1.5 Kinetika šíření kontrastní látky 

Dle Obr. 1.4 jsou nyní k dispozici měřené časové křivky vývoje 

koncentrace k.l. pro každý voxel. Pro pochopení odhadování perfúzních 

parametrů je nutné čtenáře seznámit se základním konceptem - teorií 

farmakokinetiky. 

Každou tkáň, kterou protéká krev, lze popsat modelem z Obr. 1.8. Jde o 

obecnou tkáň, kde se vyskytuje k.l., a C(t) je molární koncentrace (mol/ml) 

v celém množství (objemu) tkáně. Soubor vstupů Jin(t) a výstupů Jout(t) značí tok 

do (arteriální vstup/y) a ven (venózní výstup/y) z tkáně – jde o počet molekul 

k.l., které projdou skrz vstup či výstup za jednotku času. Tok je normován na 

množství tkáně (objem), má tedy jednotku mol/min/ml. 

 

Obr. 1.8 - Obecný farmakokinetický model 
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Za předpokladu, že žádná k.l. ve tkáni nezmizí nebo se nevytvoří, lze pro 

změnu koncentrace C(t) v čase psát [138]: 

 
d𝐶(𝑡)

d𝑡
=∑𝐽in

𝑖 (𝑡) −∑𝐽out
𝑜 (𝑡)

O

𝑜=1

I

𝑖=1

 (1.3) 

Částice k.l., která vstoupí do tkáně, tkání projde a opět ze systému vyjde. Čas 

od vstupu po výstup je doba průchodu částice k.l. systémem. Protože částice 

může skrz tkáň projít různou trasou, průchod k.l. skrz tkáň je charakterizován 

přenosovou funkcí (funkcí hustoty pravděpodobnosti doby průchodu 

s jednotkovou plochou pod křivkou) r(t). 

Vztah mezi vstupy Jin(t) a výstupy Jout(t) systému lze určit z předpokladu, 

že odpověď na vstup je lineární k velikosti dávky a nezávislá na času vstupu 

(stacionární) [139]. Pak přenosová funkce r(t) závisí pouze na době průchodu 

tkání. 

 ∑𝐽out
𝑜 (𝑡) =∑(𝐽in

𝑖 ∗ 𝑟𝑖)(𝑡)

I

𝑖=1

O

𝑜=1

 (1.4) 

kde * značí konvoluční operátor definovaný jako konvoluční integrál: 

 (𝑓1 ∗ 𝑓2)(𝑡) = ∫𝑓1(𝑢) ∗ 𝑓2(𝑡 − 𝑢)d𝑢

𝑡

0

 (1.5) 

Předpoklad stacionarity a linearity nemusí být vždy splněn. Z hlediska 

okamžiku vstříknutí k.l. mohou nastat patologické reakce nebo fyziologické 

(stres) a ty mohou změnit interní strukturu tkáně. Pokud tyto změny z hlediska 

změny struktury tkáně nastávají v časovém měřítku značně delším, než je doba 

akvizice, je systém stacionární (časově invariantní). Podobně velké množství 

aplikované k.l. může způsobit fyziologické změny – nelineární systém. Při 

standardních dávkách toto ale neplatí [138]. 
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 Přenosovou funkci r(t) lze z výše uvedeného chápat jako výstupní 

odezvu systému na impulzní vstup. Jde o teoretický případ, kdy by se známé 

množství k.l. podařilo vstříknout za čas 𝑡 → 0 na arteriální vstup. Na venózním 

výstupu se objeví zpožděná a rozptýlená verze vstupu, funkce r(t) [165]. 

Funkce, která vyjadřuje frakci k.l. zůstávající ve tkáni po impulzním 

vstupu, se nazývá impulzní reziduální funkce tkáně (IRF), R(t). Udává 

pravděpodobnost výskytu částice k.l. v daném voxelu (nebo ROI) v čase t po 

vstupu částice do daného voxelu (ROI). Je zřejmé, že IRF musí být klesající 

(pravděpodobnost výskytu částice ve voxelu s časem klesá) a v čase t = 0 je 

částice k.l. ve voxelu s pravděpodobností R(0) = 1. Vztah mezi přenosovou 

funkcí r(t) a IRF R(t) ukazují následující rovnice a Obr. 1.9 [81]. 

 𝑅(t) = 1 − ∫𝑟(𝑢)d𝑢

𝑡

0

 (1.6) 

 𝑟(𝑡) = −
d𝑅(𝑡)

d𝑡
 (1.7) 

 

Obr. 1.9 – Přenosová funkce r(t) a impulzní reziduální funkce tkáně R(t) 

Sloučením rovnic (1.3), (1.4), vyřešením vzniklé diferenciální rovnice (počáteční 

podmínka C(0)=0) [138] a využitím rovnice (1.6): 

 𝐶(𝑡) =∑(𝐽in
𝑖 ∗ 𝑅𝑖)(𝑡)

I

𝑖=1

 (1.8) 



21 
 

Každý tok J(t) (na vstupu nebo výstupu) je možno vyjádřit jako součin 

koncentrace k.l. (na vstupu nebo výstupu) a rychlostní konstanty [118]. Za 

předpokladu jednoho arteriálního vstupu a jednoho venózního výstupu lze 

rovnici (1.8) upravit: 

 𝐶(𝑡) = 𝐹p(𝑐a ∗ 𝑅)(𝑡) = (𝑐a ∗ 𝐼)(𝑡) (1.9) 

kde Fp je průtok plazmy normovaný na objem tkáně (ml/min/ml) a ca(t) je 

koncentrace k.l. na vstupu tkáně (mol/ml), ve vyživující artérii. Označuje se jako 

arteriální vstupní funkce, AIF. I(t) je pak IRF váhovaná průtokem plazmy. 

Ilustraci typického tvaru křivky AIF uvádí Obr. 1.10. Jde o měřenou AIF 

získanou z voxelu velké artérie měřených dat, tak jak se v DCE-MRI konvenčně 

AIF stanovuje, viz kapitola 2.2.1. 

 

Obr. 1.10 – Měřený signál AIF 

 Tento model pro popis naměřené koncentrace k.l. v ROI, rovnice (1.9) je 

základem pro perfúzní analýzu a stanovení perfúzních parametrů. 
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1.6 Odhad perfúzních parametrů 

Kapitola seznamuje s metodickými přístupy k odhadu perfúzních 

parametrů a vybírá metody, které jsou pro tuto práci stěžejní a které podrobně 

rozvádí kapitola 2 této práce. Pro čtenářovu orientaci jsou zde představeny 

perfúzní parametry v přehledové tabulce. 

1.6.1 Perfúzní parametry 

Perfúzní parametry se určují z křivky IRF, která může být popsána 

parametrickým modelem nebo neparametricky. Z první třídy, 

neparametrických IRF a I(t) lze stanovit perfúzní parametry – průtok krevní 

plazmy (Fp), střední dobu průchodu (MTT z anglického „mean transit time“) 

skrz voxel (ROI), T (min) a frakci distribučního objemu, v (ml/ml) takto [139]: 

 𝐹p = 𝐼(0) (1.10) 

 𝑇 = ∫ 𝑅(𝑡)d𝑡

∞

0

 (1.11) 

 
𝑣 = 𝐹p∫ 𝑅(𝑡)d𝑡 = ∫ 𝐼(𝑡)d𝑡

∞

0

∞

0

 

 

(1.12) 

 

Obr. 1.11 - Identifikace perfúzních parametrů z křivky IRF a I(t) 
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Měřená koncentrace C(t) je dána jako množství k.l. v daném voxelu (ROI) 

dělené celkovým objemem tkáně. Obr. 1.7 ukazuje, že v celkovém objemu tkáně 

jsou kromě kapilár a EES také buňky, kam k.l. neproniká (objem 

intracelulárního prostoru, vc). Z pohledu distribuce k.l. ve tkáni je nutno 

definovat objem krevní plazmy (vp). 

 𝑣p = 𝑣b(1 − 𝑘𝑜𝑟mc·𝐻𝑐𝑡vc) (1.13) 

kde Hctvc je hodnota hematokritu velkých cév (≈ 0,4) a kormc je korekční faktor 

pro malé cévy (≈ 0,7) [91]. Krev totiž obsahuje i buňky (krvinky a destičky) a k.l. 

do buněk neproniká, šíří se v krevní plazmě. Pak lze matematicky vyjádřit 

vztah jednotlivých frakcí celkového objemu tkáně: 

 𝑣p + 𝑣e + 𝑣c = 1 (1.14) 

Důležité pro další úvahy jsou objemy, kde se distribuuje k.l. (vp, ve). Tyto 

objemy distribuce k.l. jsou někdy historicky normovány na množství tkáně 

(jednotka hmotnosti g, stejně jako jiné perfúzní parametry lze najít takto 

normovány, např. Fp). To vyžaduje znát hustotu tkáně, která je mnohdy 

neznámá a proto se častěji normují perfúzní parametry na celkový objem tkáně 

(ml). Takto normované objemy distribuce k.l. jsou pak bezrozměrnou veličinou 

nebo se uvádí jednotka ml/ml. V literatuře lze, dle výše uvedeného, najít i 

označení ml/g tkáně [50]. Protože tyto objemy jsou zároveň perfúzní parametry, 

ilustraci odhadů map těchto perfúzních parametrů uvádí Obr. 1.6 (vp je 

využitím rovnice (1.13) přepočteno na vb, stejně jako v obrázku uvedený průtok 

krve Fb byl přepočten analogicky z průtoku krevní plazmy Fp). Pro vp a ve platí: 

 𝑣p + 𝑣e = 𝑣 (1.15) 

kde v je distribuční objem definovaný v rovnici (1.12). 

Celková měřená koncentrace ve tkání, C(t), je pak dána: 

 𝐶(𝑡) = 𝑣pcp(𝑡) + 𝑣ece(𝑡) (1.16) 
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kde cp(t), ce(t) jsou koncentrace k.l. v objemech vp, ve normovaných na ml tkáně. 

Tato rovnice popisuje obecný model tkáně podle Obr. 1.7. Modely tkáně mohou 

být kompartmentové, kdy se předpokládá rychlé a stejnosměrné rozptýlení k.l. 

v jednotlivých frakcích tkáně, a s distribuovanými parametry kde se 

předpokládá také prostorová závislost distribuce k.l. Oba typy modelů popisuje 

kapitola 2.1 a jsou popsatelné rovnicí (1.9). 

Druhou třídou formulace IRF jsou parametrické modely - analytický 

popis IRF (R(t)). Parametry popisující analytický průběh IRF jsou pak hledané 

perfúzní parametry. Komplexnější modely (s popisem vaskulární fáze 

průchodu k.l. tkání) poskytují více perfúzních parametrů. Další perfúzní 

parametry těchto modelů, které popisují chování tkáně dle Obr. 1.7 jsou 

uvedeny společně s již uvedenými perfúzními parametry v přehledové tabulce. 

Tab. 1.2 - Perfúzní parametry 

parametr jednotka popis 

vp ml/ml objem krevní plazmy 

vb ml/ml objem krve 

ve ml/ml objem EES 

Fp ml/min/ml průtok krevní plazmy 

Fb ml/min/ml průtok krve 

PS ml/min/ml míra propustnosti povrchu cév 

E - extrakční frakce z plazmy do EES 

Ktrans 1/min objemová přenosová konstanta krevní plazmy a EES 

T min střední doba průchodu k.l. tkání 

Tc min střední doba průchodu k.l. kapilární částí 

kep 1/min rychlostní konstanta přechodu mezi EES a krevní plazmou 

Jednotlivé perfúzní parametry jsou mezi sebou přepočitatelné, je potřeba vybrat 

ty, které budou brány jako primární a ostatní odvozené. Za primární parametry 

jsou považovány parametry modelu. Zde jsou jako příklad uvedeny přepočty 

perfúzních parametrů v návaznosti na praktickou část této práce [81], [138], 

[140]. Za primární parametry jsou proto považovány Fp, E, ve, Tc. 
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 𝑣p = 𝑇c𝐹p (1.17) 

 𝐾trans = 𝐸𝐹p (1.18) 

 𝑘ep =
𝐸𝐹p

𝑣e
 (1.19) 

 𝑃𝑆 = −𝐹p ln(1 − 𝐸) (1.20) 

Krevní plazma a krev jsou v perfúzních parametrech přepočitatelné obdobně 

jako v rovnici (1.13). 

Perfúzní parametry v této kapitole popisované jsou kvantitativní. Pro úplnost 

existují perfúzní parametry získané přímo rozměřením měřené křivky 

koncentrace k.l. ve tkáni C(t) [8]. Ilustraci některých semikvantitativních 

parametrů uvádí následující Obr. 1.12. 

 

Obr. 1.12 - Semikvantitativní parametry 

AUC90 je zde plocha pod křivkou během prvních 90 s měření. 

1.6.2 Metody stanovení perfúzních parametrů 

Metody stanovení perfúzních parametrů lze rozdělit na kvalitativní, 

semikvantitativní a kvantitativní. Kvalitativní a semikvantitativní analýza DCE-
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MRI [50] se zabývá charakteristikou křivky, kvantitativní analýza vyžaduje 

modelování farmakokinetických jevů ve tkáni pro získání parametrů spojených 

s fyziologií [8]. Pro úplnost jsou nyní uvedeny i nekvantitativní metody odhadu 

perfúzních parametrů. 

Kvalitativní metody 

Kvalitativní metody rozdělují tvar křivky na tři části (typy) podle popisu 

křivky - typ I je nárůst signálu, typ II je část signálu, který se jeví konstantní po 

počátečním dosažení maxima a typ III je pokles signálu. Výhodou této analýzy 

je možnost zkoumat přímo SI, není potřeba převod na C(t) a tím pádem není 

nutné měřit prekontrastní obrazy. Další výhodou je, že není nutné snímat signál 

AIF. Nevýhodou této analýzy je fakt, že neposkytuje kvantitativní perfúzní 

parametry, které charakterizují fyziologii tkáně. Metoda je obtížně 

reprodukovatelná, parametry jsou závislé na konkrétním měření a na 

akvizičních parametrech. Přesto podle tvaru křivky (typu) jde například 

rozeznat benigní a maligní nádor prsu [33]. Možnost v krátkém čase poznat 

reakci na léčbu není dobře reprodukovatelná jako u kvantitativních metod. 

Semikvantitativní metody 

Semikvantitativní metody popisují křivku C(t) podle Obr. 1.12. Výhody 

jsou obdobné jako u kvalitativních metod – časová nenáročnost určení 

parametrů, není nutné měřit AIF. I nevýhody jsou obdobné – parametry je 

obtížné vztáhnout k fyziologii tkáně, a metoda není reprodukovatelná. Metoda 

se klinicky použila jako hodnocení antivaskulárně působících léčiv [107] a také 

preklinicky [58]. 

Kvantitativní metody 

 Kvantitativní metody jsou založeny na získání parameterů popisujících 

fyziologii tkáně (prokrvení, frakční objemy, permeabilita cév, rychlostní 

konstanty přenosu k.l., atd.). Kvantitativní perfúzní analýza vychází 

z farmakokinetického modelování, jde o aproximaci měřených křivek C(t) 

rovnicí (1.9). Pro takový odhad parametrů je v literatuře DCE-MRI užíván 

výraz dekonvoluce. Jak bylo uvedeno výše, používají se parametrické modely a 

neparametrický popis pro IRF. 
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Odhad neparametrické křivky I(t), Fp·R(t), je dán algebraickým 

invertováním rovnice (1.9) nebo ve Fourierově oblasti. Jako příklad 

neparametrického odhadu perfúzních parametrů lze uvést Wienerovu 

dekonvoluci [51], [124], singulární rozklad matic [153], [154] a Gaussovskou 

dekonvoluci [3]. Problém takového numerického odhadu je zvýraznění šumu. 

Proto se používají různé regularizační členy, které zvýrazňování šumu potlačí, 

jako Tichonovská regularizace [93], penalizovaná monotónnost [114] a 

regularizace využitím splajnů [135]. Nevýhodou analýzy bez použití modelu je 

omezení odhadovaných perfúzních parametrů na T, Fp a v, dle rovnic (1.10) - 

(1.12). 

Ilustraci aproximace měřené křivky C(t) modelem s parametrickou IRF 

uvádí Obr. 1.13. 

 

Obr. 1.13 - Aproximace měřené křivky (modrá) modelem (červená) 

Jde o odhad perfúzních parametrů metodou maximální věrohodnosti 

(MLE) používanou ve statistice. Konkrétní aplikaci metody aproximace 

měřených křivek modelem lze matematicky popsat jako minimalizaci sumy 

kvadrátů odchylek: 
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 min
𝐏∈𝐏c

∑|𝐶(𝑛𝑇s) − 𝐶model(𝑛𝑇s, 𝐏)|
2

𝑡

 (1.21) 

kde P je vektor všech odhadovaných parametrů použitého aproximačního 

modelu, vzhledem k praktické aplikaci dekonvoluce pomocí výpočetní 

techniky je čas t nahrazen nTs, kde n je časový index, Ts je vzorkovací interval a 

Cmodel(nTs,P) je modelovaná koncentrace k.l. stanovená rovnicí (1.9). P je prvkem 

množiny Pc, definující omezení parametrů (např. pozitivita perfúzních 

parametrů). Protože použité modely jsou nelineární, jedná se o nelineární 

regresi – nelineární metoda nejmenších čtverců. Rovnice (1.21) je základem 

parametrických dekonvolučních metod. 

Alternativní přístup k odhadům metodou MLE jsou metody na 

základě Bayesovské pravděpodobnosti. Obecný princip minimalizace 

kriteriální funkce je pro obě metody společný, teoretické pozadí Bayesovských 

metod je jiné a přesahuje rozsah práce. Zde byly publikovány jak parametrické 

tak neparametrické metody [112], [134], [136]. Výhoda těchto odhadů 

perfúzních parametrů je v poskytnutí pravděpodobnostního rozložení 

odhadnutých parametrů, ne jen bodový (intervalový) odhad. Nevýhodou je ale 

časová náročnost výpočtu v porovnání s MLE metodami, díky které nejsou tyto 

metody konvenčně používány. 

Je zřejmé, že množství odhadnutých primárních perfúzních parametrů 

závisí na konkrétním modelu pro IRF. Běžně užívané metody odhadu 

perfúzních parametrů navíc předpokládají známý signál AIF, který mohl být 

získán přímo z voxelu změřených dat či popsán modelem se známými 

parametry. Zde je ale nejslabší místo DCE-MRI analýzy. Správnost určení 

perfúzních parametrů závisí na korektním stanovení AIF ať už měřením nebo 

modelem, ale měřená AIF je zatížena mnoha artefakty, viz kapitola 2.2.1, které 

negativně ovlivňují odhad perfúzních parametrů. Parametrický model AIF zase 

nereflektuje pacientskou specificitu a specificitu jednotlivých vyšetření, protože 

parametrická AIF popisuje populační průměr. Jednou z možností jak se 

problémům s identifikací AIF vyhnout je metoda odhadu perfúzních parametrů 

pomocí referenční tkáně [1], [22], [155], [159], [161]. Pokud jsou uvažovány 

alespoň dvě tkáně se společnou AIF, pak lze z  rovnic popisujících koncentraci 
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k.l. vyjmout AIF a perfúzní parametry stanovit pouze na základě těchto dvou 

tkání. U jedné z nich (referenční) musí být známy všechny hodnoty perfúzních 

parametrů modelu IRF, které se převážně stanovují z literatury ze svalu. 

Nevýhodou této metody je, že referenční hodnoty perfúzních parametrů ze 

svalu jsou stále variabilní mezi pacienty, ač je jejich mezipacientská variabilita 

meněí než u jiných tkání, např. nádoru. 

Kvantitativní metoda, které stanovuje AIF bez chyb způsobených 

měřením AIF a nespecificitu k pacientovi a jednotlivým vyšetřením a 

nepotřebuje znalost modelu kompletní IRF referenční tkáně, je metoda slepé 

dekonvoluce. Odhad perfúzních parametrů využitím slepé dekonvoluce a 

použitím komplexnějších modelů IRF (popisujících vaskulární fázi průchodu 

k.l. tkání) je hlavním přínosem v praktické části této práce. Proto je potřeba 

čtenáře seznámit s modely používanými v kvantitativní perfúzní analýze, s 

problémy s korektním stanovením AIF a s metodou slepé dekonvoluce využité 

při odhadu perfúzních parametrů. Tomuto se věnuje kapitola 2. 
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2 Kvantitativní parametrická perfúzní analýza 

v magnetické rezonanci 

Předešlá kapitola definovala princip perfúzní analýzy, základní pojmy a 

vztahy nutné pro návaznost. Tato kapitola popisuje kvantitativní perfúzní 

analýzu s využitím modelů. Z předešlého textu plyne, že kvantitativní 

parametrická perfúzní analýza používá parametrický model pro IRF, z něhož se 

určují perfúzní parametry. Nejprve jsou tedy popsány nejpoužívanější modely 

pro IRF. Další částí modelu signálu je AIF. Způsobů stanovení AIF je několik – 

od měření, přes parametrický popis až po identifikaci AIF metodou slepé 

dekonvoluce. Modely AIF, které se používají v preklinické a klinické oblasti, 

jsou také v této kapitole popsány. Pozornost je věnována problematice 

stanovení AIF, protože korektní stanovení AIF je klíčové pro správný odhad 

perfúzních parametrů, což plyne z konvoluční závislosti stanovení koncentrace 

k.l. C(t) ve tkáni, rovnice (1.9). Jde o výzvu současného výzkumu v této oblasti. 

Dále kapitola ukazuje současný stav parametrických metod odhadu perfúzních 

parametrů.  

Tkáň podle Obr. 1.7 má dvě objemové frakce z hlediska distribuce k.l. (v 

EES ve, v IVS vp) celkového objemu tkáně (kde je navíc intracelulární frakce). 

K.l. se pohybuje mezi oběma frakcemi (subsystémy). U analyzované tkáně jako 

celku se předpokládá jeden vstup a jeden výstup. Subsystémy (frakce tkáně – 

IVS, EES) mohou mít více vstupů a výstupů. Konkrétní vstup nebo výstup, tok 

J(t), je dán jako součin koncentrace c(t) vstupu nebo výstupu a rychlostní 

konstanty F, která může mít rozměr průtoku plazmy Fp normovaného na objem 

tkáně, popřípadě rychlostní konstanty míry propustnosti cév, PS, případně 

objemové konstanty přenosu mezi krevní plazmou a EES, Ktrans, nebo rychlostní 

konstanty přechodu mezi EES a plazmou, kep. 

 𝐽(𝑡) = 𝐹c(𝑡) (2.1) 

Za předpokladu rychlého a stejnoměrného rozptýlení k.l. ve frakci tkáně 

(kompartmentu) je koncentrace k.l. c(t) na výstupu této frakce rovna 

koncentraci v dané frakci distribuce k.l. (pokud se nebude jednat o 
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kompartment, vznikne zde kromě časové i prostorová závislost c(x,t)). Celková 

koncentrace k.l. C(t) je pak dána součtem koncentrací obou frakcí váhovaných 

frakčními objemy, dle rovnice (1.16). Celková změna koncentrace k.l. ve tkáni 

C(t) (změny koncentrací k.l. v každé objemové frakci pokud se počítá každá 

frakce individuálně) je dána (jsou dány) diferenciální rovnicí prvního řádu 

(pokud nejde o kompartment, parciální diferenciální rovnicí). Řešením (např. 

využitím Laplaceovy transformace) je vztah pro aproximaci měřené křivky 

koncentraci k.l. C(t) ve tvaru rovnice (1.9) – konvoluce AIF a IRF váhované 

průtokem plazmy. 

 

Obr. 2.1 – Konvoluční závislost určení koncentrace k.l. ve tkáni 

2.1 Modely impulzní reziduální funkce tkáně 

Následující popis používaných modelů IRF (případně IRF váhovaných 

průtokem Fp, I(t) rovnice (1.9)) je vždy strukturován z obrázku představy 

modelu popisujícího děje ve tkáni z hlediska distribuce k.l., z popisu modelu 

tkáně z hlediska změny koncentrace k.l. C(t) diferenciální rovnicí, z 

matematického popisu IRF (R(t)) nebo I(t), který je získán po vyřešení 

diferenciální rovnice. Řešení (pomocí Laplaceovy transformace) přesahuje 

rozsah práce, lze jej najít v literatuře [81]. Z takového popisu modelu tkáně, 

který uvádí následující kapitola, ze kterého se určí parametrická IRF, se bohužel 

nedá určit parametrická AIF. Přístupům jak modelovat AIF se věnuje 

následující kapitola. Použití IRF z hlediska fyziologie je jak v preklinické, tak 

v klinické oblasti možné – kontrastní látky pronikají do EES také u zvířat. 
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2.1.1 Dvoukompartmentový model tkáně 

Dvoukompartmentový model (2CXM) tkáně modeluje obě frakce tkáně 

(IVS, vp, a EES, ve, jako prostory s jednotnými vlastnostmi (stejná koncentrace 

k.l. v celém prostoru frakce). Představu modelu uvádí Obr. 2.2. 

 

Obr. 2.2 - Dvoukompartmentový model tkáně, 2CXM 

Šipky v  Obr. 2.2 ukazují směry toků, definují vstupy a výstupy a pro 

přehlednost jsou popsány pouze rychlostními konstantami (koncentrace k.l. na 

výstupu frakce je v kompartmentech rovna koncentraci v dané frakci distribuce 

k.l.). Systém odpovídá popisu dle rovnice (1.16). Celková koncentrace k.l. je 

součtem koncentrací obou frakcí váhovaných frakčními objemy. Změna celkové 

koncentrace k.l. je dána změnou koncentrací v každé z obou frakcí (dvě 

diferenciální rovnice). Tyto frakce, jak je vidět z obrázku, mají více vstupů a 

výstupů. Zápis pro frakci formálně odpovídá rovnici (1.3) s tím, že C(t) je 

nahrazeno koncentrací frakce (cp(t) a ce(t), kde jednotlivé toky J(t) jsou 
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vyjádřeny dle rovnice (2.1) jako součin rychlostních konstant a koncentrací k.l. 

Diferenciální rovnice reflektující směry toků pro jednotlivé frakce: 

 𝑣p
d𝑐p(𝑡)

d𝑡
= 𝐹p𝑐a(𝑡) − 𝐹p𝑐p(𝑡) + 𝑃𝑆𝑐e(𝑡) − 𝑃𝑆𝑐p(𝑡) (2.2) 

 𝑣e
d𝑐e(𝑡)

d𝑡
= 𝑃𝑆𝑐p(𝑡) − 𝑃𝑆𝑐e(𝑡) (2.3) 

Řešením (např. Laplaceovou tranfsormací) s počátečními podmínkami nulové 

koncentrace pro cp(t) a ce(t) [81] pro výslednou koncentraci k.l. ve tkáni se získá 

opět konvoluční vztah (1.9), kde pro IRF, R2CXM(t), platí: 

 

𝑅2CXM(𝐏2CXM, 𝑡) =
(𝑇𝜎+ − 1)𝜎−𝑒

−𝑡𝜎− + (1 − 𝑇𝜎−)𝜎+𝑒
−𝑡𝜎+

𝜎+ − 𝜎−
 

kde 𝜎± =
(𝑇 + 𝑇e) ± √(𝑇 + 𝑇e)2 − 4𝑇c𝑇e

2𝑇c𝑇e
 

(2.4) 

kde Te je střední doba průchodu EES. Model I2CXM(P2CXM,t) (R2CXM(P2CXM,t) 

váhovaný průtokem Fp) je tedy zadán čtyřmi parametry Fp, T, Tc a Te. Jak bylo 

uvedeno v kapitole 1.6.1, parametry jsou mezi sebou přepočitatelné. I2CXM(t) tak 

může být definována jinou sadou 4 parametrů, které jsou jednoznačně vztaženy 

k těmto parametrům. Parametry z Tab. 1.2. jsou parametry používané v klinické 

a preklinické oblasti, například (bez odvození): 

R2CXM (P2CXM,t), kde P2CXM = {Fp, vp, PS, ve}:  

 𝑇 =
𝑣p + 𝑣e

𝐹p
 (2.5) 

 𝑇c =
𝑣p

𝐹p
 (2.6) 

 𝑇e =
𝑣e
𝑃𝑆

 (2.7) 
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Ilustraci IRF pro 2CXM model ukazuje Obr. 2.3. 

 

Obr. 2.3 – R(t) modelu 2CXM 

Model 2CXM se v praxi používá ve studiích různých nádorů [4], [16], [32], [54], 

[120]. 

2.1.2 Toftsův model 

Tento model je nazýván obecným kinetickým modelem [81], [145] nebo 

také Ketyho model, podle autora původního článku z roku 1951 [77]. Toftsův 

pak podle [146]. Model je zjednodušením 2CXM modelu v předpokladu, že 

tkáň je slabě vaskularizovaná (vp ≈ 0). Tento model byl původně navržen pro 

analýzu lézí způsobených roztroušenou sklerózou, které jsou slabě 

vaskularizované. Přesto se tento model stal často používaným i v ostatních 

aplikacích. Dnes se již tento jednoduchý model téměř nepoužívá. Z rovnice 

(1.16) mizí frakce vpcp(t), tedy: 

 𝐶(𝑡) = 𝑣ece(𝑡) (2.8) 

Model tkáně je možno znázornit dle Obr. 2.4. 



35 
 

 

Obr. 2.4 - Jednokompartmentový Toftsův model 

Diferenciální rovnice (využitím zjednodušení rovnice (2.8)) pro změnu C(t) má 

tvar: 

 

d𝐶(𝑡)

d𝑡
≅ 𝑣e

d𝑐e(𝑡)

d𝑡
= 𝐾trans𝑐a(𝑡) − 𝐾trans𝑐e(𝑡)

= 𝐾trans𝑐a(𝑡) −
𝐾trans
𝑣e

𝐶(𝑡)

= 𝐾transca(𝑡) − 𝑘ep𝐶(𝑡) 

(2.9) 

Toftsův model používá pro změnu koncentrace v EES jinou rychlostní 

konstantu oproti modelu 2CXM, rovnice (2.3), kde vystupuje rychlostní 

konstanta PS (míra propustnosti cév). Toftsův model používá Ktrans (objemovou 

přenosovou konstantu krevní plazmy a EES). Oba případy modelují přechod 

molekul k.l. z a do EES skrz stěnu cévy. Průchod množství k.l. mezi IVS a EES 

(a tedy koncentrace v kompartmentech) závisí také na průtoku Fp v IVS. 2CXM 

toto modeluje ve druhém kompartmentu vp. Toftsův jednokompartmentový 

model tento druhý kompartment z hlediska jeho objemu zanedbává, 

nezanedbává ale fyziologický proces přenosu k.l. do EES. Model nemůže 

odhadnout separátně Fp a PS, odhaduje Ktrans, který zohledňuje oba tyto 

parametry. 
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Řešením diferenciální rovnice (C(0) = 0) se získá konvoluční závislost (1.9), kde 

ale z výše uvedeného nejde definovat průtok Fp a oddělit tak IRF a průtok [138]. 

Získá se I(t), dána jako: 

 𝐼Tofts(𝐏Tofts, 𝑡) = 𝐾transe
−
𝐾trans
𝑣e

𝑡
= 𝐾transe

−𝑘ep𝑡 (2.10) 

Parametry Toftsova modelu ITofts(PTofts,t) jsou PTofts = {Ktrans, ve}, a odvozený kep, 

rovnice (1.19). Ilustraci I(t) pro Toftsův model ukazuje Obr. 2.5. 

 

Obr. 2.5 – I(t) Toftsova modelu 

2.1.3 Toftsův rozšířený model 

Toftsův rozšířený model (rozšířený Kety model, rozšířený obecný 

kinetický model) [81], [137], [145] je nejpoužívanějším modelem v perfúzním 

zobrazování jak v klinické tak preklinické oblasti [14], [15], [65], [79], [126], 

[131], [151], [155], [164]. Přesto, že se nejedná o komplexnější model modelující 

lépe děje ve tkáni (vaskulární fázi průchodu k.l. tkání), je jeho obliba dána tím, 

že je použitelný pro nízké časové rozlišení. Akvizice dat z hlediska časového 

rozlišení (a stále použitelného prostorového rozlišení) je klíčová pro použití 

komplexnějších modelů a pro získání měřené AIF. Toftsův rozšířený model lze 

znázornit dle Obr. 2.6. 
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Obr. 2.6 - Rozšířený Toftsův model 

Rozšířený Toftsův model již uvažuje objem plazmy, ale ne jako kompartment, 

koncentraci v něm nahrazuje ca(t). Rychlostní konstanty tak zůstávají Ktrans místo 

PS. Model lze popsat rovnicí (1.16), kde: 

 𝑐p(𝑡)  =  𝑐a(𝑡) (2.11) 

Pro změnu koncentrace v kompartmentu EES platí: 

 𝑣e
d𝑐e(𝑡)

d𝑡
= 𝐾trans𝑐a(𝑡) − 𝐾trans𝑐e(𝑡) (2.12) 

Řešením rovnice za předpokladu ce(0) = 0 je: 

 𝑣e𝑐e(𝑡) = 𝐾trans𝑐a(𝑡) ∗ e
−𝑘ep𝑡 (2.13) 

Vyjádření celkové koncentrace (1.16) za předpokladu rovnic (2.11) a (2.13): 

 𝐶(𝑡) = 𝑣p𝑐a(𝑡) + 𝐾trans𝑐a(𝑡) ∗ e
−𝑘ep𝑡 (2.14) 
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Pro získání tvaru dle konvoluční závislosti z rovnice (1.9) nelze opět oddělit IRF 

a Fp a nelze ca(t) jen vytknout, je nutno uvažovat existenci jednotky z definice 

konvoluce: 

 (𝑐a ∗ 𝛿)(𝑡) = 𝑐a(𝑡) (2.15) 

Pak lze získat funkci IexTofts(PexTofts,t): 

 𝐼exTofts(𝐏exTofts, 𝑡) = 𝑣p𝛿(𝑡) + 𝐾transe
−𝑘ep𝑡 (2.16) 

Parametry rozšířeného Toftsova modelu IexTofts(PexTofts,t) jsou PexTofts = {Ktrans, ve, vp}, 

a odvozený kep, rovnice (1.19). Ilustraci I(t) pro Toftsův model ukazuje Obr. 2.7. 

 

Obr. 2.7 - I(t) Toftsova rozšířeného modelu 

2.1.4 TH model 

V anglickém jazyce „tissue homogeneity model“, který je označován jako 

TH model, byl popsán v šedesátých letech (relativně ne dlouho po Toftsově 

modelu) [71], přesto byl využíván zcela minimálně [110], [128]. Zásadní 

nevýhodou tohoto modelu je, že jej nelze implementovat v časové oblasti 

(získat IRF), získat jeho analytické řešení. Záhy byla publikována jeho 
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adiabatická aproximace (viz další kapitola), která tento problém odstranila a TH 

model se tak nepoužíval. Po více než čtyřiceti letech díky publikaci [45], která 

dokázala nemožnost řešení v časové oblasti obejít právě pomocí Laplaceovy 

transformace, lze model definovat v časové oblasti. Dává do souvislosti 

Laplaceovu transformaci a Fourierovu tansformaci a časový průběh TH modelu 

stanovuje inverzní Fourierovou transformací. Díky tomu může být model TH 

bez zjednodušujících aproximací více používán v analýzách DCE-MRI. 

Model lze popsat podle následujícího Obr. 2.8. 

 

Obr. 2.8 - Model TH 

EES zůstává jako v předchozích modelech (kompartment), IVS je ale modelován 

jako trubice o délce L, kde mají všechny částice stejnou rychlost průtoku. 

Celkový objem, vp, trubice (IVS) je řetězec identických kompartmentů, kde 

každý kompartment vyměňuje k.l. s EES. Koncentrace k.l. v IVS tak nezávisí jen 

na čase t, ale také na prostorové souřadnici x. Model lze popsat dle rovnice 

(1.16), kde je koncentrace k.l. v IVS závislá i na pozici a proto je její změna dána 
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parciální diferenciální rovnicí oproti modelu 2CXM. Rovnice pro změnu 

koncentrace k.l. v EES zůstává stejná jako u modelu 2CXM, rovnice (2.3) a cp(t) 

zde vystupující je v případě TH modelu průměrná koncentrace k.l. v IVS. 

Rovnice pro změnu koncentrace k.l. pro IVS: 

 
𝑣p

𝐿

∂𝑐p(𝑥, 𝑡)

∂𝑡
= −𝐹p

∂𝑐p(𝑥, 𝑡)

∂𝑥
−
𝑃𝑆

𝐿
𝑐p(𝑥, 𝑡) +

𝑃𝑆

𝐿
𝑐e(𝑡) (2.17) 

kde cp(0,t) = ca(t), na ostatních pozicích x v čase t = 0 jsou koncentrace nulové. 

Model nemá IRF analyticky popsanou v časové oblasti, jediná možnost jak 

stanovit IRF podle rovnice (1.9) je využití zmíněné inverzní Fourierovy 

transformace a v návaznosti na Laplaceovu transformaci, kde model definován 

je: 

 (𝑐a ∗ 𝐼)(𝑡) = 𝐹
−1{𝑐a(𝑓)𝐼(𝑓)} (2.18) 

kde F-1 je inverzní Fourierova transformace, ca(f) je AIF ve Fourierově oblasti, I(f) 

je IRF váhovaná průtokem plazmy ve Fourierově oblasti a je rovna I(s) 

v Laplaceově oblasti, kde má model řešení využitím vztahu mezi  s = i2πf [45]. 

Zobrazený model v časové oblasti lze najít v [139]. Model lze popsat čtyřmi 

primárními parametry (podobně jako 2CXM), PTH = {Fp, PS, ve, vp}. 

2.1.5 Adiabatická aproximace TH modelu 

Model adiabatické aproximace TH modelu (AATH) byl publikován [140] 

jako zjednodušení TH modelu s výhodou analytického popisu v časové oblasti. 

Díky tomu je jako komplexnější model IRF (v porovnání s kompartmentovými 

modely) používanější než TH model [18], [74], [76], [95], [98], [104], [162]. 

Adiabatické zjednodušení znamená, že EES vyměňuje k.l. s IVS pouze na 

venózním výstupu [60]. Model lze popsat dle Obr. 2.9. 
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Obr. 2.9 - Adiabatická aproximace modelu homogenní tkáně, AATH 

Protože IVS nevyměňuje kontrastní látku s EES (až na jeho venózním 

výstupu), bude oproti TH modelu, rovnice (2.17), změna koncentrace v IVS: 

 
𝑣p

𝐿

∂𝑐p(𝑥, 𝑡)

∂𝑡
= −𝐹p

∂𝑐p(𝑥, 𝑡)

∂𝑥
 (2.19) 

kde se opět předpokládá cp(0,t) = ca(t). Na venózním výstupu probíhá 

přesun k.l. obousměrně, ale přes nekonečně malý objem IVS, proto, podobně 

jako u Toftsova modelu, je rychlostní konstanta výměny k.l. Ktrans. Pro změnu 

koncentrace v EES platí: 

 𝑣e
d𝑐e(𝑡)

d𝑡
= 𝐾trans𝑐p(𝐿, 𝑡) − 𝐾trans𝑐e(𝑡) (2.20) 

Řěšením rovnic za předpokladu cp(x,0) = 0 (vyjma x = 0, kde je AIF) a 

ce(0) = 0 je opět rovnice (1.9), kde IRF modelu AATH, RAATH(PAATH,t) je dána 

(použita formulace přímo z původní literatury modelu) [140]: 
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𝑅AATH(𝐏AATH, 𝑡) = 1                                                               0 ≤ 𝑡 < 𝑇c 

𝑅AATH(𝐏AATH, 𝑡) = 𝐸e
−
𝐾trans
𝑣e

(𝑡−𝑇c) = 𝐸e
−
𝐸𝐹p
𝑣e
(𝑡−𝑇c)                  𝑡 ≥ 𝑇c 

(2.21) 

Jak plyne z předpisu, model skokově klesá v čase Tc a poté monoexponenciálně 

dále klesá. Skoková změna je nevýhodou modelu, není ideální pro optimalizaci 

(vlastní odhady perfúzních parametrů), viz rovnice (1.21), kdy je vyšší 

pravděpodobnost nalezení lokálního místo globálního minima. Model, tak jak je 

definován zde, je popsán následujícími čtyřmi parametry. RAATH(PAATH,t), kde 

PAATH = {Fp, E, Tc, ve} a jeho IRF je zobrazena Obr. 2.10. 

 

Obr. 2.10 - R(t) modelu AATH 

2.1.6 DCATH model 

Tento model, z anglického „distributed capillary adiabatic tissue 

homogeneity“ byl publikován [83], [85] a validován [133]. U tohoto modelu se 

předpokládá více kapilárních cest oproti modelu AATH, a každá kapilára má 

svůj čas průchodu k.l., TDC. Model lze znázornit dle Obr. 2.11. 
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Obr. 2.11 - DCATH model 

Protože každá cesta může mít různý čas průchodu k.l., pravděpodobnost 

určité doby průchodu je charakterizována funkcí hustoty pravděpodobnosti 

doby průchodu konkrétního pravděpodobnostního rozdělení g(TDC). Pak lze 

Pro IRF RDCATH(PDCATH,t) psát: 

 

𝑅DCATH(𝐏DCATH, 𝑡) = 𝑅DCATH
p (𝐏DCATH, 𝑡) + 𝑅DCATH

e (𝐏DCATH, 𝑡) 

𝑅DCATH
p (𝐏DCATH, 𝑡) = 1 − ∫ 𝑔(𝑇DC)d𝑇DC

𝑡

0

 

𝑅DCATH
e (𝐏DCATH, 𝑡) = ∫ 𝑔(𝑇DC)

𝑡

0

𝐸e
−
𝐸𝐹p
𝑣e
(𝑡−𝑇DC) d𝑇DC 

(2.22) 

kde 𝑅DCATH
p (𝐏DCATH, 𝑡) je část IRF náležící IVS a 𝑅DCATH

𝑒 (𝐏DCATH, 𝑡) je část EES. Ve 

vzorci pro EES je vidět předpis pro AATH – rovnice (2.21) pro t > Tc. Jde o 

příspěvek modelu AATH, viz porovnání obrázků Obr. 2.9 a Obr. 2.11. 

Pokud se jako pravděpodobnostní rozdělení pro g(TDC) použije normální 

rozdělení se střední hodnotou μR a rozptylem σ2 (směrodatnou odchylkou σ), 

pak jeho střední hodnota μR odpovídá perfúznímu parametru Tc  - střední době 

průchodu k.l. kapilární částí. Protože doba průchodu nemůže mít fyziologicky 
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nižší hodnotu než 0 s a musí existovat minimální doba průchodu, pak je 

potřeba pravděpodobnostní rozdělení normovat vzhledem k tomuto faktu 

(omezit). μR pak zůstává střední hodnotou neomezeného rozdělení a již 

neodpovídá perfúznímu parametru Tc. I po tom lze hovořit o střední hodnotě 

rovné Tc, pokud se dodrží podmínka σ/μR < 1/3 [85]. IRF modelu DCATH 

definují parametry RDCATH(PDCATH,t), kde PDCATH = {Fp, E, μR, ve, σ}. 

Oproti modelu AATH přibyl parametr σ - směrodatná odchylka μR (za splnění 

výše uvedené podmínky směrodatná odchylka střední doby průchodu k.l. 

kapilární částí Tc). Mnohem větší výhodou než fakt, že se získává jeden 

parametr navíc (což může být v optimalizaci negativum) je to, že model nemá 

skokovou změnu jako AATH a je proto vhodnější pro optimalizaci, kdy není 

takové riziko lokálních optim. Nárůstem počtu parametrů je, na druhou stranu, 

optimalizace složitější. Předpis IRF modelu DCATH: 

 

𝑅DCATH
p (𝐏DCATH, 𝑡) = 1 − (1 + erf (

𝜇R

√2𝜎
))

−1

 

(erf (
𝑡 − 𝜇R

√2𝜎
) + erf (

𝜇R

√2𝜎
)) 

𝑅DCATH
e (𝐏DCATH, 𝑡) = 𝐸𝑒

(
1
2
(
𝐸𝐹p
𝑣e
)
2

𝜎2+
𝐸𝐹p
𝑣e
(𝑇c−𝑡))

(1 + erf (
𝜇R

√2𝜎
))

−1

 

(

 
 
erf(

𝑡 − 𝜇R

√2𝜎
−

𝐸𝐹p
𝑣𝑒
𝜎

√2
) + erf(

𝜇R

√2𝜎
+

𝐸𝐹p
𝑣𝑒
𝜎

√2
)

)

 
 

 

 

(2.23) 

kde  

 erf(𝑡) =
2

√𝜋
∫ e−ϛ

2
dϛ

𝑡

0

 (2.24) 

Graficky pak lze RDCATH(PDCATH,t) znázornit dle Obr. 2.12. 
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Obr. 2.12 - R(t) modelu DCATH 

V literatuře se vyskytuje model GCTT [133], kdy se jde o DCATH, pouze se 

použilo jiné pravděpodobnostní rozdělení – gama rozdělení pravděpodobnosti. 

2.1.7 Model s distribuovanými parametry 

Tento model (DP) modeluje IVS stejně jako TH model (trubice o délce L), 

EES ale již není kompartment, ale soubor nekonečně malých EES 

komparmentů, které interagují s nejbližší kapilární stěnou a nevyměňují k.l. 

jinde [92], [127]. Je zřejmé, že nejen IVS, ale i EES bude nyní záviset na pozici. 

Představu modelu uvádí Obr. 2.13. 
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Obr. 2.13 - Model s distribuovanými parametry 

Model si lze představit jako řetězec nekonečně malých modelů 2CXM. 

Diferenciální rovnice pro IVS je shodná s TH modelem, rovnice (2.17), pouze je 

nutno u koncentrace ce(t) přidat prostorovou závislost: 

 
𝑣p

𝐿

∂𝑐p(𝑥, 𝑡)

∂𝑡
= −𝐹p

∂𝑐p(𝑥, 𝑡)

∂𝑥
−
𝑃𝑆

𝐿
𝑐p(𝑥, 𝑡) +

𝑃𝑆

𝐿
𝑐e(𝑥, 𝑡) (2.25) 

Rovnice pro EES je shodná s modelem 2CXM, rovnice (2.3), doplněná o 

prostorovou závislost: 

 𝑣e
∂𝑐e(𝑥, 𝑡)

∂𝑡
= 𝑃𝑆𝑐p(𝑥, 𝑡) − 𝑃𝑆𝑐e(𝑥, 𝑡) (2.26) 

Za podmínek cp(0,t) = ca(t), cp(x,0) = 0 (vyjma x = 0, kde je AIF) a ce(x,0) = 0 pro 

všechna x. V časové oblasti lze řešení najít v [81], [92] a [139]. Porovnání 

časového průběhu s modelem AATH a TH pak ve [139]. IRF modelu DP je 

podobná AATH, s čímž souvisí i podobné odhady perfúzních parametrů [60]. 

Podobně jako AATH model je IRF = 1 pro t < Tc, následný pokles není jako u 

AATH modelu exponenciální, ale má komplexnější časovou strukturu 
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odpovídající struktuře EES. Model byl použit v několika studiích [13], [17], [84]. 

Nejčastěji používané primární parametry modelu, podobně jako u 2CXM: 

RDP(PDP,t), kde PDP = {Fp, PS, vp, ve}. 

2.2 Arteriální vstupní funkce 

Bylo řečeno, že měřená koncentrace k.l. ve sledované tkáni je dána 

konvolucí AIF a IRF váhované průtokem plazmy. V předešlé kapitole je popis 

různých modelů tkáně, ze kterých je možné stanovit parametricky IRF. Tyto 

modely ale nepopisují AIF. Proto je nutné AIF nějak stanovit – měřením, 

modelem, apod. Následující kapitoly popisují možnosti určení AIF, ukazují 

modely, které se pro její formulaci používají a zmiňují výhody a nevýhody 

konkrétních možností jak AIF určit. 

2.2.1 Měřená AIF 

Jedním z nejrozšířenějších způsobů stanovení perfúzních parametrů je 

získat signál z vyživující artérie z měřených dat [14], [76], [84], [164]. Podobně 

jako se získá křivka koncentrace k.l. ve sledované tkáni (viz kapitola 1.4), získá 

se signál měřené dynamické sekvence převedené na koncentraci k.l. z voxelu 

v artérii. Výhodou je fakt, že taková AIF je specifická pro konkrétního pacienta 

a jednoduchost v principu získání AIF. Příklad měřené AIF uvádí Obr. 1.10. 

Mezi nevýhody patří fakt, že taková AIF není signálem z arteriálního vstupu 

daného ROI, ale jde o větší tepnu, která sice tuto oblast vyživuje, ale pomíjí se 

disperzní jevy dané vzdáleností od ROI a skutečná AIF má jiný tvar. Jinými 

slovy – je zanedbána přenosová funkce cév (kapitola 2.2.9) mezi místem měření 

AIF a ROI pro analýzu perfúzních parametrů. Dalším z problémů je saturace 

signálu. Vysoké koncentrace k.l. v artériích vedou k nelineární závislosti 

rovnice (1.2) a zvýraznění váhování časem T2*. Další nevýhodou je možnost, že 

signál z voxelu vyživující artérie, který je prohlášen za signál AIF, je částečně 

sumován blízkým voxelem ze tkáně – artefakt „částečného objemu“ [80]. Tím 

dochází ke snížení rychlé dynamiky nárůstu koncentrace k.l. Dalším z artefaktů 

jsou artefakty toku [46]. Nevýhodou je také šum, který takovou AIF provází 

(jde o signál z jednoho voxelu, tedy nízký poměr signálu k šumu, SNR, průměr 
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z více voxelů šum potlačuje, ale zároveň snižuje dynamiku ostrého nárůstu 

koncentrace k.l.). Skutečný tvar se tak může měnit a při dekonvoluci – hledání 

parametrů IRF - se tento šum může zvýrazňovat a znesnadňovat tak 

optimalizaci, viz kapitola 1.6.2. Dále nemusí být v dostupných datech vůbec 

signál AIF k nalezení, nebo se kvůli AIF musí měřit data zvlášť. Dalším 

problémem je vzorkování. Pro postihnutí strmého náběhu a strmého poklesu 

koncentrace k.l. ve velmi krátkém čase, Obr. 1.10, několika sekund, je potřeba 

vzorkovat s malým vzorkovacím intervalem v čase, ideálně kolem 1 s [57], 

[117]. 

Měřená AIF je signál koncentrace k.l. v krvi. Pro převod na koncentraci 

k.l. v artérii v krevní plazmě ca(t) (tak jak je v této práci zavedeno) se využije 

analogický postup definovaný rovnicí (1.13): 

 𝑐a(𝑡) =
𝑐a
mer(𝑡)

1 − 𝐻𝑐𝑡vc
 (2.27) 

kde camer(t) je měřená koncentrace k.l. ve velké artérii v celé krvi – měřená AIF 

[81]. Získat měřenou AIF je možné, kromě manuálního nalezení konkrétního 

voxelu zkušeným lékařem (technikem), také automatickým výběrem určeným 

algoritmem. V literatuře je mnoho algoritmů, jak takový měřený signál z dat 

najít [35], [79], [100], [101]. 

Zvláštním typem identifikace měřené AIF je invazivní metoda krevních 

vzorků. Jde o experimentální metodu [116]. Ve studii [12] se tato metoda 

použila pro stanovení analytické AIF. 

Běžně se AIF získává z obrazů modulu komplexního čísla (naměřená 

data jsou totiž komplexní a běžně se pracuje pouze s modulem). Měřená AIF se 

ale také dá získat z fáze komplexního obrazu [47], [86]. Klinické NMR 

(nukleární magnetická rezonance) skenery oproti experimentálním ale většinou 

nemají možnost získat komplexní hodnoty naměřených dat. Přesto, že 

v porovnání s klasickým přístupem získání AIF je odhad pomocí fáze obrazu 

lepší z hlediska dynamiky signálu, jde stále o měřenou AIF zatíženou výše 

uvedenými artefakty. 

Vzhledem ke všem negativům je zřejmé, že existují další metody 

identifikace AIF, ty popisují následující kapitoly. 
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2.2.2 AIF stanovená pomocí referenční tkáně 

AIF lze stanovit také využitím známých hodnot referenční tkáně, např. 

svalu, kde se předpokládá, že hodnoty perfúzních parametrů nejsou tolik 

variabilní mezi pacienty (a vyšetřeními) jako samotná AIF. Tento přístup byl 

ukázán na Toftsově modelu pro koncentraci k.l. ve tkáni [87], [150], [158] kde je 

rovnice (2.9) vyjádřena a řešena pro ca(t). Takto získaná AIF se dále použije 

v odhadu perfúzních parametrů pomocí dekonvoluce. Pokud se uvažují dvě 

(nebo více) tkáně (dvě rovnice (2.9)), kde jedna je referenční tkáň, pak není 

potřeba stanovit AIF k určení perfúzních parametrů druhé tkáně tak, jak je 

popsáno v kapitole 1.6.2. Metoda byla ukázána na Toftsových modelech. 

2.2.3 AIF stanovená jako populační průměr 

Pokud v obraze chybí vhodná artérie, ze které lze získat AIF nebo je AIF 

nepoužitelná kvůli artefaktům, pak je jednou z možností jak AIF získat použití 

populačního průměru z literatury. Průměrná AIF stanovená z mnoha měření 

vzorku populace [43]. Použití populačního průměru by mělo být zohledněno 

v konkrétní studii vzhledem k faktu, jaká k.l. a jaká dávka se v populačním 

odhadu použila. Studie, kde se použila pro stanovení perfúzních paramterů 

AIF jako populační průměr - [15], [65], [131]. Takto stanovená průměrná AIF se 

často popíše analytickou křivkou [115], [117]. V naprosté většině (oproti modelu 

IRF) analytický model AIF pouze aproximuje skutečný průběh AIF bez 

fyziologického pozadí. Přehled různých analytických forem AIF včetně metody 

aproximace na měřené AIF lze nalézt v [6]. 

2.2.4 Model AIF založený na fyziologii 

V literatuře existuje několik modelů snažících se postihnout fyziologii 

kompletního organizmu (orgánů, tkání a cév) z hlediska průběhu k.l. Ve studii 

[5] je to 10 orgánů, 20 cévních struktur a 2 srdeční struktury, celkově 44 

kompartmentů. Ve studii [97] jde o 23 orgánů, 5 cévních struktur, 2 srdeční 

struktury, celkem 78 kompartmentů. Studie [148] uvádí 4 orgány, 8 cévních 

struktur, 1 srdeční strukturu a 371 kompartmentů. Přesto, že jde o obecný, 
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velmi univerzální model, studie [7] ukazuje, že lze tyto modely využít 

k modelování AIF pro DCE-MRI za předpokladu informací o pacientovi (věk, 

výška, hmotnost, pohlaví) a informací o parametrech aplikace k.l. Právě 

vzhledem k velké obecnosti modelu uplatnění fyziologicky stanovené AIF 

v DCE-MRI nenachází. Další kapitoly proto popisují analytické modely AIF 

aproximující měřenou AIF z hlediska tvaru, nikoli fyziologie. 

2.2.5 Biexponenciální model AIF 

Tento model není zcela vhodný pro klinické dynamické studie s vysokou 

časovou vzorkovací frekvencí, protože nemodeluje počáteční nárůst 

koncentrace k.l. Je vhodný v případě, že není potřeba postihnout vaskulární 

fázi, tedy s IRF Toftsových modelů. V preklinické oblasti se také využívá, neboť 

AIF u malých zvířat (potkan, myš) má exponenciální charakter. V optimalizaci 

(aproximaci modelu na měřenou křivku koncentrace k.l.) se ale podobně jako u 

modelu AATH vlivem skokové změny na počátku (není modelován vzestup 

koncentrace k.l.) zvyšuje riziko lokálních optim. Použití je přesto časté [12], [94], 

[115], [151], [162]. Model biexponenciální AIF cBiexp(t) je popsán rovnicí (2.28): 

 𝑐Biexp(𝐏Biexp, 𝑡) = 𝐴1e
−𝜇1𝑡 + 𝐴2e

−𝜇2𝑡 (2.28) 

kde A1, A2 jsou konstanty a jejich součet je maximum koncentrace k.l., μ1 a μ2 

určují pokles exponenciál modelu cBiexp(PBiexp,t). Model je tedy popsán čtyřmi 

parametry PBiexp = {A1, A2, μ1 a μ2}. Ilustraci cBiexp(t) ukazuje Obr. 2.14. 
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Obr. 2.14 - Biexponenciální AIF 

Pro eliminaci skokové změny lze biexponenciální funkci zkombinovat s lineární 

funkcí, jak ukazuje [106]. 

2.2.6 Gama model AIF 

Model založený na použití gama rozdělení pravděpodobnosti byl použit 

pro modelování srdečního výdeje [141]. Jeho variace se následně začaly 

používat v DCE-MRI pro modelování AIF [19], [39], [38], [82], [130]. Model 

biexponenciály (kapitola 2.2.5) neuvažoval počáteční vzestup koncentrace k.l., 

protože nebyl navržen pro vysoké vzorkovací frekvence. Tuto nevýhodu 

odstraňuje použití modelů variací dvou nebo tří funkcí gama modelu AIF. 

Předpis podle rovnice (2.29): 

 𝑐Gama(𝐏Gama, 𝑡) = ∑𝛾𝑞

Q

𝑞=1

(𝑡 − 𝑡𝑞)
𝛿𝑞
e−𝜏𝑞(𝑡−𝑡𝑞) (2.29) 

kde 𝛾q, 𝛿q, a τq jsou parametry modelu cGama(PGama,t), tq je zpoždění jednotlivých 

variací funkcí (pro snížení počtu parametrů lze předpokládat t1 = 0, kdy AIF 

nebude na počátku posunuta, posun viz kapitola 2.2.9) a Q nabývá nejběžněji 

hodnot 2 nebo 3 podle toho, zda se bude modelovat variace dvou nebo tří 
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funkcí. Model je tak popsán osmi, popřípadě dvanácti parametry definovanými 

vektorem PGama. V literatuře lze najít také studii s AIF, kde  Q = 1 [19]. 

Následující Obr. 2.15 ukazuje model pro Q = 2. Takový model vyhovuje 

preklinickým studiím. 

 

Obr. 2.15 – Gama model AIF (2 funkce) 

 

Obr. 2.16 – Gama model AIF (3 funkce) 
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Lze vidět, že gama model AIF používající 3 funkce, Obr. 2.16, postihuje 

lépe reálnou měřenou křivku klinických dat, kdy se v některých případech 

objevuje po hlavním nárůstu koncentrace ještě jeden nárůst (recirkulace), jak 

ukazují měřené AIF [6], [43] nebo na Obr. 1.10. Pro některé studie, např. při 

použití odhadů perfúzních parametrů využitím slepé dekonvoluce (kapitola 

2.2.10), je potřeba pro popis modelu množství parametrů snížit při zachování 

dostatečné variability tvaru křivky a umožnit tak optimalizaci dle rovnice (1.21) 

méně parametry. Některé parametry se tak považují za shodné a tím se počet 

parametrů sníží [130]. U preklinických studií se posuny neuvažují, tq = 0 s, 

protože u AIF myší a potkanů se nevyskytuje druhý nárůst koncentrace k.l. 

Pro studie, kde je důraz kladen na postih intravaskulárních jevů, je 

potřeba vysoká vzorkovací frekvence v čase a modely AIF a IRF, které tuto fázi 

bezpečně postihují. Takové komplexnější modely AIF, které jsou zároveň 

dostatečně univerzální z hlediska změny tvaru reflektující variabilitu mezi 

pacienty a vyšetřeními, jsou kombinací více různých analytických funkcí. 

Literatura nabízí takové kombinované funkce pro popis AIF [6], [38], [113], 

[130]. Následující kapitoly uvádí příklady takových modelů. 

2.2.7 Modifikovaný gama model AIF 

Tento model je popsán v [6] a kombinuje dvě funkce, stejně jako 

v kapitole 2.2.6, ale u jedné z nich nahrazuje exponenciální faktor 

biexponenciálou z kapitoly 2.2.5. Předpis pro tuto hybridní AIF: 

 
𝑐Hyb(𝐏Hyb, 𝑡) = 𝛾1(𝑡)

𝛿1e−𝜏1(𝑡)

+ 𝛾2(𝑡 − 𝑡1)
𝛿2(e−𝜏2(𝑡−𝑡1) + 𝛾3e

−𝜏3(𝑡−𝑡1)) 
(2.30) 

Model AIF cHyb(PHyb,t) je popsán devíti parametry PHyb = {𝛾1, 𝛿1, τ1, 𝛾2, 𝛿2, τ2, 𝛾3, τ3, 

t1}. Graficky je model znázorněn na Obr. 2.17. 
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Obr. 2.17 – Modifikovaný gama model AIF 

Pokud zpoždění t1 = 0, pak recirkulační druhý nárůst koncentrace k.l. mizí a 

AIF je vhodná pro aproximaci preklinických dat. 

2.2.8 Parkerův model AIF 

Další z modelů kombinujících různé typy funkcí. Model je popsán jeho 

autorem v [117]. Tento model parametricky popisuje populační měřenou AIF 

bez návaznosti na fyziologii. Je vhodný pro klinická data s odhadem perfúzních 

parametrů včetně intravaskulární fáze a pro slepou dekonvoluci (kapitola 

2.2.10) vzhledem ke své univerzálnosti a počtu parametrů. Jde o kombinaci 

dvou Gaussových funkcí a exponenciály modulované sigmoidou, dle rovnice 

(2.31): 

 𝑐Parker(𝐏Parker, 𝑡) = ∑
𝐴𝑖
𝜎𝑖√2𝜋

2

𝑖=1 1

𝑒
−
(𝑡−𝐵𝑖)

2

2𝜎𝑖
2
+

𝛼𝑒−𝛽𝑡

1 + 𝑒−𝑠(𝑡−𝜏)
 (2.31) 

kde Ai, Bi, σi jsou parametry dvou Gaussových funkcí (střed a šířka), α, β jsou 

parametry exponenciální funkce (maximální hodnota a strmost poklesu) a s, τ je 

strmost a střed sigmoidy. Model je popsán deseti parametry PParker = {A1, B1, σ1, 

A2, B2, σ2, α, β, s, τ}. Graficky je model znázorněn na Obr. 2.18. 
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Obr. 2.18 - Parkerův model AIF 

Parkerův model je použit např. ve studiích [65], [72], [122], [119], [137]. 

Používanou alternativou Parkerova modelu AIF je model, který kombinuje 2 či 

3 funkce gama modelu AIF (kapitola 2.2.6) se sigmoidou [38] a [130]. Tento 

model má ale 11 parametrů, kdy úspora jednoho parametru v případě 

Parkerovy AIF může být důležitá (kapitola 2.2.10). Další varianty modelů AIF 

lze najít např. v [6] a [113]. 

2.2.9 Modely pro disperzi a posun AIF 

Model podle rovnice (1.9) považuje za AIF koncentraci k.l. v artérii 

přímo na vstupu analyzované tkáně, tedy lokální AIF. Měřená AIF je ale vždy 

signál z nějaké větší artérie vzdálené od vstupu ROI, jde o globální AIF. Ve 

většině publikací se tento jev opomíjí. Disperzní jevy mezi místem měření a 

místem vstupu do ROI mohou být matematicky modelovány dle rovnice (2.32). 

 𝑐𝑎
lokální(𝑡) = (𝑐𝑎

globální
∗ ℎVS) (𝑡) (2.32) 

Kde 𝑐𝑎
lokální(𝑡) je AIF na vstupu ROI, 𝑐𝑎

globální
(𝑡) je AIF měřená ve větší 

artérii nebo stanovená jinak jako globální AIF (model, populační průměr, slepý 

odhad) a hVS(t) je přenosová funkce vaskulárního systému [19]. Jde se o 
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analogické úvahy jako v kapitole 1.5. Přenosová funkce hVS(t) je funkcí hustoty 

pravděpodobnosti doby průchodu k.l. od místa měření ke vstupu ROI. Má 

jednotkovou plochu pod křivkou. Tato funkce je neznámá, ale literatura [20] 

uvádí tři možnosti jak hVS(t) matematicky popsat. Pomocí jednoduchého 

exponenciálního modelu, rovnice (2.33), pomocí Gaussova transportního 

modelu, rovnice (2.34) a pomocí Gaussova reziduálního modelu, rovnice (2.35): 

 ℎVS
exp(𝑡) =

1

𝑇a
e
−
1
𝑇a
𝑡
 (2.33) 

 ℎVS
trans(𝑡) =

1

𝑇a√𝜋
e
−
1

4𝑇a
2𝑡
2

 (2.34) 

 ℎVS
res(𝑡) =

𝜋𝑡

2𝑇a2
e
−
𝜋

4𝑇a
2𝑡
2

 (2.35) 

kde Ta je střední doba průchodu k.l. od místa měření AIF po vstup do ROI. 

Následující Obr. 2.19 ilustruje na Parkerově AIF (kapitola 2.2.8) efekt disperze 

pro různé Ta. Pro čtenářovu orientaci bylo účelem zobrazit názorný efekt 

disperze a byly voleny hodnoty Ta pro vizuální efekt, od 2 s do 12 s. 

 

Obr. 2.19 - Vliv disperze na Parkerovu AIF 
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Je zřejmé, že signál AIF bude časově posunutý oproti měřené koncentraci 

k.l. C(t) ve tkáni v ROI. Časově bude předcházet počátku nárůstu koncentrace 

k.l. v ROI. Mezi místem měření (získání) globální AIF a místem ROI vzniká 

časové zpoždění a to i v případě, že se neuvažuje disperze AIF (například 

vlivem malého Ta). Čas tohoto zpoždění je nazván čas příchodu bolu, BAT 

(z anglického „bolus arrival time“). Kompenzaci tohoto časového rozdílu je 

možné realizovat pomocí substituce t -> t – tBAT, kde tBAT je BAT [19], [38], [74]. 

 

Obr. 2.20 - Definice BAT 

Toto zpoždění je při aproximaci měřené křivky koncentrace k.l. C(t) ve 

tkáni modelem (rovnice (1.21)) možné v modelu v konvoluční závislosti v 

rovnici (1.9) zavést jak u AIF, tak u IRF a vyrovnat tak časový posun nástupu 

měřené koncentrace k.l. a modelu. Pokud je BAT modelován tímto způsobem 

v IRF (například při použití měřené AIF), dochází ke skokové změně ve funkci 

IRF (viz kapitoly o modelech IRF) a tím pádem v optimalizaci (rovnice (1.21)) 

ke zvýšenému riziku uvíznutí v lokálních optimech. Vhodnější je BAT přidat 

k modelu AIF. V optimalizaci jde o další parametr navíc, a proto se některé 

studie snaží BAT korigovat ještě před vlastní aproximací měřených křivek 

modelem [74], [108], využívají při tom automatické metody aproximace 

měřených křivek sumou lineární funkce (před nástupem koncentrace) a 

nelineární funkce po nástupu koncentrace, kde rozdíl časových pozic změny 

z lineární na nelineární funkci u obou funkcí, je BAT [27]. 

Pokud je funkce vzorkovaná v čase a je nespojitá (některé modely IRF), 

pak není t -> t – tBAT vhodné řešení pro hodnoty BAT, které nejsou celočíselným 

násobkem vzorkovacího intervalu. Vzorkovaná funkce s neceločíselným BAT 
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může mít stejné hodnoty vzorků jako v případě celočíselného BAT. Toto opět 

narušuje optimalizaci při aproximaci C(t) modelem [82]. Jiné řešení je v [10], 

kde se posun realizuje ve Fourierově oblasti. 

2.2.10 Slepá dekonvoluce pro odhad AIF 

V předešlých kapitolách o možnostech identifikace AIF byly zmíněny 

nevýhody jednotlivých druhů stanovení AIF. Korektní stanovení AIF je zásadní 

pro správnou identifikaci perfúzních parametrů. Většinu nevýhod metod 

stanovení AIF popsaných v předešlých kapitolách odstraňuje odhad AIF 

získaný slepou dekonvolucí. V případech, kdy AIF nelze změřit, v případech, 

kdy je potřeba lokální AIF, v případech kdy nestačí populační průměr, ale je 

potřeba zohlednit pacientskou variabilitu a variabilitu mezi vyšetřeními, tam 

všude najde své místo takto stanová AIF. Tato metoda je jádrem dizertační 

práce, a proto zde bude vysvětlena podrobněji. 

Odhad vychází z rovnice (1.21), kde cmodel(t,P) je koncentrace k.l. 

aproximující měřenou koncentraci k.l. ve tkáni, C(t). Modelovaná křivka 

koncentrace k.l. cmodel(t,P) stanovená dle rovnice (1.9) mění svůj průběh 

v optimalizačním procesu minimalizace kvadrátů odchylek dle měnících se 

parametrů vektoru P až do splnění podmínek optimalizace. Parametry vektoru 

P jsou dány použitými modely AIF a IRF, popřípadě modely pro posun mezi 

AIF a měřenými C(t). Model AIF může být parametrizován (využitím modelů 

popsaných výše), nebo jej lze odhadovat neparametricky, kdy každý bod 

odhadované křivky je v podstatě jeden parametr – vyšší náročnost na výpočet, 

a kdy je potřeba brát v úvahu korekce zvýraznění šumu (kapitola 1.6.2). 

Produktem slepé dekonvoluce je jak AIF, tak perfúzní parametry, které se dále 

nepoužívají. 

Identifikace tvaru křivky AIF a IRF váhované průtokem krevní plazmy 

Fp pomocí slepé dekonvoluce neposkytuje z podstaty metody správnou 

informaci o měřítku (škále) pro každou z křivek AIF a IRF [157]. Multiplikativní 

faktor (měřítko) je potřeba nalézt jinak. Měřítko AIF je možné definovat jako 

plocha pod měřenou AIF. V případě populačního průměru z mnoha vyšetření 

ale mizí variabilita mezi pacienty a v případě měřené AIF konkrétního pacienta 
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vznikají nepřesnosti ve správném měřítku vlivem artefaktů a šumu popsaných 

v kapitole 2.2.1. Jinou možností je měřítko AIF odhadnuté slepou dekonvolucí 

určit z plochy pod několika posledními vzorky měřené AIF (zde je již menší 

ovlivnění saturačními efekty a časovým rozlišením jako v prvních fázích křivky 

AIF, je zde ale nízká úroveň signálu a tedy nízký SNR a měřená AIF také 

nemusí být k dispozici) [38], [129]. Třetí používanou informací ke stanovení 

měřítka AIF je referenční tkáň. Užívá se např. sval s malou mezipacientskou 

variabilitou hodnot ve a vp [78]. Právě součet ve a vp je plocha pod I(t) (IRF 

váhovaná průtokem krevní plazmy Fp) referenční tkáně. Správné stanovení 

měřítka AIF využitím známé hodnoty z literatury pro referenční tkáň vyžaduje, 

aby v měřených dynamických datech typ této tkáně (např. sval) byl. 

V literatuře lze najít tyto časopisecké publikace s použitím slepé 

dekonvoluce: [31], [36], [37], [38], [39], [64], [78], [125], [129], [130], [142], [143], 

[157]. Z přehledu je patrné, že pouze dvě skupiny se v současné době zabývají 

touto metodou – skupina Edwarda Di Belly (Fluckiger, Schabel) a naše skupina 

(Taxt, Jiřík). 

Ve slepé dekonvoluci může být k odhadu použito více měřených křivek 

koncentrace k.l., pak se jedná o tzv. multikanálovou slepou dekonvoluci 

s jednou (globální AIF ignorující disperzní děje, kapitola 2.2.9) [38], [125], [129], 

[130], ale lze použít pouze jednu měřenou křivku koncentrace k.l., pak se jedná 

o jednokanálovou slepou dekonvoluci s lokální AIF [78], [142], [143]. Tato 

metoda slepé dekonvoluce je tedy schopná odhadovat skutečně lokální AIF a 

odstraňuje tak nevýhody stanovení AIF jinými způsoby. Nevýhodou je, že pro 

stanovení lokální AIF touto metodou je potřeba zavést značné počáteční 

omezení a opatrnou inicializační proceduru pro zabezpečení správného a 

globálního optima [142]. Multikanálová slepá dekonvoluce zaručuje existenci 

jediného řešení pro bezšumový případ odvozením pro diskrétní signály v Z-

oblasti [125] a s počtem kanálů (měřených křivek C(t)) se odhad AIF zpřesňuje. 

Slepou dekonvoluci lze realizovat za použití parametrické AIF popsané 

modelem [38], [39], [64], [129], [130], nebo odhadovat neparametrickou AIF [78], 

[125], [142], [143], [157]. V případě neparametrické verze se musí korigovat 

zvýrazňování šumu v minimalizaci, viz kapitola 1.6.2. Ilustrace odhadu 

neparametrické AIF na Obr. 2.21. 
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Obr. 2.21 - Ilustrace vlivu zvýrazňování šumu v neparametrickém odhadu AIF slepou 

dekonvolucí 

Na Obr. 2.21 je červeně Parkerova AIF (kapitola 2.2.8) jako správná 

(syntetická) AIF a modře její odhad při využití neparametrické slepé 

dekonvoluce ze čtyř syntetických signálů C(t) s přidaným Gaussovským 

šumem s SNR 32, kde SNR je definován jako střední hodnota signálu bez šumu, 

dělená směrodatnou odchylkou šumu. Vlevo je pak použita regularizace na 

šum (Tichonovská, kapitola 1.6.2) a vpravo bez regularizace. Použití 

parametrické AIF značně snižuje počet parametrů v optimalizaci v rovnici 

(1.21). Použití realistického modelu AIF, jehož parametry se při optimalizaci 

hledají, poskytuje silnou apriorní informaci, která regularizuje dekonvoluční 

algoritmus a zvyšuje spolehlivost odhadu. Pro preklinické a klinické studie se 

při použití slepé dekonvoluce používá AIF založená na gama modelu, kapitola 

2.2.6 a [36], [37], [38], [39], [64], [129], včetně úspory parametrů tak, jak je 

popsáno v kapitole 2.2.6, [130]. 

Jako modely IRF se ve slepé dekonvoluci běžně používají modely Tofts a 

rozšířený Tofts (kapitoly 2.1.2 a 2.1.3) [31], [36], [37], [38], [39], [125], [129], [157]. 

Tyto modely neposkytují představu o IVS, jsou vhodné pro řídké časové 

vzorkování a nevyžadují vysoký SNR v měřených datech. Komplexnější 

modely s uvažováním IVS použité ve slepé dekonvoluci poprvé zavedla naše 

skupina [78], [142], [143], převážně jde o model AATH. Jediný dosud 

publikovaný časopisecký článek s více komplexním modelem postihujícím 

vaskulární fázi průchodu k.l. tkání ve slepé dekonvoluci mimo naši skupinu a 

autora této dizertační práce je článek skupiny Di Belly na preklinických datech 
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[64]. V rámci největších konferencí v oblasti NMR (evropské, z anglického 

„European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology“, 

ESMRMB, a světové, z anglického „International Society for Magnetic 

Resonance in Medicine“, ISMRM) se z více komplexních IRF použily 

v konferenčních příspěvcích (mimo příspěvky autora této dizertační práce) 

modely 2CXM – kapitola 2.1.1 [63] a GCTT [62]. Jde opět ve všech případech o 

preklinické studie. Tyto komplexnější modely vyžadují vyšší SNR [10], mají 

více parametrů, pro postihnutí IVS potřebují vyšší vzorkování v čase. 

Kvůli vyšším nárokům na SNR je vhodné v případě multikanálové slepé 

dekonvoluce AIF odhadovat z průměrných křivek C(t) více-voxelových 

homogenních tkání a poté ji použít jako známou AIF (se správným měřítkem) 

pro stanovení perfúzních parametrů v ROI (např. nádor) [78]. 

Další dělení studií se slepou dekonvolucí může být na preklinické [64], 

[78], [142], [143] a klinické aplikace slepé dekonvoluce [31], [36], [37], [38], [39], 

[125], [129], [157]. Následující tabulka ukazuje využití modelů AIF a IRF 

z hlediska klinických a preklinických dat bez příspěvků autora této dizertační 

práce. 

Tab. 2.1 - Rozdělení publikovaných slepých metod odhadu perfúzních parametrů 

  IRF - Toftsovy modely IRF - komplexnější modely 

AIF neparametrická [31],[125],[157]     [78],[142],[143] 

AIF parametrická [36],[37],[38],[39],[129] k[102] 
 

k[62],k[63],[64] 

    
  

Legenda:  klinická data 

 
k -  konferenční  

 

preklinická data 

  
příspěvek 

Červeně ohraničená část tabulky tvoří jádro dizertační práce. Studie 

s Tofstsovými modely byly publikovány od konce devadesátých let, 

komplexnější modely pro IRF postihující vaskulární fázi průchodu k.l. tkání se 

začaly ve studiích objevovat od roku 2010. Z Tab. 2.1 lze vidět, že pro 

komplexnější modely IRF chybí publikace s klinickými daty. Toto prázdné 

místo autor této dizertační práce řeší konferenčním příspěvkem [89] a první 

časopiseckou publikací [88] v této oblasti. V případě preklinických dat a 

komplexnějších modelů IRF jsou při použití neparametrické AIF všechny 
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publikace naší skupiny. V případě parametrické AIF a komplexnějších modelů 

IRF jde z tabulky vidět, že jde o dva konferenční příspěvky a jednu 

časopiseckou publikaci skupiny Di Belly. Tyto tři preklinické publikace 

vznikaly zároveň s publikacemi naší skupiny zaměřenými na preklinická data, 

na nichž se autor dizertace podílel a jež tvoří součást této dizertace [67], [68], 

[70]. Následující Obr. 2.22 ukazuje časovou osu vydání jednotlivých publikací 

zaměřených na komplexnější modely IRF a parametrickou AIF ve slepé 

dekonvoluci (o kterých autor při nejlepší vůli ví) v porovnání obou skupin 

s publikačním příspěvkem autora této dizertační práce. Konferenční příspěvky 

autora jsou opět z největších konferencí v oblasti NMR a její aplikace v klinice a 

biologii – ESMRMB (evropská) a ISMRM (světová). 

 

Obr. 2.22 - Časová osa vydání publikací s parametrickou AIF a komplexnějšími modely 

IRF s příspěvkem autora dizerrtační práce 

Konferenční příspěvky [63] a [67] byly prezentovány na stejné konferenci. 

Z výše uvedeného lze vidět, že naše skupina paralelně s Di Bellovou pracovala 

na použití komplexnějších modelů IRF s využitím parametrické AIF 

v preklinické oblasti. Jako první a stále jediná naše skupina publikovala 

časopisecký článek v této oblasti (komplexnější IRF a parametrická AIF) na 

reálných datech, kdy autor této dizertační práce je prvoautorem. Tato 
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časopisecká publikace byla také první i ve srovnání s preklinickou oblastí 

z hlediska použití komplexnějšího IRF a parametrické AIF. V následující 

praktické části je uvedeno podrobné řešení pro preklinickou a klinickou oblast 

na základě autorem publikovaných výsledků. 
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3 Cíle dizertační práce a jejich plnění 

Předešlá kapitola shrnula současný stav v perfúzním zobrazování 

pomocí magnetické rezonance z hlediska metody DCE-MRI od akvizice až po 

stanovení perfúzních parametrů. Ty jsou důležité pro včasnou léčbu, 

pozorování brzkých reakcí na léčbu, kdy je možnost změnit neodpovídající 

léčbu, apod. Využití je zejména v onkologii, ale také v kardiologii a neurologii. 

Teoretické shrnutí ukázalo, že stěžejním problémem kvantitativních metod 

stanovení perfúzních parametrů je korektní identifikace signálu dávajícího 

informaci o koncentraci k.l. v arteriálním vstupu [101], AIF, která vyživuje 

oblast zájmu, ROI. Bez správné AIF nelze korektně odhadnout perfúzní 

parametry. Byly rozebrány dostupné metody, jak se AIF stanovuje, včetně 

výhod a nevýhod těchto metod. Obecně je snahou získat AIF, která je 

pacientsky specifická, je přímo na vstupu pro konkrétní ROI a je bez artefaktů. 

Tyto podmínky konvenční metody identifikace AIF nesplňují. Metoda slepé 

dekonvoluce teoreticky umožňuje dosažení tohoto ideálu. 

Jako každá metoda založená na iterativní minimalizaci kriteriální funkce 

vzhledem k hledaným parametrům má některé nevýhody (nespojitosti a 

nelinearita kriteriální funkce, nedostatečné omezující podmínky, apod.), díky 

kterým algoritmus odhadu končí v lokálních optimech. Proto je slepá 

dekonvoluce v DCE-MRI předmětem výzkumných publikací (dvě vědecké 

skupiny na světě) a přesto, že výhody slepé dekonvoluce v porovnání 

s konvenčními přístupy jsou evidentní, je tato metoda málo známa a málo 

přijímána právě díky malému počtu publikovaných prací a složitosti algoritmu. 

Metoda slepé dekonvoluce byla publikována zejména s Toftsovými modely 

IRF, které nepostihují vaskulární fázi průchodu k.l. ROI. Slepá dekonvoluce 

s komplexnějšími modely IRF, které vaskulární fázi zohledňují, byla zatím 

ukázána pouze na preklinických datech a nebyla přijata žádná publikace 

s těmito modely na klinických datech. Komplexnější modely IRF mají totiž 

oproti Toftsovým modelům vyšší nároky na SNR, časové rozlišení měřených 

dat a optimalizaci z hlediska uvíznutí v lokálních optimech. 

Cíl dizertační práce byl definovaný jako posun slepé dekonvoluce blíže 

ke klinické i preklinické praxi, konkrétně: 



66 
 

 vývojem metody slepé dekonvoluce pro použití na klinických 

datech pomocí spojitě definovaného modelu komplexnější IRF, 

AIF a zpoždění BAT 

 vývojem metody slepé dekonvoluce pro použití na preklinických 

datech pomocí spojitě definovaného modelu komplexnější IRF, 

AIF a zpoždění BAT 

 snížením požadavků na časové rozlišení akvizice využitím slepé 

dekonvoluce s analytickou AIF a komplexnější IRF při zachování 

reprodukovatelnosti odhadů perfúzních parametrů 

 tvorbou softwarového nástroje s jednoduchou uživatelskou 

obsluhou pro použití v klinické preklinické praxi 

Stěžejní cíl – zaplnění prázdného místa v oblasti použití slepé 

dekonvoluce s komplexnější IRF a analytickou AIF na klinických datech byl 

naplněn vývojem metody a jejím publikováním v časopise Magnetic Resonance 

in Medicine [88] (nejvýše hodnocený časopis v oblasti metodologie magnetické 

rezonance a jejího využití v klinickém a biologickém výzkumu, IF = 3,924). 

Podrobně je tato metoda popsána a validována v kapitole 4 a 6 dizertace. 

Tomuto časopiseckému článku předcházel konferenční příspěvek [89] a studie 

možnosti použití komplexnějších modelů IRF z hlediska SNR v měřených 

datech publikovaná jako časopisecký článek [10]. 

Bylo nutné navrhnout postup pro vlastní optimalizační proces odhadu 

AIF a IRF vzhledem k eliminaci nespojitosti funkcí (uvíznutí v lokálních 

optimech), např. pro posun AIF vůči měřeným C(t) s vhodnými modely AIF a 

IRF. Metoda byla implementována v [88] a zajišťuje spojitý mezivzorkový 

posun AIF vůči C(t) v časové oblasti. 

Obdobný přístup byl použit pro slepou dekonvoluci v oblasti 

preklinické, kde byly výsledky dizertace publikovány jako konferenční 

příspěvky [66], [67], [68] a [70] a připravovaný časopisecký článek [69], ze 

kterého vychází kapitoly 4 a 5 a který je rozšířením konferenčních příspěvků. 

Metoda slepé dekonvoluce umožňuje (využitím analytických forem AIF 

a IRF) snížit časové rozlišení při zachování pacientské specificity a odhadu 

perfúzních parametrů bez systematické chyby. Díky úspoře časové náročnosti 
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sběru dat může být v akvizici kladen důraz na prostorové rozlišení. Analýzy 

těchto možností s použitím komplexnější formy IRF a analytické AIF včetně 

ilustrace na klinických datech se opírají o konferenční příspěvek [90] a jsou 

podstatně rozšířeny v kapitole 7 této práce. Tyto výsledky jsou součástí 

připravovaného časopiseckého článku. 

Aby byla metoda slepého odhadu lépe přijata v klinické a preklinické 

oblasti, je potřeba, aby se dostala k samotným lékařům a biologům a byla jimi 

validována. Proto vznikl v naší skupině softwarový balík [109] určený pro 

zpracování perfúzních dat jak pro ultrazvuková měření, tak pro měření pomocí 

magnetické rezonance, ve kterém je implementována metoda slepé 

dekonvoluce. Byl kladen důraz na jednoduchou obsluhu softwaru i na to, aby 

sám lékař-netechnik byl schopen software ovládat. V současnosti se validuje 

online verze vycházející z tohoto softwaru pro globálnější rozšíření do klinické 

a preklinické oblasti. Software popisuje kapitola 8 této práce. 
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4 Odhad arteriální vstupní funkce pomocí slepé 

dekonvoluce využitím komplexnějších 

farmakokinetických modelů 

Navržená metoda odhadu arteriální vstupní funkce [69], [88] vychází 

z rovnice (1.21). Jde o multikanálovou slepou dekonvoluci, formulovanou jako 

minimalizace funkce (4.1) vzhledem k parametrům AIF a IRF (pro zjednodušení 

zápisu vynechány): 

 ∑∑[𝐶𝑚(𝑛𝑇s) − 𝐹p(𝑐a ∗ 𝑅𝑚 ∗ 𝐺𝑚)(𝑛𝑇s)]
2

N

𝑛=1

M

𝑚=1

 (4.1) 

kde m je index pro daný kanál (ROI tkáně), M je počet kanálů (ROI), n je časový 

index, N je celkový počet vzorků uvedených signálů, Ts je vzorkovací interval,* 

je konvoluce v diskrétním čase nTs, Cm je měřená křivka koncentrace k.l. m-tého 

ROI, ca je AIF, Rm je IRF m-tého kanálu (ROI). 

Konvoluce s Gm modeluje BAT, zpoždění mezi AIF a konkrétní Cm(nTs). Jde o 

úzkou Gaussovu křivku: 

 𝐺(𝜇𝑚, 𝑛𝑇s) = 𝑒
−(𝑛𝑇s−𝜇𝑚)

2

2𝜎G2  (4.2) 

kde μm definuje zpoždění m-tého kanálu (ROI), tedy BAT mezi AIF a m-tou 

křivkou koncentrace k.l. Cm. Parametr σG ovlivňuje šířku této úzké Gaussovy 

křivky. Zde jde o fixní parametr, který zajišťuje, že konvoluce s touto 

Gaussovou křivkou ovlivní pouze posun AIF a konkrétní křivku koncentrace 

k.l. Cm s minimálním dosahem na zkreslení tvaru signálu m-tého kanálu (ROI). 

Takto zvolený model pro odhad BAT umožňuje spojitou formulaci zpoždění 

mezi AIF a koncentrací k.l. Cm oproti konvenčním metodám uvedeným 

v kapitole 2.2.9. Výhodou je použití pro obecnou AIF (i pro neparametrický 

model). Zároveň jde o alternativu odhadu posunu ve Fourierově oblasti [10]. 
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 Doposud jediná parametrická formulace AIF použitá ve slepé 

dekonvoluci byla založena na gama modelu AIF (dvě nebo tři funkce) se 

sigmoidou [38], [130]. Takový model má 11 parametrů (při použití tří funkcí 

byly některé parametry považovány za shodné). Naší snahou bylo snížit počet 

parametrů AIF, aby se zlepšila spolehlivost slepé dekonvoluce. Zároveň bylo 

potřeba zachovat dostatečnou flexibilitu modelu AIF, aby dobře aproximoval 

skutečný tvar AIF. Pro preklinické analýzy byl naší skupinou pro slepou 

dekonvoluci navržen model AIF [67], [68]. Jde o sumu tří funkcí gama modelu 

AIF (kapitola 2.2.6). Zde se neuvažují posuny mezi jednotlivými funkcemi, 

protože u AIF myší a potkanů se nevyskytuje druhý nárůst koncentrace k.l. 

(vzhledem k mnohem větší rychlosti krevního oběhu těchto hlodavců 

v porovnání s lidmi) a není ho tak potřeba modelovat. Funkce má předpis dle 

rovnice (4.3): 

 𝑐a
prekl

(𝐏a
prekl

, 𝑛𝑇s) = (𝑛𝑇s)
𝛿∑𝛾𝑞

3

𝑞=1

e−𝜏𝑞𝑛𝑇s  (4.3) 

Parametry modelu: 𝐏a
prekl

 = {𝛾q, 𝛿, τq}. Zde 𝛿 je společná pro všechny tři funkce 

gama modelu AIF a snižuje tak celkový počet parametrů na sedm při zachování 

dobré flexibility změny tvaru AIF a možnosti použití více komplexních modelů IRF 

(než Toftsových) z hlediska vyšších nároků na vzorkování v čase (postihnutí 

vaskulární fáze), viz dříve v kapitolách modelů IRF. 

Pro klinické analýzy byl ve slepé dekonvoluci naší skupinou poprvé 

použit Parkerův model AIF [88], více v kapitole 2.2.8. Tento model AIF popisuje 

rovnice (4.4): 

 𝑐a
klin(𝐏a

klin, 𝑛𝑇s) =∑
𝐴𝑖
𝜎𝑖√2𝜋

2

𝑖=1 1

𝑒
−
(𝑛𝑇s−𝐵𝑖)

2

2𝜎𝑖
2

+
𝛼𝑒−𝛽𝑛𝑇s

1 + 𝑒−𝑠(𝑛𝑇s−𝜏)
 (4.4) 

Jde o dvě Gaussovy křivky a exponenciálu modulovanou sigmoidou [117]. 

Parametry modelu: 𝐏a
klin = {Ai, Bi, σi, α, β, s, τ}. Parametrů je 10, o jeden méně 

než má používaná AIF ve slepé dekonvoluci v dosavadních publikacích [38], 
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[130]. Ai, Bi, σi jsou parametry i-té Gaussovy křivky, α, β parametry 

exponenciální funkce a s, τ parametry sigmoidy. 

 Jako první byl použit naší skupinou ve slepé dekonvoluci 

s parametrickým modelem AIF komplexnější model IRF postihující i vaskulární 

fázi průchodu k.l. [88]. Jde o model DCATH [85] popsaný v kapitole 2.1.6 a pro 

přehlednost také zde, rovnicí (4.5): 

 

𝑅p(𝐏DCATH, 𝑛𝑇s) = 1 − (1 + erf (
𝜇R

√2𝜎
))

−1

 

(erf (
𝑛𝑇s − 𝜇R

√2𝜎
) + erf (

𝜇R

√2𝜎
)) 

𝑅e(𝐏DCATH, 𝑛𝑇s) = 𝐸𝑒
(
1
2
(
𝐸𝐹p
𝑣𝑒
)
2

𝜎2+
𝐸𝐹p
𝑣𝑒
(𝑇c−𝑛𝑇s))

(1 + erf (
𝜇R

√2𝜎
))

−1

 

(

 
 
erf(

𝑛𝑇s − 𝜇R

√2𝜎
−

𝐸𝐹p
𝑣𝑒
𝜎

√2
) + erf (

𝜇R

√2𝜎
+

𝐸𝐹p
𝑣𝑒
𝜎

√2
)

)

 
 

 

 

𝑅(𝐏DCATH, 𝑛𝑇s) = 𝑅p(𝐏DCATH, 𝑛𝑇s) + 𝑅e(𝐏DCATH, 𝑛𝑇s) 

 

(4.5) 

kde  

 erf(𝑡) =
2

√𝜋
∫ e−ϛ

2
dϛ

𝑡

0

 (4.6) 

Model podle rovnice (4.5) předpokládá normované omezené normální 

rozdělení doby průchodu k.l. kapilární částí a parametr modelu μR (střední 

doba nenormovaného neomezeného normálního rozdělení) je roven 

perfúznímu parametru střední doby průchodu k.l. kapilární částí Tc za splnění 

podmínek uvedených v kapitole 2.1.6 (σ/μR < 1/3). Vektor parametrů 

PDCATH = {Fp, E, ve, μR, σ} parametrizuje funkci Fp·R(PDCATH,nTs) DCATH modelu. 

Model je tak definován perfúzními parametry: Fp – průtok plazmy, E - extrakční 



71 
 

frakce z plazmy do EES, ve – objem EES, za uvedených podmínek σ/μR < 1/3 pak 

μR aproximuje Tc - střední doba průchodu k.l. kapilární částí a σ – směrodatná 

odchylka μR, případně Tc. Parametry odvozené z uvedených přímo 

odhadovaných parametrů DCATH modelu jsou: vp - objem krevní plazmy, Ktrans 

- objemová přenosová konstanta krevní plazmy a EES, kep - rychlostní konstanta 

přechodu mezi EES a krevní plazmou a PS - míra propustnosti povrchu cév. 

Rovnice (1.17) - (1.20), uvádí definice těchto dopočítaných parametrů pomocí 

přímo odhadovaných. 

 V případě metody slepé dekonvoluce pro klinická data autor 

dizertační práce uskutečnil veškeré kroky od návrhu metody, implementaci 

metody, provedl analýzy a evaluaci na syntetických a klinických datech, 

kapitola 6. V případě metody slepé dekonvoluce pro preklinická data se autor 

dizertační práce podílel na návrhu a implementaci metody, kapitola 5. 

V případě analýzy vlivu zvýšení intervalu časového vzorkování v odhadu AIF 

slepou dekonvolucí autor provedl návrh metody, její implementaci, veškeré 

analýzy a evaluaci metody na syntetických a klinických datech, kapitola 7. 

Autor implementoval navrženou metodu slepé dekonvoluce do softwarové 

aplikace a podílel se na vývoji (programovém, grafickém a metodickém) této 

aplikace, kapitola 8. 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

5 Použití metody odhadu arteriální vstupní 

funkce na preklinických datech 

V následujících kapitolách je navržená metoda multikanálové slepé 

dekonvoluce z kapitoly 4 validována na preklinických datech. Před použitím na 

takových datech je ale odhad AIF ověřen na datech syntetických. Výsledky, 

analýzy a použité modely vychází z konferenčních příspěvků [67], [68], [70] a 

z připravované publikace [69], která konferenční příspěvky rozšiřuje. Vlastní 

algoritmus multikanálové slepé dekonvoluce, rovnice (4.1), je v tomto případě 

programově implementován následovně. Počáteční odhad AIF a počáteční 

odhady Fp a IRF jsou zpřesňovány iterativní optimalizací střídavě vzhledem 

k parametrům AIF a vzhledem k parametrům Fp a IRF. V každé iteraci jsou 

odhady nově zpřesňovány – nejprve jsou aktualizovány parametry všech 

funkcí IRF a všechny Fp, parametry AIF jsou fixní z aktuální iterace, následně 

jsou optimalizovány parametry AIF a fixní jsou parametry IRF a Fp. Každá 

aktualizace parametrů v rámci jedné iterace je provedena pomocí 

optimalizačního algoritmu „Active-Set“ [48], [103] implementovaného 

v programu Matlab využitím funkce fmincon. Celkově bylo implementováno 

deset opakování (vnější cyklus) algoritmu minimalizace kriteriální funkce 

z rovnice (4.1) (počet iterací v rámci vnitřního cyklu jedné minimalizace – 

jednoho opakování z deseti - byl v řádu stovek než se naplnily limity pro 

kriteriální funkci), kdy výstup optimalizace pomocí funkce fmincon (parametry 

AIF, IRF a Fp) je použit jako výchozí nastavení pro další iteraci vnějšího cyklu. 

5.1 Syntetická data pro preklinické účely 

Syntetická data (syntetické křivky koncentrace k.l. ve tkáni Cs(nTs)) byla 

generována podle rovnice (1.9) jako konvoluce referenční AIF, rovnice (4.3), a 

Fp·IRF, kde IRF definuje rovnice (4.5). Data byla dále konvolována s modelem 

pro BAT, G(nTs), rovnice (4.2). Dále byl přidán Gaussovský bílý šum. Vzhledem 

k použitým preklinickým in vivo datům, viz dále, byl v syntetických datech 

volen stejný vzorkovací interval Ts = 1.05 s a počet vzorků signálů N = 800. 
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Referenční AIF 𝑐a ref
prekl

(𝑛𝑇𝑠)  popsaná parametricky rovnicí (4.3) je pro 

syntetické analýzy odvozena z měřené AIF v aorta descendens z jednoho 

z in vivo měření. Měřená AIF byla stanovena z arteriálního voxelu signálů 

koncentrace k.l. a důraz byl kladen na co největší strmost a pokles v počáteční 

části křivky koncentrace k.l. při minimálním šumu. Tato měřená AIF byla 

aproximována výše uvedeným modelem a získaly se tak referenční parametry 

AIF. 

Parametry modelu IRF váhovaného průtokem krevní plazmy, Fp·R(nTs), 

byly voleny pro každý kanál (ROI) a pro každou realizaci jako náhodné veličiny 

s rovnoměrným rozložením v těchto rozsazích: Fp = [0,1 – 0,8] ml/min/ml, 

E = [0,3 – 0,7], Tc = [5 – 15] s, ve = [0,1 – 0,5] ml/ml. Ve veškerých preklinických 

analýzách včetně in vivo je parametr σ modelu IRF – směrodatná odchylka 

střední doby průchodu – fixován na hodnotu σ = Ts. Pak μR ≈ Tc (kapitola 4). 

Díky tomuto omezení je v optimalizaci o jeden parametr méně, model se tak 

stává aproximací modelu AATH, avšak oproti tomuto modelu stále zachovává 

spojitou formulaci IRF. Tato aproximace je vhodná vzhledem k úrovni SNR 

v preklinických in vivo datech této studie a toto zjednodušení je dáno analýzami 

provedenými naší skupinou v [10], kde se pro SNR < 10 doporučuje aproximaci 

na AATH provést. Použití AATH modelu pro tento nižší SNR s uspokojující 

přesností potvrzuje pro shodné vzorkování v čase [96]. 

Parametry Gaussovy funkce G(nTs), rovnice (4.2), pro modelování BAT, 

zpoždění mezi AIF a konkrétní syntetickou křivkou koncentrace k.l. Cs(nTs), 

byly nastaveny na σG = 0,06 s (šířka Gaussovy funkce) a na μ (střední hodnota, 

tj. BAT) jako náhodnou veličinu s rovnoměrným rozložením v rozsahu [0 - 2] s. 

Úroveň přidaného aditivního Gaussovského bílého šumu byla volena 

podle požadovaného SNR, viz dále. SNR byl definován jako střední hodnota 

signálu bez šumu dělená směrodatnou odchylkou šumu. Pro každý experiment 

bylo vygenerováno W = 50 realizací šumu. 

5.1.1 Hodnocení kvality odhadu arteriální vstupní funkce 

Generovaná syntetická data byla použita pro evaluaci navržené metody 

multikanálové slepé dekonvoluce vzhledem k počátečnímu odhadu AIF, SNR a 
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počtu kanálů slepé dekonvoluce. Pro otestování efektu počátečního odhadu AIF 

na výslednou AIF byl algoritmus slepé dekonvoluce použit pro několik 

různých počátečních sad parametrů modelu AIF. Jako první počáteční AIF, 

ca InitDec, byla zvolena výsledná AIF z předešlé studie [67]. Parametry druhé 

počáteční AIF, ca InitMean byly stanoveny aproximací průměrné AIF z pěti AIF 

stanovených slepou dekonvolucí z in vivo vyšetření, kde se jako k.l. použil 

Magnevist, modelem z rovnice (4.3). Další počáteční AIF, ca InitManX, kde X je 

pořadové číslo AIF, byly generovány manuální modifikací parametrů modelu 

AIF tak, aby tvar AIF pokryl možné případy úzké nebo široké špičky křivky 

AIF a také pomalého nebo rychlého poklesu koncentrace k.l. v pozdní fázi 

křivky AIF po rychlém nárůstu koncentrace k.l. a jejím rychlém poklesu. 

Kvantitativní hodnocení odhadu AIF je dáno relativní chybou dle 

rovnice (5.1): 

 𝑒𝑟𝑟AIF =
1

N
∑(

1

W
∑

|𝑐a 𝑤(𝑛𝑇s) − 𝑐a ref(𝑛𝑇s)|

𝑐a ref(𝑛𝑇s)

W

𝑤=1

·100%)

N

𝑛=1

 (5.1) 

kde ca w(nTs) je odhad AIF odpovídající w-té realizaci šumu v simulovaných 

datech, N je počet vzorků AIF, W je počet realizací šumu a ca ref(nTs) je referenční 

parametrická AIF. Dále byla spočtena suma kvadrátů reziduí, res, přes všechny 

kanály multikanálové slepé dekonvoluce dle rovnice (5.2): 

 𝑟𝑒𝑠 =
1

MN
∑∑(𝐶s 𝑚(𝑛𝑇s) − �̂�s 𝑚(𝑛𝑇s))

2
N

𝑛=1

M

𝑚=1

  (5.2) 

kde 𝐶s 𝑚(𝑛𝑇s)  je syntetická křivka koncentrace k.l. m-tého kanálu (ROI), 

�̂�s 𝑚(𝑛𝑇s) je její aproximace modelem (konvoluce AIF a IRF váhované Fp) a M je 

počet kanálů (ROI) multikanálové slepé dekonvoluce. 

 Pro vyšetření přesnosti odhadů perfúzních parametrů získaných 

použitím odhadnuté globální AIF byla následně použita neslepá dekonvoluce 

(obdobná optimalizace jako v rovnici (4.1), kdy AIF je známa a parametr m=1) 

na syntetické křivky koncentrace k.l. tří různých typů nádorů. Pro nádor 
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prostaty byly použity následující referenční perfúzní parametry z  [74]: Fp = 0,21 

ml/min/ml, E = 0,65, Tc = 18,6 s, ve = 0,35 ml/ ml. Druhým typem nádoru je 

glioblastom [133]: Fp = 0,052 ml/min/ml, E = 0,161, Tc = 11,82 s, ve = 0,076 ml/ ml. 

Třetím typem nádoru je kolorektální nádor [64]: Fp = 0,256 ml/min/ml, E = 0,54, 

Tc = 15,5 s, ve = 0,57 ml/ ml. Pro každý typ nádoru a SNR bylo vygenerováno 

U = 200 realizací šumu. Chyba odhadu perfúzních parametrů byla 

kvantifikována pro každou z tkání a každý SNR dle rovnice (5.3). 

 

𝑒𝑟𝑟par =
1

4UW
∑∑ (

|𝐹p 𝑢,𝑤 − 𝐹p ref|

𝐹p ref
+
|𝑃𝑆𝑢,𝑤 − 𝑃𝑆ref|

𝑃𝑆ref

W

𝑤=1

U

𝑢=1

+
|𝑣p 𝑢,𝑤 − 𝑣p ref|

𝑣p ref
+
|𝑣e 𝑢,𝑤 − 𝑣e ref|

𝑣e ref
) ·100% 

(5.3) 

kde u je index realizace šumu přidaného ke křivce koncentrace k.l. daného 

nádoru, w je index odhadu AIF získané slepou dekonvolucí viz rovnice (5.1). 

Symbol „ref“ označuje referenční hodnoty perfúzních parametrů užitých při 

generaci syntetických křivek. 

5.1.2 Výsledky analýzy na syntetických datech 

AIF odhadnuté navrženou metodou multikanálové slepé dekonvoluce 

vykazovaly závislost na počátečním odhadu parametrů AIF v místě strmého 

nárůstu koncentrace k.l. křivky AIF. Naopak se ukázala nezávislost na 

počátečním odhadu AIF v části pozdní fáze křivky odhadnuté AIF (pomalý 

pokles koncentrace k.l.). To vše ukazuje Obr. 5.1, kde bylo použito 6 kanálů 

(ROI) a SNR = 7 (realistická hodnota pro preklinická in vivo data). Chyba 

odhadu AIF (errAIF, rovnice (5.1)) souvisí s kvalitou aproximace, res, spočtené 

jako suma kvadrátů reziduí všech kanálů přes všechny realizace šumu. Nižší res 

většinou koresponduje s nižší errAIF. Referenční AIF je znázorněna červeně, 

průměrný odhad AIF z 50 realizací šumu je znázorněn nepřerušovanou černou 

barvou a průměrná AIF ± směrodatná odchylka je černě přerušovaná křivka. 

Zeleně jsou pak různé počáteční odhady AIF. AIF v tomto obrázku jsou 

normovány na stejnou plochu pod křivkou. 
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Obr. 5.1 - Závislost odhadu AIF na počátečním odhadu, syntetická data [69] 

Relativní chyba odhadu AIF, errAIF klesá s vyšším počtem kanálů (ROI), 

Obr. 5.2. Taktéž chyba klesá, pokud se zvyšuje SNR, Obr. 5.3. Pro vysoké SNR 

se ukazuje limitní přesnost navržené metody slepé dekonvoluce, kdy vlivem 

numerických chyb v optimalizačním procesu může být i pro vyšší SNR mírně 

vyšší relativní chyba odahdu. Pro nízké SNR se ukazují limity navržené 

implementace slepé dekonvoluce vzhledem k velkému šumu v datech. 

Konfidenční intervaly v obrázcích Obr. 5.2 a Obr. 5.3 znázorňují průměrnou 

chybu odhadu AIF ± směrodatná odchylka. Jako počáteční odhad zde byla 

použita počáteční AIF v levé horní části Obr. 5.1. 
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Obr. 5.2 – Závislost chyby odhadu AIF na počtu ROI, SNR = 7, syntetická data [69] 

 

Obr. 5.3 – Závislost chyby odhadu AIF na SNR, 6 kanálů, syntetická data [69] 

Průměrná relativní chyba odhadu perfúzních parametrů, errpar, rovnice 

(5.3), získaná následnou dekonvolucí se získanou AIF (neslepá dekonvoluce) 

pro tři různé typy nádorů, klesá se vzrůstajícím SNR, Obr. 5.4. V ideálním 

případě, s použitím referenční AIF, chyba klesá k nule, kromě tkáně nádoru 

glioblastoma multiforme. V případě použití odhadnuté AIF využitím navržené 

metody multikanálové slepé dekonvoluce (6 kanálů, SNR = 7, počáteční odhad 

AIF v levé horní části Obr. 5.1) relativní chyba odhadu perfúzních parametrů 
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neklesá pod 5 % ani při vysokém SNR v žádném ze tří typů nádorů. To je dáno 

reziduální systematickou chybou odhadu. Vzhledem k SNR v preklinických in 

vivo datech (SNR < 10) lze považovat, dle Obr. 5.4, relativní chyby odhadu errpar 

při použití referenční a odhadnuté AIF za shodné. 

 

 

Obr. 5.4 - Relativní chyba odhadu perfúzních parametrů, syntetická data [69] 

5.2 In vivo preklinická data 

Navržená metoda odhadu arteriální vstupní funkce slepou dekonvolucí 

byla také validována na in vivo preklinických datech myší. Pět laboratorních 

myší (BALB/c – nejpoužívanější kmen inbredních myší) bylo subkutánně 
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aplikováno nádorovými buňkami tlustého střeva CT26.WT (výrobce a označení: 

ATCC, CRL-2638) do slabiny levé zadní nohy. 

Anestezie použitá na myších při měření a sběru dat byla směs isofluranu 

(2 %) a kyslíku (800 ml/min). Při měření byly monitorovány životní funkce 

(dechová křivka a teplota těla). 

Každá myš byla vyšetřena metodou DCE-MRI dvakrát - za použití dvou 

různých kontrastních látek. Vysokomolekulární k.l. GadoSpin P (Miltenyi 

Biotec, Německo, molekulová hmotnost 200 kDa) a standardní 

nízkomolekulární k.l. Magnevist (Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Německo, 

molekulová hmotnost 0,9 kDa). Doba mezi vyšetřeními byla 30 min. Podaná 

dávka k.l. byla v případě Magnevistu 0,3 mmol/kg hmotnosti zvířete. 

Magnevist byl zředěn fyziologickým roztokem v poměru 1:5 

(Magnevist : fyziologický roztok) a vpraven do krevního oběhu zvířete 

v objemu 0,08 ml roztoku následovaného 0,2 ml fyziologického roztoku. 

V případě GadoSpinu P byla do zvířete aplikována doporučená dávka 0,1 ml 

dodaného roztoku k.l. o koncentraci 25 mmol/l. Následoval proplach 

fyziologickým roztokem stejně jako v případě Magnevistu (0,2 ml). Veškerá 

aplikace k.l. do krevního oběhu zvířete byla provedena pomocí lineární infúzní 

pumpy rychlostí 1 ml/min. Celá dávka k.l. se tak aplikovala za 5 - 6 s. 

Vlastní akvizice DCE-MRI byla provedena na animálním NMR skeneru 

9,4 T Bruker BioSpin na Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České 

republiky. Kromě zobrazování perfúze byly použity také sekvence pro 

zobrazení anatomie, například RARE sekvence (T2 a T1 váhované prekontrastní 

a postkontrastní obrazy). Parametry anatomické RARE sekvence byly pro T1 

váhování TR/TE = 666/10 ms, zorné pole - FOV (z anglického „field of view“) 

2,32 x 3,50 cm, matice obrazu o velikosti 256 x 256 voxelů, 20 axiálních řezů o 

tlouštce 0,7 mm bez mezer mezi řezy. Pro T2 váhování byla akvizice stejná 

vyjma TR/TE = 3500/36 ms. Před aplikací k.l. byla provedena akvizice 

prekontrastních kalibračních obrazů (viz kapitola 1.3). Šlo o 15 obrazů nutných 

pro správnou konverzi dynamické sekvence na sekvenci váhovanou 

koncentrací k.l. Byla použita 2D FLASH sekvence (kapitola 1.3) s TR = 14, 30, 50, 

100, 250, 500 ms, TE = 2,5 ms, FA = 25°, velikost matice 128 x 96 voxelů, jeden 

axiální řez ve středu nádoru, šířka řezu 1 mm. Dynamická sekvence DCE-MRI 
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(pro obě kontrastní látky) byla založena na stejné akvizici 2D FLASH jako 

prekontrastní kalibrační skeny. Všechny parametry byly shodné, změnilo se 

pouze TR = 14 ms. Bylo měřeno 800 obrazů dynamické sekvence (cca 14 min). 

Pro úplnost, vzorkovací interval Ts = 1,05 s. 

Konverze dynamické sekvence na sekvenci váhovanou koncentrací k.l. 

byla provedena v souladu s kapitolou 1.3 v několika krocích. Protože jde o 

metodu FLASH, bylo nejprve nutné získat obrazy k·ρ ze vzorce (1.1) pro 

signálovou intenzitu FLASH v kapitole 1.3. V souladu s kapitolou 1.3 a 1.4 byly 

pro odhad k·ρ použity prekontrastní sekvence s několika různými TR 

hodnotami, kdy byly aproximovány modelem signálové intenzity pro FLASH 

[99]. Oproti metodě s více FA je tato metoda s více TR méně citlivá na 

nehomogenity magnetického pole B1 a nedokonalosti v profilu excitačního 

radiofrekvenčního pulzu. Dále byla rovnice (1.1) se známými hodnotami k·ρ 

použita k aproximaci DCE-MRI naměřených dat pro určení relaxační rychlosti 

R1(nTs) (rovnice (1.2)) pro každý voxel a časový vzorek sekvence. Hodnota R10 

byla odhadnuta pro každý voxel jako průměrná R1(nTs) v časovém okně před 

příchodem nástupu koncentrace k.l. Pak již dle rovnice (1.2) lze vyjádřit 

koncentraci k.l. C(nTs) za předpokladu, že relaxivita r1 je nezávislá na druhu 

tkáně a je pouze vlastností k.l. a indukce hlavního magnetického pole B0. 

SNR je v in vivo preklinických datech definován obdobně jako 

v syntetických datech – střední hodnota signálu bez šumu je nyní odhadnuta 

jako střední hodnota měřené (zašuměné) koncentrace k.l. C(nTs), kdy se 

předpokládá nulová střední hodnota šumu. Směrodatná odchylka šumu je nyní 

odhadnuta aproximací druhé poloviny signálu C(nTs) polynomem druhého 

stupně a jeho odečtením od C(nTs) (zbude reziduum ve formě šumového 

signálu) a konečně spočtením směrodatné odchylky tohoto šumového signálu. 

Jak ukázaly analýzy na syntetických datech, odhad AIF je díky lokálním 

optimům v algoritmu optimalizace pomocí slepé dekonvoluce ovlivněn 

počátečním odhadem AIF. Možným řešením tohoto problému je algoritmus 

slepé dekonvoluce rozšířit tak, že se bude opakovat pro uspokojivé množství 

různých počátečních odhadů a výsledek s nejnižším res (rovnice (5.2)) bude 

zvolen jako odhad AIF. Tento postup vykazoval vysokou variabilitu odhadů 

AIF při srovnání různých vyšetření se stejnou k.l. Proto byl použit jiný způsob 
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volby počátečního odhadu AIF. Použila se fixní AIF pro všechny myši a 

všechna vyšetření s oběma k.l. jako apriorní znalost pro stabilizaci algoritmu 

slepé dekonvoluce. Tento fixní počáteční odhad byl zvolen tak, že se slepá 

dekonvoluce na myších datech aplikovala několikrát pro různé počáteční AIF a 

následně byly porovnány hodnoty res. Počáteční odhad AIF s nejnižší hodnotou 

res byl zvolen jako fixní odhad pro všechna vyšetření. Celkem bylo testováno 

pět počátečních AIF. Dvě ze syntetických analýz - ca InitDec a ca InitMean. Další tři byly 

odvozeny z biexponenciálních AIF z literatury [25], [56], [121] zavedením 

𝛿 = 0,1 min a 𝛾3 = 0 v rovnici (4.3). Téměř ve všech in vivo preklinických 

vyšetřeních dosahovala nejnižší hodnoty res AIF ca InitMean. Tato AIF byla tedy 

použita jako fixní počáteční odhad pro veškeré analýzy in vivo. 

Použitá metoda slepé dekonvoluce v in vivo analýzách měla vždy 

6 kanálů (ROI) vybraných jako signály voxelů v oblasti nádoru mimo 

nekrotickou oblast. 

Stanovení měřítka AIF (slepá dekonvoluce neposkytuje informaci o 

měřítku AIF, jak je uvedeno dříve, kapitola 2.2.10). Jak je ve zmíněné kapitole 

popsáno, byla využita referenční tkáň, kdy suma perfúzních parametrů ve + vp 

je rovna ploše pod Fp·IRF. Plocha pod AIF je pak dána jako podíl plochy pod 

křivkou měřené křivky koncentrace k.l. zvolené referenční tkáně (zde sval 

vzpřimovače páteře) a hodnoty ve + vp z literatury, zde 0,13 ml/ml [123] za 

předpokladu, že vp je 5 % ve. Protože měřené křivky jsou definované pouze 

v konečném časovém okně, koncentrace k.l. neklesají zcela k nule a u těchto in 

vivo dat bylo potřeba toto z hlediska stanovení měřítka kompenzovat. Proto 

bylo vylepšeno měřítko AIF tak, že poměr mediánu ve + vp voxelů referenční 

tkáně (stanovených dekonvolucí s  AIF původního měřítka) s hodnotou ve + vp 

z literatury definoval korekční faktor pro upřesnění měřítka AIF vzhledem ke 

konečnému časovému oknu akvizice. Pro k.l. GadoSpin P ale nebylo možno 

použít tuto metodu referenční tkáně kvůli nízkému SNR. Plocha pod AIF při 

použití GadoSpinu P byla stanovena jako plocha pod AIF při použití 

Magnevistu (využita referenční tkáň) váhovaná podílem aplikovaných dávek 

(násobených relaxivitou dané k.l.) pro GadoSpin P a Magnevist. 
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5.2.1 Hodnocení kvality odhadu arteriální vstupní funkce in vivo 

Variabilita výsledných odhadů AIF pomocí slepé dekonvoluce a změny 

tvaru křivky při použití Magnevistu nebo GadoSpinu P byly posuzovány 

vizuálně. 

Odhadnuté perfúzní parametry byly hodnoceny na základě jejich 

konzistence s očekávaným vlivem molekulové hmotnosti k.l. Intravaskulární 

perfúzní parametry vp a Fp by neměly být ovlivněny použitou k.l. Je logické, že 

u parametrů popisujících transfer k.l. z IVS do EES a naopak (laicky „děravost“ 

cév), jako např. PS, lze čekat změny mezi použitými k.l. Vyšší hodnoty PS se 

očekávají u nízkomolekulární k.l. [29], [30], [163]. Parametr ve by neměl být 

ovlivněn velikostí molekul k.l. Lze očekávat, že pro k.l. s vyšší molekulovou 

hmotností je přístupná menší frakce objemu EES než pro nízkomolekulární k.l. 

[149]. Hodnocení probíhalo z voxelů ručně vybraných oblastí nádoru (na 

základě anatomických obrazů), kde navíc nebyly zahrnuty nekrotické oblasti 

(zde model nefunguje, protože distribuce k.l. je ovlivněna pasivní difúzí skrz 

okolní voxely) [8] a kde SNR > 1. Jako parametr a práh, který definuje voxely 

bez nekrózy, byl zvolen kep > 0,2 min-1. Parametr je nezávislý na měřítku AIF a 

konzistentnější než jiný nezávislý parametr na měřítku AIF, E. Hodnota prahu 

byla zvolena vizuálním srovnáním perfúzních map parametru a anatomických 

prekontrastních a postkontrastních obrazů. Evaluace perfúzních parametrů 

byla provedena kvalitativně pomocí krabicových grafů. Jde o vizuální 

porovnání individuálních in vivo výsledků vzhledem ke dvěma k.l. s různou 

molekulovou hmotností. Krabicové grafy taktéž slouží k porovnání mezi 

jednotlivými perfúzními parametry. Pro kvantitativní hodnocení jsou 

stanoveny korelační a regresní koeficienty a korelační diagramy perfúzních 

parametrů v závislosti na použité k.l. 

5.2.2 Výsledky analýzy in vivo preklinických dat 

Tab. 5.1 ukazuje průměrné hodnoty SNR v nádorových voxelech 

vybraných pro analýzu (s vysokým SNR, kde nejsou uvažovány nekrotické 

voxely). Při použití nízkomolekulární k.l. Magnevist je SNR značně vyšší, což 
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odpovídá vyšší míře pronikání do EES. Myši č. 1 a 2 mají vyšší SNR oproti 

ostatním zřejmě proto, že mají nádor více vaskularizovaný, viz dále. 

Tab. 5.1 - Analyzované voxely myší [69] 

myš č. počet voxelů SNR Magnevist SNR GadoSpin P 

1 63 9,0 5,1 

2 53 8,0 4,5 

3 199 6,6 2,2 

4 82 4,4 3,3 

5 19 4,8 2,3 

Charakter měřených křivek koncentrace k.l. C(nTs) pro obě k.l. ukazuje 

Obr. 5.5. Pokles koncentrace pro GadoSpin P je pomalejší, vzhledem 

k pomalejší renální clearenci a pomalejší výměně molekul k.l. z a do cévního 

řečiště [29], [30], [149], [163]. 

 

Obr. 5.5 – Příklady in vivo křivek koncentrace k.l. [69] 

Odhady AIF pro obě k.l. vykazují nízkou variabilitu pro konkrétní k.l., 

na druhé straně je zde jasný rozdíl mezi AIF při použití Magnevistu a při 

použití GadoSpinu P, jak ukazuje Obr. 5.6. V obrázku barevné plochy 

znázorňují střední hodnotu ± směrodatnou odchylku odhadu AIF a AIF jsou 

v obrázku normovány na stejnou plochu pod křivkou. 
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Obr. 5.6 – Odhady AIF z in vivo preklinických dat [69] 

Průměrná odhadnutá AIF pro GadoSpin P má širší počáteční fázi průběhu 

koncentrace k.l. než pro Magnevist. To je dáno pomalejší extravazací (menším 

E). V pozdější části naopak křivka pro GadoSpin P klesá pomaleji, což je dáno 

pomalejší glomerulární filtrací [149], [163]. Z obrázku je také patrné, že čas 

aplikace k.l. (5 – 6 s) přibližně odpovídá zaoblení odhadnutého vrcholu AIF. 

Tab. 5.2 uvádí odhadnuté parametry průměrných AIF pro obě k.l. Parametry 

byly získány aproximací průměrné AIF (křivky v Obr. 5.6) modelem z rovnice 

(4.3). 

Tab. 5.2 - Parametry průměrných AIF pro obě k.l. [69] 

parametr [jednotka] Magnevist GadoSpin P 

𝛿 [-] 0,0847 0,0755 

𝛾1 [(mmol/l) min-𝛿] 2,2540 0,6998 

𝛾2 [(mmol/l) min-𝛿] 0,8053 0,2597 

𝛾3 [(mmol/l) min-𝛿] 0,5381 0,1206 

𝜏1 [min-1] 1,4330 0,9755 

𝜏2 [min-1] 2,6349 2,3751 

𝜏3 [min-1] 0,0700 0,0327 

Výsledné mapy perfúzních parametrů byly konzistentní a hodnoty perfúzních 

parametrů byly v očekávaných rozsazích. Byl jasně znatelný rozdíl mezi vysoce 

prokrveným okrajem nádoru (vysoké hodnoty Fp a vp) oproti nekrotickému 
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středu nádoru, jak ukazuje Obr. 5.7, pro myš č. 2. Na tomto obrázku je 

znázorněna oblast nádoru na anatomickém obrazu (vlevo nahoře), maska pro 

voxely mimo nekrotickou oblast s vysokým SNR a několik perfúzních map. 

 

Obr. 5.7 - Ilustrace map perfúzních parametrů preklinických dat [69] 

V souladu s předpoklady uvedenými v kapitole 5.2.1 jsou odhady Fp nezávislé na 

druhu k.l. (kromě myši č. 5). Velký rozptyl parametru Tc neumožňuje potvrdit 

nezávislost na druhu k.l. a vyplývá fakt, že tento parametr je pro použitý IRF model 

nejobtížněji odhadnutelný s adekvátní přesností, což potvrzuje také [75]. Přesto 

parametr vp, který je definován jako Tc·Fp, vykazuje z IVS parametrů nejlepší shodu 

s teorií, kdy je nezávislý na molekulové hmotnosti použité k.l. Je vidět, že 

nepřesnosti v odhadech Fp a Tc se vzájemně kompenzovaly. Hodnoty odhadů 

parametrů E a PS byly nižší pro vysokomolekulární k.l. [29], [30], [163]. Parametr kep 

byl vyšší pro nízkomolekulární k.l., což vzhledem k jeho definici (rovnice (1.19)) a 

předpokladu, že se parametr ve nemění vzhledem k molekulové hmotnosti, 

odpovídá. Parametr ve ale vykazoval mírně nižší hodnoty pro vysokomolekulární 

kontrastní látku ve všech vyšetřeních kromě myši č. 4. Tento jev je vysvětlen 

v kapitole 5.2.1. U myši č. 1 a 2 vyšly některé hodnoty ve nefyziologicky vyšší než 1. 

Diskuse v následující kapitole toto přičítá problémům se stanovením měřítka AIF. 

Veškeré komentované výsledky odhadu perfúzních parametrů uvádí krabicové 
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grafy v následujícím Obr. 5.8, kde „M“ označuje myš, následuje číslo myši, „Mag“ je 

Magnevist, „GSP“ je GadoSpin P. Pro jasnou orientaci je v tomto obrázku také 

znázorněn význam krabicového grafu. 

 

 

Obr. 5.8 – Krabicové grafy odhadů perfúzních parametrů [69] 
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Kvantitativní analýza přesnosti slepé dekonvoluce byla provedena na 

perfúzních parametrech Fp, ve, vp a PS. Parametry pro kvantitativní hodnocení 

jsou stejné jako v syntetických datech (rovnice (5.3)). U těchto parametrů je 

jejich fyziologická interpretace efektu použití různých molekulových hmotností 

k.l. nejsnazší. V in vivo datech byla validace oproti syntetickým datům 

provedena pomocí korelačních koeficientů a regresní analýzy. V Tab. 5.3 je 

uveden korelační koeficient pro každou myš a perfúzní parametr odhadnutý 

z nízkomolekulární a vysokomolekulární k.l. Pro lepší představu je uveden i 

příklad korelačního diagramu, Obr. 5.9, pro myš č. 2 a perfúzní parametry Fp, a 

PS. Korelační koeficienty pro myši č. 1, 2 a 5 byly podobné, kolem 0,7. Myši č. 3 

a 4 vykazovaly větší variabilitu, což souvisí s nižšími hodnotami odhadů Fp, vp 

a PS (Obr. 5.8) a také s úrovní SNR (Tab. 5.1). Sklon regresních křivek 

odhadnutý pro každý korelační diagram byl konzistentní s odhady perfúzních 

parametrů vzhledem k použité k.l. (Tab. 5.3). Paramtery Fp, ve a vp měly regresní 

koeficient blízký hodnotě 1 (tedy téměř nezávislé na použité k.l.), sklon křivky 

pro PS byl znatelně menší než 1, což odpovídá větší propustnosti cév pro 

nízkomolekulární k.l. 

Tab. 5.3 - Korelační a regresní koeficienty odhadnutých perfúzních parametrů [69] 

 

myš F p - kor. k. F p - reg. k. PS  - kor. k. PS  -  reg. k. v p -kor. k. v p -  reg. k. v e - kor. k. v e -  reg. k.

1 0,61 1,08 0,79 0,39 0,86 0,72 0,67 0,68

2 0,83 1,09 0,70 0,36 0,86 1,36 0,36 1,06

3 0,28 0,93 0,89 0,73 0,61 0,91 0,82 0,87

4 0,06 1,02 0,27 0,63 0,52 0,83 0,73 1,16

5 0,85 1,71 0,60 0,23 0,56 0,92 0,81 0,98

průměr 0,53 1,17 0,65 0,47 0,68 0,95 0,68 0,95

sm. odchylka 0,35 0,31 0,24 0,21 0,17 0,24 0,19 0,18
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Obr. 5.9 - Korelační diagram obou k.l. pro dva perfúzní parametry myši č. 2 [69] 

5.3 Shrnutí validace metody slepé dekonvoluce na 

preklinických datech 

Byla popsána validace navržené metody slepé dekonvoluce pro 

spolehlivý odhad AIF použitím komplexnějšího farmakokinetického modelu 

IRF a nového realistického modelu AIF určeného pro preklinické aplikace na 

malých hlodavcích (myši, potkani). Výsledky na preklinických datech za 

použití dvou k.l. o různé molekulové hmotnosti vykazují spolehlivé odhady 

perfúzních parametrů v následné dekonvoluci s odhadnutými AIF. 

Analýzy na syntetických datech ukázaly částečnou závislost počátečního 

odhadu AIF na výsledné odhadnuté křivce AIF zejména v oblasti rychlého 

nárůstu koncentrace k.l. Ve Fourierově oblasti jde o oblast vysokých frekvencí 

AIF a konvoluce s IRF tuto vysokofrekvenci oblast potlačuje (konvoluce působí 

jako filtr typu dolní propust). Aby se vliv tohoto jevu potlačil, je potřeba použít 

co nejvíce apriorních informací, tedy co nejlepší počáteční odhady, 

parametrickou formulaci AIF a IRF. V in vivo analýzách byl volen fixní 

počáteční odhad AIF, který vykazoval nejmenší hodnotu sumy kvadrátu 

reziduí aproximovaných křivek koncentrace k.l. pro všechna měření. Ukázalo 

se, že tato metoda potlačení závislosti slepé dekonvoluce na počátečním 

odhadu použitím vhodně zvolené fixní počáteční AIF je na těchto datech 

vhodnější než alternativní způsob, kdy je slepá dekonvoluce provedena pro 
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každé vyšetření pro různé počáteční odhady a pro dané vyšetření je zvolen ten, 

kde je nejnižší reziduum aproximace křivek. Tento globální optimalizační 

přístup se zde neosvědčil. Z tohoto pohledu, kdy se použije jedna fixní 

počáteční AIF pro všechna vyšetření (silný apriorní předpoklad), lze slepou 

dekonvoluci chápat jako metodu odrážející specifické vaskulární vlastnosti pro 

zlepšení (individualizaci) populační AIF. 

Analýza závislosti odhadu AIF na SNR, který byl v syntetických datech 

srovnatelný jako v in vivo datech (SNR = 7) ukázala, že lze použitím AIF 

stanovené slepou dekonvolucí dosáhnout obdobné přesnosti odhadu 

perfúzních parametrů jako při použití správné (referenční) AIF. Teprve až pro 

SNR > 10 se začíná projevovat mírně horší přesnost AIF odhadnuté slepou 

dekonvolucí. To ukazuje, že pro preklinické hodnoty SNR v této studii je 

limitace přesnosti odhadu perfúzních parametrů dána spíše neslepou 

dekonvolucí než slepou. 

Spolehlivost takto navržené slepé dekonvoluce může být zvýšena 

například reparametrizací použitého farmakokinetického modelu, použitím 

více realistické AIF s fyziologickým rozsahem parametrů, kombinováním DCE-

MRI s jinou MRI technikou, apod. 

Validace na in vivo preklinických datech ukázala, že pomocí slepé 

dekonvoluce může být odhadnuta realistická AIF pro konkrétní vyšetření. To 

podporuje fakt, že se lišily odhady AIF pro dvě různé k.l. o různé molekulové 

hmotnosti, přičemž v rámci vyšetření se stejnou k.l. byly odhady konzistentní. 

Použití více k.l. s různou molekulovou hmotností v DCE-MRI za použití 

komplexnějších farmakokinetických modelů bylo publikováno skupinou 

Eswarda Di Belly v [64]. Zde se využila apriorní informace nezávislosti 

některých perfúzních parametrů na molekulové hmotnosti k současné 

aproximaci křivek koncentrace k.l. více k.l. To vedlo ke zlepšení odhadů 

perfúzních parametrů. V námi navržené metodě odhadu perfúzních parametrů 

použitím dvou k.l. s různou molekulovou hmotností se tento apriorní 

předpoklad nezávislosti konkrétních perfúzních parametrů na molekulové 

hmotnosti použité k.l. oproti [64] evaluuje. Použítí více než dvou k.l. by 

evaluaci zpřesnilo. Limitace ale spočívá v možné době in vivo experimentu - 
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ponechání zvířete v NMR skeneru na dobu cca 3 hodin, při 30 min mezi 

aplikacemi k.l. je možné použít čtyři různé k.l. 

Rozdíly ve fyziologických vlastnostech nádorů a hodnotách SNR měly za 

následek různou úroveň přesnosti odhadu perfúzních parametrů. Pro myši č. 1, 

2 a 5 byly hodnoty SNR vyšší než u zbývajících a zároveň byla frakce IVS vyšší. 

Výsledky odhadů pak u těchto myší vykazovaly lepší konzistenci 

s očekávaným efektem molekulové hmotnosti k.l. 

Odhadnuté korelační koeficienty by mohly být vyšší, kdyby se podařilo 

lépe eliminovat pohyby zvířete vlivem respirace a případný pohyb zvířete mezi 

aplikacemi k.l., např. lepší fixace zvířete. Respirační pohyb zvířete byl 

podstatným problémem v této studii – artefakty jsou patrny na křivkách 

koncentrace k.l. a pohyb tak snižoval hodnotu SNR. Tyto artefakty by bylo 

možné potlačit synchronizací akvizice s dechovou křivkou, která byla 

monitorována. Pro FLASH sekvenci by to ale vyžadovalo přidat tzv. „dummy 

skeny“ po každém respiračním impulzu k obnovení ustáleného stavu. To by ale 

rozdělilo akvizici do dvou segmentů, každý v jednom okně respiračního cyklu. 

To by ale vedlo k rozdělení akvizice jednoho snímku do dvou segmentů, každý 

v jednom okně respiračního cyklu. Tím by se zvýšil vzorkovací interval a to by 

snižovalo přesnost odhadů perfuzních parametrů, převážně Fp, Tc, vp popisujích 

vaskulární fázi. Jinou z možností jak dechové artefakty potlačit je použít SR 

FLASH [57], kde lze akvizici provést v jednom dechovém cyklu, ale za cenu 

nižšího SNR. Další z možností jak zvýšit korelační koeficient je lépe navrhnout 

neslepou dekonvolucí s odhadnutou AIF, která je pro daný SNR limitující 

z hlediska přesnosti odhadu perfúzních parametrů. Spolehlivější odhady 

perfúzních parametrů mohou být získány algoritmem Lucy-Richardson [143] 

při použití neparametrické AIF. Další možnosti spolehlivějších odhadů v části 

neslepé dekonvoluce je použití více k.l. dle [64]. Využití apriorní informace 

vztahu sousedících voxelů [73] může napomoci zlepšení slepé dekonvoluce. 

Dalším zdrojem nepřesností může být volba modelu IRF – kdy zde použitý 

DCATH model s fixovanou směrodatnou odchylkou σ má 4 parametry a 

aproximuje model AATH (který ale není spojitý) nemusí být nejvhodnější. 

Použít lze i jiné modely IRF se čtyřmi parametry (2CXM – kapitola 2.1.1, TH – 

kapitola 2.1.4, DP – kapitola 2.1.7). Modely IRF s více parametry jsou vzhledem 
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k úrovni SNR v in vivo preklinických datech v této studii nevhodné, zvyšují 

riziko uvíznutí v lokálních optimech při optimalizaci. Volba zde uvedeného 

modelu IRF ale byla podpořena dřívější studií [70], kde naše skupina na 

stejných datech (stejný nádor, dvě k.l.) porovnala model 2CXM a AATH. Model 

AATH vykazoval pro danou tkáň lepší výsledky. 

Další možností jak zlepšit navrženou metodu je zlepšení metody 

stanovení měřítka AIF. Je určitým zjednodušením předpokládat, že ve + vp bude 

stejný pro sval vzpřimovače páteře pro všechny myši (přesto, že jsou stejné 

podmínky měření). Referenční hodnota ve + vp  z literatury se může lišit od 

skutečné hodnoty. Hodnoty ve + vp se pro kosterní svaly mění v závislosti na 

akviziční metodě a fyziologickém stavu tkáně. Právě chyby ve stanovení 

měřítka AIF mohou způsobit vysoké hodnoty ve, zejména u myší č. 1 a 2, kde 

v některých voxelech přesáhly fyziologickou hodnotu 1 ml/ml. 

Tato studie, bude-li přijata jako časopisecký článek [69] by měla být 

dalším krokem k akceptování slepé dekonvoluce pro odahd AIF na malých 

zvířatech vědeckou komunitou. Výsledky ukazují, že takto lze spolehlivě 

odhadnout perfúzní parametry pro reálný SNR. 
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6 Použití metody odhadu arteriální vstupní 

funkce na klinických datech 

Navržená metoda multikanálové slepé dekonvoluce pro odhad AIF z 

kapitoly 4 byla validována také na klinických datech. Stejně jako v případě dat 

preklinických je nutné nejprve metodu uzpůsobenou pro klinická data ověřovat 

na syntetických datech. Proto i v této kapitole budou analýzy syntetických dat. 

Výsledky, analýzy a použité modely vychází z prvoautorské publikace autora 

dizertační práce [88]. Tento časopisecký článek byl prvním, kdy byla použita 

parametrická AIF a komplexnější IRF model ve slepé dekonvoluci. Stále jde o 

jediný článek, který takovou možnost ukázal na klinických datech. Algoritmus 

multikanálové slepé dekonvoluce, rovnice (4.1), je implementován na rozdíl od 

algoritmu pro preklinická data pro podmínky klinických dat (jiný SNR, 

charakter perfúzních křivek, atd.). Vyhodnocení a analýzy jsou ale založeny pro 

udržení přehlednosti a kontinuity na stejné bázi (chyby odhadu, krabicové 

grafy, závislosti na počátečních odhadech AIF, analýzy závislosti na SNR, počtu 

kanálů, apod.). Navíc jsou zde podrobně analyzovány metody stanovení 

měřítka AIF tak, jak je popisuje kapitola 2.2.10. Jde o stanovení měřítka 

odhadnuté AIF využitím plochy pod celou měřenou/populační AIF, pod 

pozdní fází křivky měřené/populační AIF nebo využitím referenční tkáňě. Dále 

je porovnán rozdíl použití měřené, populační a slepě odhadnuté AIF na 

výsledné perfúzní parametry. Rozdílem oproti preklinické implementaci 

metody (i u publikovaných klinických analýz s Toftsovými modely [38]) je také 

přístup k optimalizaci, kdy nyní není sekvenčně odhadována AIF a poté Fp·IRF, 

ale odhady jsou zpřesňovány iterativní optimalizací současně vzhledem k 

parametrům AIF a vzhledem k parametrům Fp·IRF. Celkově je opět v rámci 

vnějšího cyklu použito deset opakování slepé dekonvoluce jako v případě 

preklinických dat (kapitola 5) a je využíván stejný optimalizační algoritmus 

„Active-Set“ [148], [149] v Matlabu a stejná optimalizační funkce fmincon. 
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6.1 Syntetická data pro klinické účely 

Syntetické křivky koncentrace k.l. ve tkáni Cs(nTs) byly generovány jako 

konvoluce referenční AIF pro klinické účely, rovnice (4.4), Fp·IRF, kde IRF, 

DCATH model, definuje rovnice (4.5) a Gaussovy funkce pro modelování BAT, 

rovnice (4.2). Vzorkovací interval Ts = 1 s a počet vzorků signálů N = 200. 

Referenční AIF 𝑐a ref
klin (𝑛𝑇𝑠) popsaná parametricky z rovnice (4.4) je pro 

syntetické analýzy převzata z [117], kde se uvádí parametry funkce pro 

aproximaci populační měřené AIF. Jde o tyto parametry popisující funkci 

z rovnice (4.4): A1 = 0,809 mmol.min, A2 = 0,33 mmol.min, B1 = 0,17046 min, 

B2 = 0,365 min, σ1 = 0,0563 min, σ2 = 0,132 min, α = 1,05 mmol, β = 0,1685 min-1, 

s = 38,078 min-1 a τ = 0,483 min. 

Rozsahy paremetrů generovaných IRF (rovnice (4.5)) váhovaných 

průtokem krevní plazmy, Fp·R(nTs), (jedna IRF pro každý kanál – ROI) byly 

následující: Fp = [0,3 – 0,8] ml/min/ml, E = [0,3 – 0,7], μR = [0,167 – 0,417] min, ve = 

[0,1 – 0,3] ml/ml a σ = [0,1 – 0,3] min. Ve slepém odhadu AIF, včetně klinických 

analýz nebylo oproti preklinickým datům potřeba model DCATH omezovat 

z hlediska fixní hodnoty σ – směrodatné odchylky μR vzhledem k úrovni SNR 

v klinických datech. Hodnoty SNR byly vyšší (průměrné hodnoty z více voxelů, 

viz následující kapitoly klinických dat) než doporučovaný práh pro aproximaci 

na AATH model [123]. V následných analýzách na úrovni voxelu pro stanovení 

perfúzních parametrů neslepou dekonvolucí se známou (odhadnutou) AIF byl 

již model omezen na aproximaci AATH stejně jako v preklinických analýzách. 

Parametry Gaussovy funkce G(nTs), rovnice (4.2), pro modelování BAT, 

zpoždění mezi AIF a konkrétní křivkou koncentrace k.l. Cs(nTs), jsou pro šířku 

Gaussovy funkce shodné, σG = 0.0224 min, ve všech analýzách včetně 

pacientských. Rozsah střední hodnoty Gaussovy funkce byl μ = [0,0167 – 

0,3334] min. 

Ke generovaným syntetickým křivkám byl přidán Gaussovský bílý šum, 

kde SNR je definován stejně jako v analýzách preklinických - střední hodnota 

signálu bez šumu dělená směrodatnou odchylkou šumu. Rozsah SNR = [3 -

 950]. Stejný SNR byl použit v každé realizaci šumu ve všech kanálech slepé 
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dekonvoluce. Pro každý experiment bylo vygenerováno W = 500 realizací 

šumu. 

6.1.1 Hodnocení kvality odhadu arteriální vstupní funkce 

Navržený algoritmus multikanálové slepé dekonvoluce pro odhad AIF 

byl aplikován na syntetická data z kapitoly 6.1 pro různé úrovně SNR a jeho 

realizace a počet kanálů (ROI). Bylo testováno několik počátečních odhadů, 

které reprezentovaly možné druhy AIF – úzké, široké, nízké a vysoké první 

části křivky AIF (nárůst koncentrace k.l.) a několik typů druhého nárůstu 

koncentrace k.l., který se u pacientských AIF někdy vyskytuje, viz kapitola 

2.2.8, a taktéž pozdní fáze křivky koncentrace k.l. - strmé, pomalu klesající. 

Závislost na počátečním odhadu je znázorněna v následující kapitole a je 

patrno, že algoritmus vykazuje robustní nezávislost na počátečním odhadu. 

Z preklinických analýz a diskuzí výše vyplývá, že je vhodnější použít jeden 

počáteční odhad pro všechny analýzy než nechat algoritmus slepé dekonvoluce 

pro každé vyšetření pracovat s různými počátečními odhady a vybrat ten 

s nejmenší chybou aproximace. Stejně je uvažováno zde a parametry počáteční 

AIF byly nastaveny dle následujících hodnot: A1 = 0,6 mmol.min, A2 = 0,4 

mmol.min, B1 = 0,1 min, B2 = 0,1 min, σ1 = 0,02 min, σ2 = 0,3 min, α = 0,8 mmol, 

β = 0.2 min-1, s = 20 min-1 a τ = 0,3 min. Počáteční odhady Fp·IRF byly nastaveny 

shodně pro všechny kanály multikanálové slepé dekonvoluce takto: Fp = 0,2 

ml/min/ml, E = 0,5, μR = 5 Ts, ve = 0,2 ml/ml a σ = Ts. Počáteční odhad pro BAT 

byl nastaven na μ = 0,167 min. Optimalizace byla omezena z hlediska hodnot 

parametrů AIF, IRF a BAT takto: Fp: [10-6 – 2000] ml/min/ml, E: [0,001 – 1], μR: 

[Ts/2 – 100Ts] min, ve: [0,001 – 1] ml/ml a σ: [Ts/2 – 100Ts] min, A1 a A2: [0,1 – 1,2] 

mmol.min, σ1: [0,001 – 0,12] min, s: [1 – 120] min-1 a [0,01 – 1,2] pro zbytek AIF 

parametrů v jednotkách konkrtétního parametru. Omezení BAT μ = [0,01 - 2] 

min. Nenulová omezení jsou prevencí dělení nulou v optimalizaci. 

Přesnost odhadu AIF navrženou multikanálovou slepou dekonvolucí je 

hodnocena stejně jako v preklinických analýzách, relativní chybou dle rovnice 

(5.1). 
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6.1.2 Výsledky analýzy na syntetických datech 

Slepá multikanálová dekonvoluce definovaná parametry z minulé 

kapitoly byla použita na syntetická data s 500 realizacemi šumu, 4 kanály (ROI) 

a SNR = 30. Tato hodnota SNR odpovídala klinickým datům, viz analýzy 

klinických dat. Obr. 6.1 ukazuje průměrnou odhadnutou AIF (z celkových 2000 

perfúzních křivek, počet kanálů·W) za těchto podmínek. Referenční AIF [117] je 

plná křivka, průměrný odhad AIF pak přerušovaná tučná křivka a odhad ± 

směrodatná odchylka je přerušovaná křivka. 

 

Obr. 6.1 - Odhad AIF pomocí slepé dekonvoluce [88] 

Stejné nastavení multikanálové slepé dekonvoluce bylo použito pro vyšetření 

závislosti na počátečním odhadu AIF. Závislost výsledku optimalizace na 

některých počátečních odhadech AIF ukazuje Obr. 6.2. Zde je tučná křivka 

referenční AIF, tučná přerušovaná je průměrný odhad AIF, šedé pole 

znázorňuje odhad ± směrodatnou odchylku a krátce přerušovaná křivka náleží 

počátečnímu odhadu. Poslední zobrazený počáteční odhad ilustruje uvíznutí 

algoritmu v lokálním optimu velmi vzdáleném od referenční AIF, 

pravděpodobně vlivem extrémně nízké hodnoty pozdní fáze křivky AIF. 
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Obr. 6.2 - Závislost na počátečním odhadu AIF [88] 
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Závislost odhadu na počtu kanálů (ROI) je provedena stejně jako 

v preklinických datech, rovnicí (5.1). Relativní chyba a směrodatná odchylka 

klesá s vyšším počtem kanálů. Pro čtyři a více kanálů je relativní chyba odhadu 

AIF menší než 6 %. 

 

Obr. 6.3 - Chyba odhadu AIF v závislosti na počtu kanálů [88] 

Stejné hodnocení následuje pro závislost na SNR. Ukazuje se, že pro SNR vyšší 

než 30 je chyba odhadu pod 2,5 %. 

 

Obr. 6.4 - Chyba odhadu AIF v závislosti na SNR [88] 
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6.2 Klinická data 

Vyhodnocení metody multikanálové slepé dekonvoluce bylo provedeno 

na sedmi vyšetřeních dvou pacientů s metastázemi nádoru ledvin (RCC, 

z anglického „renal cell carcinoma“). Výhodou je, že první a druhé vyšteření 

každého z pacientů bylo provedeno v krátké době (jeden týden pro prvního 

pacienta P1, dva týdny pro druhého pacienta P2). Pro pacienta P2 obě tato 

vyšetření předcházela počátku léčby. U pacienta P1 léčba započala mezi oběma 

vyštřeními, nicméně žádné změny nebyly v tak krátkém čase pozorovány 

vzhledem k radiologově důkladnému hodnocení MR obrazů získaných během 

každého z vyšetření společně s DCE-MRI, používaných při konvenčním 

hodnocení podle kritérií RECIST (z anglického „Response Evaluation Criteria In 

Solid Tumors“) [9], [40]. Šlo o anatomické prekontrastní (T1 a T2 váhované) a 

postkontrastní (T2 váhované) obrazy, obrazy difúze DWI, z anglického 

„Diffusion Weighted Images“ a znich stanovené difúzní koeficienty pro 

kvantitativní popis difúze (ADC mapy – z anglického „Apparent Diffusion 

Coeficient“). Vzhledem k výše uvedenému je výhodou takto vyšetřených 

pacientů to, že první a druhé vyšetření lze považovat v evaluaci za kontrolu 

reprodukovatelnosti metody, kdy se nepředpokládá změna mezi odhady 

perfúzních parametrů. Následná vyšetření, jedno pro pacienta P1 a dvě pro 

pacienta P2, byla provedena během léčby značně později od prvních dvou 

vyšetření. Pro pacienta P1 po 16 týdnech a pro pacienta P2 po 3 a 29 týdnech od 

začátku léčby. Tato následná vyšetření slouží v této evaluaci k prokázání 

odpovědi na léčbu při použití zde navržené metody. Léčba obou pacientů byla 

antiangiogenní pomocí Axitinibu. 

Akvizice probíhala na Masarykově onkologickém ústavu v Brně 

systémem NMR Siemens Magnetom Avanto 1,5 T. Dynamická DCE-MRI T1 

váhovaná sekvence byla 2D SR Turbo FLASH (s neselektivním SR pulzem). 

Parametry akviziční sekvence byly TR/TE/TI = 400/1,09/200 ms, FA = 16°, 

velikost matice 128 x 128 voxelů, byly snímány tři koronální řezy v abdominální 

oblasti. Vzorkovací interval pro klinická data byl Ts = 1,2 s. Za tuto dobu se 

stihly nasnímat všechny tři řezy. Celková doba vyšetření byla 10 min. Pro 

konverzi na obrazy váhované koncentrací k.l. byly opět nasnímány 
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prekontrastní obrazy pomocí stejné pulzní sekvence jako dynamické 

zobrazování. Šlo o tři prekontrastní měření s TI = 500, 1000 a 3000 ms, kdy pro 

každé TI bylo nasnímáno pět obrazů. 

Kontrastní látka pro oba pacienty byla nízkomolekulární Gadovist a byla 

manuálně aplikována lékařským personálem do loketní žíly. 

Obrazy byly manuálně registrovány pro korekci respiračních artefaktů. 

Šlo o registraci obraz po obraze – posun v rovině. 

Převod dynamické sekvence na obrazy úměrné koncentraci k.l. byl 

proveden obdobně jako v případě preklinických dat s využitím prekontrastních 

sekvencí. V tomto případě ale byla v závěru převodu určena pro každý voxel 

změna relaxačních ryhlostí ΔR1(nTs) = R1(nTs) – R10(0) = r1C(nTs), která je úměrná 

koncentraci k.l. [57] a není nutné znát konstantu relaxivity r1 (ta se při určování 

perfúzních parametrů vyruší odhad není ovlivněn a nepřesné určení této 

konstanty nevnáší dodatečnou chybu v převodu). 

Jako počáteční odhad AIF pro multikanálovou slepou dekonvoluci se 

použila pro všechna vyšetření vždy stejná AIF (obdobně jako v případě 

preklinických dat) s parametry pro populační křivku [117] definované 

v syntetických datech pro referenční AIF. Tato AIF (jde o populační průměr 

mnoha vyšetření) je silný apriorní předpoklad, kdy je uvažována blízkost 

počátečního odhadu ke skutečnému řešení specifickému pro konkrétního 

pacienta a tím je sníženo riziko uvíznutí v lokálních optimech. Počáteční 

odhady pro Fp·IRF byly stejné jako v případě syntetických dat. Vzhledem 

k charakteru pacientských dat z pohledu času aplikace k.l. od počátku měření 

byl počáteční odhad parametru pro kompenzaci BAT upraven oproti 

syntetickým datům na očekávanou hodnotu aplikace k.l., μ = 0,8 min. Omezení 

parametrů pro optimalizaci je opět shodné se syntetickými daty. Multikanálová 

dekonvoluce pro pacientská data měla od pěti do osmi kanálů (ROI). Oblasti 

v obrazech manuálně označoval zkušený radiolog s přihlédnutím na 

homogenitu tkáně ze všech tří řezů, které byly nasnímány. Oproti preklinickým 

analýzám byly pro slepou dekonvoluci a stanovení AIF použity signály nejen 

z nádoru, ale také z bederního svalu, a signály z prokrvených obratlů páteře. 

Nebyly uvažovány jednotlivé voxely, ale každý kanál dekonvoluce byl 

stanoven jako průměrná hodnota v celé lékařem označené homogenní oblasti. 
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Tím se značně zvýšil SNR za cenu lokálnějšího přístupu k odhadu AIF (oproti 

datům preklinickým, kde se slepá dekonvoluce aplikovala na úrovni voxelů) a 

mohl tak být oproti preklinickým analýzám použit model DCATH bez omezení 

fixací parametriu σ. SNR takto získaných křivek koncentrace k.l. byl v rozsahu 

od 9,7 to 44,5 s nejvyššími hodnotami v oblasti nádoru a splnil tak požadvek na 

použití modelu DCATH [10]. Stanovení SNR pro klinická data se lišilo od 

preklinických analýz. Charakter průběhu křivek koncentrace k.l. v závěrečných 

fázích času vyšetření (konec křivky) byl již konstantní (křivka neklesala). Proto 

nebylo nutno pro zjištění SNR pacientských dat provádět aproximaci modelem, 

ale SNR byl stanoven jako průměrná hodnota měřené křivky koncentrace k.l. 

dělená směrodatnou odchylkou posledních dvou minut měření (předpoklad 

konstantní úrovně). 

Odhadnuté křivky AIF multikanálovou slepou dekonvolucí byly poté 

použity v neslepé dekonvoluci pro stanovení odhadů perfúzních parametrů, 

nyní již na úrovni voxelu. SNR byl nižší (od 3 pro sval po 13 pro RCC) a 

nesplňoval nároky na použití modelu DCATH, proto byl v neslepé dekonvoluci 

model omezen stejně jako v preklinických datech, fixací σ na hodnotu Ts/2. 

Model tak zůstává spojitý, ale aproximuje AATH model a parametr μR je roven 

perfúznímu parametru Tc (viz kapitla 2.1.6). 

Stanovení měřítka slepě odhadnuté AIF bylo provedeno obdobně jako u 

preklinických dat, opět byla jako referenční tkáň zvolena svalová tkáň 

(tentokrát bederní sval). Hodnota ve + vp z literatury byla 0,14 ml/ml [44], [49]. 

V případě [49] bylo nutno převést objem krve na objem krevní plazmy využitím 

hematokritu dle rovnice (1.13). Analýza stanovení měřítka AIF byla rozšířena 

oproti preklinickým datům o porovnání výsledků při stanovení měřítka AIF 

využitím plochy pod měřenou AIF a plochy pod pozdní fází křivky AIF. 

Měřené AIF byly získány z vyšetření těchto pacientů z voxelů velkých artérií 

poblíž nádoru. Protože jde o signály z celé krve, byly opět přepočteny na 

signály z krevní plazmy dle rovnice (2.27). 
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6.2.1 Hodnocení kvality odhadu arteriální vstupní funkce in vivo 

Variabilita výsledných odhadů AIF pomocí slepé dekonvoluce a změny 

tvaru křivky mezi jednotlivými vyšetřeními obou pacientů byly hodnoceny 

vizuálně a také porovnáním s populační AIF z [117] a s měřenou AIF získanou 

z pacientských dat. 

Odhadnuté perfúzní parametry nádorů (na voxelové bázi neslepou 

dekonvolucí) byly stanoveny pro každé vyšetření a všechny řezy obou pacientů 

použitím čtyř typů AIF. Pomocí specifické AIF pro konkrétní vyšetření stanovené 

slepou dekonvolucí, pomocí pacientsky specifické AIF stanovené slepou 

dekonvolucí (průměr specifických AIF pro konkrétní vyšetření daného pacienta), 

pomocí populační AIF z literatury [117] a pomocí specifické AIF pro konkrétní 

vyšetření získané z měřených dat – měřené AIF. Perfúzní parametry byly také 

stanoveny využitím všech tří typů stanovení měřítka AIF ze slepé dekonvoluce. 

Hodnocení výsledných odhadů perfúzních parametrů je tak prováděno 

porovnáním mezi sebou z hlediska použitých AIF, z hlediska metody stanovení 

měřítka AIF, z hlediska reprodukovatelnosti metody (první dvě vyštření 

v krátkém čase), z hlediska vývoje léčby (následná vyšetření) a navíc také 

s literaturou. Evaluace vzájemných souvislostí v odhadech perfúzních parametrů 

byla provedena opět pomocí krabicových grafů a také statistickými testy. 

6.2.2 Výsledky analýzy klinických dat 

Na Obr. 6.5 je znázorněno porovnání AIF specifické vzhledem k vyšetřením 

stanovené slepou dekonvolucí (tenká křivka), měřené AIF (tučná křivka) a 

populační AIF (přerušovaná křivka) pro všechna vyšetření (v obrázku „ex“ a číslo 

vyšetření) obou pacientů (P1 a P2). Časové okno zobrazených křivek nepokrývá 

celý čas měření záměrně, zobrazené křivky mají účel znázornit odlišnosti v 

počáteční fázi průběhu koncentrace k.l. Odhadnuté AIF jsou na základě vizuálního 

hodnocení podobné populační AIF. Vzhledem k faktu, že bylo na syntetických 

datech ukázáno, že metoda slepého odhadu je nezávislá na počátečním odhadu, 

ukazuje se tak, že zvolená populační AIF je reálná aproximace AIF a proto byla 

použita jako počáteční odhad ve slepé dekonvoluci. Je zřejmé, že měřené křivky 
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AIF mají neakceptovatelnou dynamiku počátečního rychlého nárůstu koncentrace 

k.l., což je dáno artefakty zmíněnými v kapitole 2.2.1. 

 

Obr. 6.5 - Porovnání pacientských AIF získaných různými metodami [88] 

Obr. 6.6 ilustruje tři mapy odhadnutých perfúzních parametrů metastáze RCC 

nádoru stanovené slepou dekonvolucí ve stejném řezu pro první vyšetření 

pacienta P1. V anatomickém obraze vlevo nahoře je pak označen ROI nádoru. 

Takto oblasti označil v každém řezu každého vyšetření obou pacientů radiolog. 
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Obr. 6.6 - Ilustrace map perfúzních parametrů klinických dat nádoru [88] 

Krabicové grafy byly spočteny pro všechny radiologem označené nádorové 

voxely ve všech třech řezech a pro všechny čtyři typy odhadů AIF - specifickou 

AIF pro konkrétní vyšetření stanovené slepou dekonvolucí, pacientsky 

specifickou AIF stanovenou slepou dekonvolucí (průměr specifických AIF pro 

konkrétní vyšetření daného pacienta), populační AIF z literatury [117] a 

měřenou AIF. Data zobrazená krabicovými grafy jsou shodná podle definice v 

Obr. 5.8 s tím, že zde jsou ještě znázorněny zářezy v okolí mediánu. 

V případech, kdy se zářezy mezi krabicovými grafy nepřekrývají, pak se 

mediány liší se spolehlivostí 95 % [105]. Krabicové grafy na Obr. 6.7 ukazují 

porovnání metod stanovení měřítka AIF získaných slepou dekonvolucí pro dva 

vybrané perfúzní parametry obou pacientů a všech vyšetření. V obrázku je 

vyšetření označeno „ex“ a pořadovým číslem. Stanovení měřítka odhadnuté 

AIF využitím plochy pod měřenou AIF (AUCAIF) a nebo využitím plochy pod 

pozdní fází křivky měřené AIF (AIFtail) dává podstatně méně konzistentní 

výsledky. Z Obr. 6.7 je jasně vidět, že ve smyslu reprodukovatelnosti metody 
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v prvních dvou vyšetřeních je nejlepší výsledek dosažen pro stanovení měřítka 

AIF pomocí referenční tkáně. Z hlediska efektu léčby (velký časový odstup 

následných vyšetření) je vidět, že pouze při stanovení měřítka AIF využitím 

referenční tkáně je vývoj v souladu s efektem léčby. U pacienta P2 v parametru 

PS metody stanovení měřítka AIF odlišné od referenční tkáně krachují. 

Artefakty spojené s měřenou AIF (využitou pro stanovení měřítka) znemožňují 

korektní stanovení perfúzních parametrů. Proto je v dalších analýzách 

zobrazována pouze metoda stanovení měřítka AIF využitím referenční tkáně. 

 

Obr. 6.7 - Porovnání metod stanovení měřítka AIF [88] 



105 
 

Krabicové grafy na Obr. 6.8 ukazují časový vývoj odhadů vybraných 

perfúzních parametrů pro oba pacienty, všechna vyšetření („ex“ a číslo 

vyšetření) při použití všech čtyř typů AIF definovaných v kapitole 6.2.1 

(měřené, v obrázku MEASURED, populační z literatury, PARKER, pacientsky 

specifické ze slepé dekonvoluce, MEAN EST a specifické vzhledem 

k vyšetřením ze slepého odhadu, EST). Všechny odhady perfúzních parametrů 

pak udává Tab. 6.1 včetně hodnot pro RCC nádor z literatury [40] a [111]. 

Průtok krve v [40] byl přepočten na průtok krevní plazmy Fp analogicky jako 

pro objemové frakce v rovnici (1.13). Tab. 6.1 obsahuje výsledky odhadů všech 

perfúzních parametrů pro všechny čtyři typy AIF – specifickou vzhledem 

k vyšetřením ze slepého odhadu, v tabulce „Examination-Specific Blind-

Deconv. AIFs“, pacientsky specifickou ze slepé dekonvoluce „Patient-Specific 

Blind-Deconv. AIFs“, populační z literatury „Parker’s AIF“, a měřenou 

„Measured AIFs“. Vyšetření jsou označena „exam.“ a pořadové číslo vyšetření. 

Pacienti pak „PAT.1“ pro prvního pacienta a „PAT.2“ pro druhého pacienta. 

Hodnoty v tabulce jsou pro odhady perfúzních parametrů ve formátu medián 

(percentil 25 – percentil 75). U hodnot z literatury je výsledek vyjádřen stejně, 

popřípadě ve formátu střední hodnota ± směrodatná odchylka, podle typu 

zápisu v dané publikaci. 

Statistické testování hypotéz bylo provedeno Mann-Whitneyovým U-

testem na 95 % hladině významnosti. Testovaná byla nulová hypotéza, že 

mediány prvních dvou vyšetření se neliší. Pokud tato nulová hypotéza nebyla 

zamítnuta (p hodnota > 0,05), jsou v Tab. 6.1 hodnoty perfúzních parametrů 

obou prvních vyšetření tučně. Je vidět, že to platí pro téměř všechny případy 

odhadu AIF pomocí navržené metody slepé dekonvoluce v případě AIF 

odhadnutých pro každé vyšetření zvlášť (specifické odhady konkrétního 

vyšetření): kep, Ktrans, PS a ve pacienta P1 a E, Fp, Ktrans a PS pacienta P2. Pro 

ostatní typy AIF byly u těchto prvních dvou vyšetření hodnoty mediánů 

rozdílné (p hodnota  < 0,05) kromě pacientsky specifické AIF získané slepou 

dekonvolucí v perfúzních parametrech PS a vp pacienta P1 a E pacienta P2. Pro 

populační AIF z literatury pak v parametru vp pacienta P1. Všechny tyto 

statistické výsledky korespondují se zářezy krabicových grafů v Obr. 6.8. 

Objektivně nejlepších výsledků z hlediska reprodukovatelnosti tak bylo 
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dosaženo pro AIF odhadovanou pro každé vyšetření pomocí slepé 

dekonvoluce. Následovala průměrná pacientsky specifická AIF získaná z AIF 

odhadnutých slepou dekonvolucí. Třetí byla populační AIF z literatury a při 

použití měřené AIF byla nulová hypotéza zamítnuta ve všech případech. 

Stejné pořadí úspěšnosti odhadů perfúzních parametrů z hlediska 

použitých AIF jako v případě uvedeného hodnocení reprodukovatelnosti je 

také pro efekt léčby. Z hlediska účinků léčby (následná vyšetření) se očekává 

zvýšená míra výskytu nekróz a fibróz, což vede ke snížení hodnoty parametru 

vp, Fp a PS. Je také očekávána normalizace cévního systému daná účinkem 

terapie, což vede opět ke snižování hodnoty perfúzního parametru PS, avšak ke 

zvýšení Fp. Pro parametr Fp jde o opačný jev než v případě zvýšení výskytu 

nekróz a fibróz. Podle Obr. 6.8 perfúzní parametr Fp vždy razantně klesá ve 

vyšetřeních při léčbě oproti vyšetřením před započetím léčby. To indikuje, že 

převládl efekt fibrotizace a nekrotizace tkáně nádoru. Efekt zvýšené frakce 

fibrotické tkáně a normalizace cévního systému na parametr ve není jasně dán, 

ale zvýšená nekrotizace musí zvyšovat jeho hodnotu. Tab. 6.1 a Obr. 6.8 ukazují 

z hlediska reprodukovatelnosti a efektu léčby při použití AIF odhadované 

slepou dekonvolucí, že nejméně spolehlivé jsou odhady vp a Tc. Potvrzuje se 

(stejně jako v preklinických in vivo analýzách), že parametr Tc, který je 

odhadován přímo z definice modelu AATH (není parametrem dopočítaným) je 

skutečně nejtěžší odhadovat navrženou metodou slepé dekonvoluce. To 

potvrzuje i studie [75]. Oproti preklinickým datům, kde parametr vp vykazoval 

nejlepší shodu s teorií je vidět, že zde se chyba odhadu Tc (vp = Tc·Fp) promítla a 

převážila i do chyby odhadu vp. Za zmínku z hlediska odhadů perfúzního 

parametru vp stojí, že lépší výsledky dosahovala (Tab. 6.1) pacientsky specifická 

slepě odhadnutá AIF než slepě odhadnutá AIF pro každé vyšetření. 

Hodnoty perfúzních parametrů z literatury pro nádor RCC jsou 

rozděleny na hodnoty získané před léčbou, v Tab. 6.1 „Untreated“ a při léčbě 

„Treated“ stejnou antiangiogenní terapií. Efekt léčby z literatury [40] a [111] 

odpovídá naší studii při použití slepě odhadnutých AIF, nastává pokles Fp a vp, 

zvýšení E a nejasný trend u ve. 
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Obr. 6.8 - Odhadnuté perfúzní parametry na klinických datech [88] 
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Tab. 6.1 - Měřené a odhadnuté perfuzní parametry RRC nádoru klinických dat [88] 

PARAMETER 
E Fp Ktrans PS kep Tc vp ve 

[-] [ml/min/ml tis] [min-1] [ml/min/ml tis] [min-1] [min] [ml/ml tis] [ml/ml tis] 

L
it

er
a
tu

re
 Untreated [41] 0.05 ± 0.20 0.82 ± 0.60 - - - - 0.16 ± 0.08 0.09 ± 0.11 

Treated [41] 0.28 ± 0.14 0.14 ± 0.07 - - - - 0.04 ± 0.04 0.10 ± 0.06 

Untreated [3] - 1.17 (0.46-1.70) - - - 0.11 (0.08-0.21) 0.07 (0.05-0.11) - 

Treated [3] - 0.55 (0.31-0.85) - - - 0.15 (0.09-0.21) 0.03 (0.02-0.06) - 

E
x
a
m

in
a
ti

o
n

-S
p

ec
if

ic
 

B
li

n
d

-D
ec

o
n

v
. 

A
IF

s 

P
A

T
.1

 exam. 1 0.65 (0.59-0.73) 0.33 (0.22-0.42) 0.21 (0.16-0.25) 0.35 (0.29-0.43) 0.45 (0.38-0.52) 0.26 (0.20-0.34) 0.09 (0.07-0.11) 0.46 (0.39-0.55) 

exam. 2 0.59 (0.54-0.65) 0.36 (0.27-0.49) 0.21 (0.16-0.30) 0.32 (0.24-0.46) 0.46 (0.37-0.56) 0.51 (0.30-0.66) 0.16 (0.13-0.20) 0.48 (0.41-0.57) 

exam. 3 0.71 (0.40-0.83) 0.07 (0.05-0.10) 0.04 (0.03-0.06) 0.07 (0.04-0.11) 0.12 (0.07-0.16) 0.40 (0.01-0.72) 0.02 (0.00-0.04) 0.39 (0.29-0.54) 

P
A

T
.2

 

exam. 1 0.40 (0.31-0.51) 0.67 (0.46-0.89) 0.26 (0.15-0.39) 0.30 (0.16-0.49) 1.02 (0.62-1.48) 0.26 (0.23-0.35) 0.18 (0.15-0.22) 0.25 (0.22-0.31) 

exam. 2 0.37 (0.34-0.44) 0.63 (0.48-0.83) 0.25 (0.19-0.30) 0.28 (0.21-0.34) 0.74 (0.64-0.86) 0.12 (0.11-0.14) 0.08 (0.06-0.10) 0.33 (0.29-0.39) 

exam. 3 0.60 (0.55-0.66) 0.19 (0.14-0.24) 0.11 (0.08-0.15) 0.14 (0.10-0.20) 0.42 (0.32-0.56) 0.56 (0.50-0.66) 0.11 (0.08-0.13) 0.26 (0.23-0.29) 

exam. 4 0.74 (0.67-0.82) 0.10 (0.08-0.15) 0.07 (0.06-0.10) 0.13 (0.10-0.17) 0.21 (0.17-0.32) 0.89 (0.70-1.07) 0.09 (0.07-0.12) 0.38 (0.29-0.42) 

P
a
ti

en
t-

S
p

ec
if

ic
 B

li
n

d
-

D
ec

o
n

v
. 

A
IF

s P
A

T
.1

 exam. 1 0.59 (0.53-0.67) 0.36 (0.25-0.47) 0.21 (0.15-0.26) 0.33 (0.26-0.39) 0.46 (0.37-0.53) 0.26 (0.18-0.37) 0.10 (0.07-0.12) 0.46 (0.39-0.55) 

exam. 2 0.71 (0.64-0.78) 0.27 (0.21-0.35) 0.19 (0.15-0.24) 0.34 (0.27-0.43) 0.33 (0.29-0.38) 0.34 (0.26-0.52) 0.10 (0.08-0.12) 0.59 (0.50-0.68) 

exam. 3 0.69 (0.45-0.80) 0.14 (0.10-0.20) 0.09 (0.06-0.12) 0.15 (0.08-0.24) 0.23 (0.15-0.30) 0.54 (0.03-0.81) 0.06 (0.01-0.10) 0.43 (0.31-0.54) 

P
A

T
.2

 

exam. 1 0.48 (0.43-0.56) 0.23 (0.16-0.32) 0.11 (0.08-0.15) 0.14 (0.10-0.19) 0.44 (0.33-0.54) 0.37 (0.25-0.53) 0.09 (0.07-0.11) 0.27 (0.23-0.32) 

exam. 2 0.48 (0.44-0.54) 0.71 (0.53-0.93) 0.36 (0.26-0.44) 0.43 (0.31-0.55) 1.13 (0.94-1.36) 0.13 (0.12-0.15) 0.10 (0.08-0.12) 0.31 (0.26-0.36) 

exam. 3 0.64 (0.56-0.73) 0.36 (0.25-0.48) 0.23 (0.15-0.35) 0.32 (0.19-0.56) 0.85 (0.60-1.17) 0.22 (0.18-0.40) 0.09 (0.07-0.11) 0.27 (0.23-0.32) 

exam. 4 0.90 (0.81-0.95) 0.11 (0.09-0.17) 0.10 (0.08-0.14) 0.22 (0.16-0.36) 0.26 (0.20-0.40) 0.73 (0.39-1.20) 0.08 (0.06-0.10) 0.41 (0.33-0.46) 

P
a
rk

er
’s

 A
IF

 

P
A

T
.1

 exam. 1 0.37 (0.33-0.42) 0.36 (0.23-0.47) 0.13 (0.10-0.17) 0.16 (0.13-0.21) 0.36 (0.27-0.43) 0.43 (0.34-0.63) 0.16 (0.13-0.19) 0.39 (0.33-0.46) 

exam. 2 0.39 (0.36-0.45) 0.24 (0.18-0.30) 0.10 (0.08-0.12) 0.12 (0.10-0.15) 0.19 (0.16-0.22) 0.68 (0.56-0.81) 0.16 (0.13-0.20) 0.52 (0.43-0.63) 

exam. 3 0.44 (0.38-0.52) 0.12 (0.08-0.16) 0.05 (0.04-0.07) 0.06 (0.05-0.09) 0.12 (0.05-0.18) 0.79 (0.53-1.07) 0.08 (0.05-0.12) 0.48 (0.33-0.79) 

P
A

T
.2

 

exam. 1 0.33 (0.29-0.41) 0.07 (0.05-0.09) 0.02 (0.02-0.03) 0.03 (0.02-0.03) 0.14 (0.11-0.17) 0.68 (0.58-0.85) 0.05 (0.04-0.06) 0.18 (0.15-0.22) 

exam. 2 0.23 (0.18-0.29) 0.31 (0.24-0.40) 0.07 (0.05-0.09) 0.07 (0.05-0.09) 0.29 (0.20-0.41) 0.47 (0.43-0.53) 0.14 (0.10-0.17) 0.24 (0.21-0.29) 

exam. 3 0.27 (0.24-0.33) 0.19 (0.13-0.24) 0.05 (0.04-0.06) 0.05 (0.04-0.06) 0.20 (0.15-0.27) 0.72 (0.62-0.88) 0.13 (0.10-0.16) 0.24 (0.21-0.29) 

exam. 4 0.64 (0.55-0.74) 0.06 (0.05-0.09) 0.04 (0.03-0.05) 0.06 (0.05-0.07) 0.09 (0.07-0.15) 1.31 (1.08-1.43) 0.06 (0.05-0.08) 0.43 (0.32-0.52) 

M
ea

su
re

d
 A

IF
s 

P
A

T
.1

 exam. 1 0.29 (0.24-0.34) 0.83 (0.56-1.10) 0.24 (0.17-0.30) 0.33 (0.24-0.43) 1.35 (0.98-1.83) 0.18 (0.16-0.23) 0.17 (0.12-0.20) 0.17 (0.13-0.21) 

exam. 2 0.07 (0.04-0.11) 0.35 (0.25-0.45) 0.02 (0.02-0.03) 0.03 (0.02-0.04) 0.22 (0.16-0.29) 0.40 (0.35-0.47) 0.15 (0.11-0.17) 0.12 (0.09-0.15) 

exam. 3 0.21 (0.13-0.31) 0.27 (0.14-0.43) 0.05 (0.02-0.10) 0.07 (0.03-0.14) 0.39 (0.13-0.72) 0.42 (0.26-0.72) 0.11 (0.06-0.16) 0.18 (0.13-0.24) 

P
A

T
.2

 

exam. 1 0.32 (0.13-0.62) 1.43 (0.97-1.96) 0.42 (0.13-0.94) 0.63 (0.17-1.78) 2.77 (0.95-8.38) 0.19 (0.16-0.22) 0.26 (0.21-0.33) 0.13 (0.09-0.18) 

exam. 2 0.02 (0.01-0.04) 2.34 (1.64-3.00) 0.04 (0.02-0.08) 0.05 (0.02-0.09) 0.29 (0.08-0.51) 0.12 (0.11-0.16) 0.29 (0.24-0.34) 0.18 (0.12-0.31) 

exam. 3 0.10 (0.07-0.16) 0.99 (0.69-1.36) 0.08 (0.06-0.14) 0.10 (0.07-0.17) 0.54 (0.36-1.09) 0.22 (0.18-0.25) 0.21 (0.16-0.26) 0.15 (0.12-0.19) 

exam. 4 0.43 (0.23-0.66) 0.18 (0.07-0.34) 0.12 (0.01-0.14) 0.22 (0.01-0.26) 0.27 (0.13-0.29) 0.35 (0.28-0.43) 0.21 (0.16-0.31) 0.45 (0.10-0.49) 

6.3 Shrnutí validace metody slepé dekonvoluce na 

klinických datech 

Navržená metoda multikanálové slepé dekonvoluce je rozšířením 

publikovaných metod v této oblasti. Standardně používané Toftsovy modely 

IRF jsou nahrazeny komplexnějším modelem IRF, DCATH, popisujícím 

vaskulární fázi distribuce k.l. Vzhledem ke zvýšenému počtu parametrů vlivem 

komplexnějšího modelu byla použita AIF s menším počtem parametrů, 10, 

oproti AIF ve slepé dekonvoluci používané doposud, která má 11 parametrů 

[38], [39], [130]. 

Závislost odhadu AIF na počtu kanálů (ROI) multikanálové slepé 

dekonvoluce a SNR byla vyhodnocena na syntetických datech. Výsledky 

ukazují, že AIF lze odhadnout s relativní chybou nižší než 5 % za reálných 

podmínek při měření na klinických datech. Pokud je to možné z hlediska 
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konkrétních pacientských dat, zejména počtu homogenních oblastí, mělo by být 

použito co nejvíce kanálů (ROI) pro odhad AIF. Na druhou stranu je nutné mít 

na zřeteli limitaci počtu oblastí z hlediska přílišného vzdálení se od 

analyzované tkáně (nádoru), které může způsobit degradaci odahdu AIF 

vlivem disperze lokálních AIF. Multikanálová slepá dekonvoluce totiž uvažuje 

stejnou disperzi pro všechny kanály. Řešení je možné přidáním modelu 

disperzního členu [20], [21] do algoritmu slepé dekonvoluce. 

Evaluace navržené metody multikanálové slepé dekonvoluce na 

klinických datech v porovnání s ostatními konvenčními přístupy odhadu 

perfúzních parametrů (měřená AIF, populační AIF) ukázala vyšší 

reprodukovatelnost a lepší konzistenci s teoretickými očekáváními vývoje 

léčby. Výsledky při použití AIF odhadnuté slepou dekonvolucí pro každé 

vyšetření byly spolehlivější než pacientsky specifická slepě odhadnutá AIF 

(průměrná slepě odhadnutá AIF ze všech vyšetření pro konkrétního pacienta). 

Zde se ukazuje důležitost specifické AIF pro konkrétní vyšetření a vypovídá to 

o chybách, jež se dopouští konvenční metody při použití populační AIF. Právě 

nižší spolehlivost výsledků analýz při použití populační AIF oproti slepě 

odhadovaným AIF může být vysvětlena mezipacientskými fyziologickými 

rozdíly cévního systému, mezipacientskými rozdíly při ovlivnění cévního 

systému vlivem terapie a nemoci a také rychlostí manuální aplikace k.l. 

Populační AIF tuto změnu nereflektuje. Měřená AIF z klinických dat 

vykazovala nejnižší spolehlivost z hlediska výsledných odhadů perfúzních 

prarametrů. Je to způsobeno artefakty popsanými v kapitole 2.2.1, zde obzvlášť 

saturací signálu, kdy při vyšší koncentraci k.l. je podélná magnetizace v čase TI 

v ustáleném stavu. 

Oproti konvenčně používaným Toftsovým modelům IRF je zde v části 

neslepé dekonvoluce pro odhad perfúzních parametrů na úrovni voxelu použit 

DCATH model aproximující AATH model díky fixní hodnotě směrodatné 

odchylky perfúzního parametru Tc. Použití tohoto komplexnějšího modelu 

klade více nároků na přesnost stanovení AIF. To je další z možných vysvětlení 

horších výsledků odhadů perfúzních parametrů při použití populační a měřené 

AIF, které nejsou pacientsky korektní nebo jsou zatíženy artefakty. 
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Multikanálová slepá dekonvoluce se ukázala jako metoda vhodná 

k přesnému a kvalitnímu odhadu AIF. Vyhýbá se problémům s artefakty 

měření, nepřesnostem a zjednodušením způsobených použitím populační AIF a 

může tak být metodou pro použití komplexnějších modelů IRF (AATH, DACT, 

2CXM, TH, GCTT, atd.). Komplexnější IRF budou vzhledem k postupu 

techniky a umožnění sběru dat v kratším čase (například využitím 

kompresního snímání) stále více na místě. 
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7 Zvýšení intervalu časového vzorkování 

v odhadu arteriální vstupní funkce slepou 

dekonvolucí 

Nároky na časové vzorkování při akvizici dat jsou pro postihnutí 

vaskulární fáze průchodu k.l. (tedy při použití komplexnějších modelů IRF) 

vysoké. Pro korektní zachycení průběhu AIF z měřených dat při použití 

komplexnějších modelů IRF je nutné vzorkovat v čase se vzorkovacím 

intervalem Ts ≈ 1 s [57]. Pokud by bylo možno prodloužit interval vzorkování 

při zachování reprodukovatelnosti, přesnosti a spolehlivosti odhadů perfúzních 

parametrů, mohla by být vzniklá úspora investována do vyššího prostorového 

rozlišení dat při akvizici, mohlo by být snímáno více řezů nebo by bylo možné 

nastavit akviziční sekvenci, aby byl dosažen lepší SNR. 

V literatuře exisutjí analýzy možností vzorkování v čase pro použití 

komplexnějších modelů IRF [75], [96]. Jde o model AATH, ale analýza je 

provedena pouze na syntetických datech a jedná se o neslepou dekonvoluci, 

kdy je AIF známa. Z takové analýzy plyne, že pro správné odhady pomocí 

AATH modelu jsou pro reálné SNR nároky na vzorkovací interval AIF a IRF 

1,5 s [75], [96]. Jediná publikace zabývající se nároky na časové vzorkování ve 

slepé dekonvoluci je [39]. Zde jde ale o Toftsův model, kdy jsou nároky na 

vzorkování mnohem nižší vlivem omezení modelování vaskulární fáze 

průběhu koncentrace k.l. 

Zde provedená analýza má za cíl stanovit možnosti prodloužení 

intervalu časového vzorkování při použití slepé dekonvoluce s komplexnějším 

modelem (DCATH). Analýzy jsou provedeny jak na syntetických, tak 

pacientských datech. Rozšiřují publikovaný konferenční příspěvek [90]. 

Z hlediska použité metody je aplikována stejná multikanálová slepá 

dekonvoluce se stejnými modely jako v kapitole 4. Jako AIF je z kapitoly 4 

použit model pro pacientská data (rovnice (4.4)). Pro evaluaci metody 

podvzorkování byla použita stejná pacientská data jako v kapitole 6.2. 
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7.1 Analýza časového vzorkování na syntetických datech 

Syntetická data byla generována obdobně s kapitolou 6.1. Syntetické 

křivky koncentrace k.l. ve tkáni Cs(nTs) byly generovány jako konvoluce 

referenční AIF (rovnice (4.4)), Fp·IRF (DCATH modelu rovnice (4.5)) a Gaussovy 

funkce pro modelování BAT (rovnice (4.2)). Vzorkovací interval Ts = 1 s a počet 

vzorků signálů je oproti zmíněné kapitole nyní N = 600. 

Parametry referenční AIF, rozsahy parametrů IRF a Gaussovy funkce pro 

BAT byly stejné jako v kapitole 6.1. Přidaný šum ke generovaným syntetickým 

datům byl také shodný s kapitolou 6.1, počet realizací šumu byl opět W = 500. 

Hodnota SNR byla 30, stejná pro jakou byla prováděna analýza v kapitole 6.1.2 

a která odpovídala SNR v pacientských datech při použití multikanálové slepé 

dekonvoluce (kapitola 6.2). 

Všechna generovaná syntetická data byla podvzorkována (podobně jako 

v [39], [75] a [96]) pro simulaci efektu delších vzorkovacích intervalů. 

Vzorkovací intervaly v této studii byly: Ts = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} s. Toto 

podvzorkování generuje „měřená data”. 

Zpětně dle [39] byla všechna data interpolována (interpolace pomocí 

splajnů) na interval vhodný pro vzorkování AIF [96], zde na původní Ts = 1 s. 

Interpoluje se na Ts odpovídající vzorkování AIF, které je považováno za 

dostatečné pro správné odhady perfúzních parametrů při použití 

komplexnějšího modelu IRF. 

Navržený algoritmus multikanálové slepé dekonvoluce pro odhad AIF 

byl aplikován na tato syntetická data. Byly použity stejné počáteční odhady pro 

AIF, IRF a Gaussovu funkci pro BAT a stejná omezení parametů optimalizace 

jako v kapitole 6.1.1. Počet kanálů multikanálové slepé dekonvoluce je 5. Pro 

každý akviziční interval tak bylo odhadnuto 500 AIF z 2500 perfúzních křivek 

(počet kanálů · W). Následující Obr. 7.1 ukazuje výsledek na syntetických 

datech pro jednotlivé vzorkovací intervaly. Červená křivka znázorňuje 

referenční AIF, modrá počáteční odhad, černá průměrnou AIF a zelené pole 

náleží průměrné AIF ± směrodatné odchylce. 
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Obr. 7.1 – Efekt podvzorkování na syntetických datech 



114 
 

Z Obr. 7.1 je patrno, že průměrná AIF a její směrodatná odchylka 

zůstávají shodné s nepodvzorkovanou variantou až do Ts = 3 s. Poté, mezi 3 a 

4 s, se začíná zvyšovat směrodatná odchylka odhadu AIF (počáteční i pozdní 

fáze křivky AIF), avšak při zachování průměrné AIF s referenční až do Ts = 5 s. 

Při vyšších vzorkovacích intervalech je vidět, že průměrný odhad AIF 

nereflektuje referenční AIF zejména v první části křivky (rychlý nárůst a pokles 

koncentrace k.l.), tedy výrazná systematická chyba. Na pozdní fázi křivky AIF 

tento delší vzorkovací interval takový vliv nemá, neboť zde se signál AIF mění 

pomalu a pro odhad této části není potřeba vysoká časová vzorkovací 

frekvence. Směrodatná odchylka je v tomto případě také nižší oproti Ts = 5 a 4 s 

a naznačuje, že algoritmus zde má tendenci končit v podobném (chybném) 

řešení. 

Výsledek na syntetických datech tak naznačuje, že algoritmus a navržená 

metoda slepého odhadu AIF při zachování přesnosti odhadu dosahuje zvýšení 

vzorkovacího intervalu na Ts = 3 s. 

7.2 Analýza časového vzorkování na klinických datech 

Pro zjištění možností prodloužení vzorkovacího intervalu na klinických 

datech byla použita stejná vyšetření pacientů popsaných v kapitole 6.2. 

Analýza se nyní oproti kapitole 6.2 provádí pouze ve smyslu odhadu AIF 

slepou dekonvolucí pro každé vyšetření a následnou neslepou dekonvolucí se 

slepě odhadnutou AIF pro stanovení hodnot perfúzních parametrů. Ostatní 

typy AIF a odhady perfúzních parametrů se zde neuvažují. Veškerá nastavení 

metody slepého a neslepého odhadu jsou shodná s kapitolou 6.2. Slepá 

dekonvoluce byla aplikována na stejné radiologem označené ROI. Signály 

z těchto ROI byly podvzorkovány obdobně jako v syntetických datech. Vznikly 

varianty křivek s Ts = {1,2; 2,4; 3,6; 4,8; 6} s, kde první je původní Ts. Stejně jako 

v syntetických datech byly pak podvzorkované signály interpolovány na 

původní hodnotu Ts = 1,2 s, aby splnily nároky na korektní stanovení AIF. 

Slepou dekonvolucí byly provedeny odhady AIF pro všechny tyto případy pro 

oba pacienty a všechna vyšetření. Následující Obr. 7.2 ukazuje odhady AIF pro 

prvního pacienta P1 pro vyšetření první a třetí pro původní vzorkovací interval 
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Ts = 1,2 s (v tuto chvíli referenční AIF), 3·Ts = 3,6 s, 4·Ts = 4,8 s a 5·Ts = 6 s. AIF pro 

2·Ts není vzhledem k přehlednosti ukázána, její odhad byl téměř shodný s AIF 

odhadnutou z nepodvzorkovaného signálu. 

 

 

Obr. 7.2 - Odhady AIF na klinických datech pro různé vzorkovací intervaly 



116 
 

Dle Obr. 7.2 je vidět, že AIF opět ve shodě se syntetickými daty kopíruje průběh 

nepodvzorkované verze do Ts = 3,6 s. Delší vzorkovací interval má za následek 

odhad AIF, který je vzdálen od referenční, nepodvzorkované AIF. 

 Podobně jako v kapitole 6.2 jsou dále spočteny perfúzní parametry 

pomocí neslepé dekonvoluce s odhadnutými AIF a prezentovány krabicovými 

grafy na Obr. 6.8, stejně se postupuje i zde v případě podvzorkovaných dat. 

Následující krabicové grafy Obr. 7.3 ukazují výsledky perfúzních parametrů 

stejně jako Obr. 6.8 pro oba pacienty a jejich vyšetření nyní ale nikoli vzhledem 

k použité AIF, ale pro jednotlivá podvzorkování. První sada krabicových grafů 

každého perfúzního parametru je shodná s toutéž sadou v Obr. 6.8, jde o 

hodnoty získané při použití AIF odhadnuté toutéž slepou dekonvolucí na 

stejných datech bez podvzorkování. Zde slouží jako referenční pro porovnání 

výsledků s podvzorkováním. Označení pacientů, vyšetření a perfúzních 

parametrů v Obr. 7.3 je shodné s Obr. 6.8.  
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Obr. 7.3 - Krabicové grafy perfúzních parametrů pro jednotvé podvzorkování signálů 

Z výsledků je vidět, že ve shodě se syntetickými daty a slepě odhadnutými AIF 

jsou i perfúzní parametry reprodukovatelné z hlediska prvních dvou vyšetření 
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a efektu léčby následných vyšetření až do Ts = 3,6 vzhledem k referenčním, 

nepodvzorkovaným výsledkům. 

7.3 Hodnocení možnosti zvýšení vzorkovacího intervalu 

Syntetické a klinické analýzy ukázaly, že pro navrženou metodu slepé 

dekonvoluce je možné zvýšit interval vzorkování třikrát až na hranici 3-4 s. 

Chybějící informace (chybějící oblast vysokých frekvencí) v podvzorkovaných 

datech jsou kompenzovány apriorní informací ve slepé dekonvoluci. Toto může 

být využito pro vyšší prostorové rozlišení v akvizici dat, pro měření více řezů a 

pro vyšší SNR v datech. 
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8 Softwarové nástroje pro perfúzní analýzu 

Pro účely standardizovaného zpracování perfúzních dat a pro potřeby 

klinických a biologických pracovišť a výzkumníků ze spolupracujících institucí 

(Vysoké učení technické v Brně, Ústav přístrojové techniky Akademie věd 

České Republiky, Ústav teorie informace a automatizace Akademie věd České 

republiky, Masarykova univerzita, Masarykův onkologický ústav v Brně, 

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, University of Bergen, Haukeland 

University Hospital in Bergen) byl naší skupinou vytvořen balík softwarových 

nástrojů včetně grafického rozhraní [109] pro zpracování nejen perfúzních dat 

z magnetické rezonance (T1 a T2 váhovaných), ale také ultrazvukových 

perfúzních dat a počítá se s rozšířením i pro počítačovou tomografii. Balík 

softwarových nástrojů slouží pro zpracování klinických, preklinických a 

fantomových dat. Zahrnuje proces stanovení odhadů perfúzních parametrů od 

samotného začátku – importu naměřených sekvencí z různých skenerů a 

různých modalit. Jednotlivé kroky zpracování (bloky softwaru) popisuje Obr. 

8.1, který znázorňuje úvodní okno vytvořené aplikace. Bloky zpracování 

korespondují s kapitolou 1.1. Jde o import dat, registraci dat, konverzi na 

koncentraci k.l., výběr/odhad AIF, výběr oblastí zájmu ROI, odhad perfúzních 

parametrů a konečně vizualizaci odhadů map perfúzních parametrů. Zvláštním 

modulem je pak modul umožňující prohlížení dat dynamických sekvencí po 

celou dobu průběhu zpracování (před konverzí na koncentraci k.l., po ní atd.). 

Některé z bloků jsou společné pro všechny modality a následný popis softwaru 

bude z pohledu zpracování NMR dat. Software včetně grafického rozhraní 

v této podobě je vytvořen v programovém prostředí Matlab od verze 2009b. 

Jednotlivé samostatné kroky (moduly softwaru) zpracování dle Obr. 8.1 spolu 

komunikují jasně deklarovanými vstupy a výstupy. Výstupy daného bloku jsou 

uloženy jako soubor *.mat, ve kterém jsou informace o časových průbězích 

koncentrace k.l., odhadech parametrů a popisných datech (vzorkování, datum, 

použitá metoda, apod.). Výstup každého bloku se stává vstupem bloku dalšího. 

V názvu uložených souborů jsou vždy klíčová slova pro definici, které kroky 

analýzy byly na uložených datech provedeny. Je možné tyto kroky analýzy 

opakovat, upravovat. Pro snadný vývoj a udržení aktuálních verzí softwaru pro 
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všechny, kteří se na jeho vývoji podílí, je software uložen ve verzovacím 

systému. 

 

Obr. 8.1 - Úvodní okno vytvořené aplikace pro zpracování perfúzních dat 

Autor dizertační práce kompletně vytvořil v softwaru moduly výběru 

AIF a vizualizace včetně grafického rozhraní. Pro ultrazvuková data autor 

vytvořil modul importu dat. Programově se podílel na vytvoření šablony 

jednotného grafického vzhledu. 

V rámci projektu Fondu rozvoje vysokých škol, kde byl hlavním 

řešitelem autor dizertační práce (FRVŠ CZ.2320/2012/G3, 2012, Laboratorní 

úlohy pro praktické měření a počítačové úlohy pro vyhodnocování perfúzních 

parametrů tkáně pomocí magnetické rezonance) vznikla mimo jiné 

zjednodušená verze perfúzního softwaru pro zpracování fantomových dat pro 

účely počítačových cvičení na Ústavu biomedicínského inženýrství Fakulty 

elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického 

v Brně. 
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Pro lékaře a klinické pracovníky byl celý softwarový balík kompilován 

na samostatně spustitelnou aplikaci (bez nutnosti mít nainstalovaný Matlab) 

využitím Matlab Compiler Toolboxu. Zde se ukazovala hlavní nevýhoda takto 

vytvořeného softwaru z praktického hlediska metodiky použití. Aplikace 

fungovala jako samostatná instalace na každém konkrétním počítači u 

koncového uživatele. Vznikaly chyby a problémy specifické pro každý počítač, 

verzi programu Matlab a v případě kompilované verze nebyla možnost 

jednoduše dodat aktuální verzi ke koncovému uživateli. Celý systém prosazení 

softwaru více do klinické a výzkumné praxe také vzhledem k popsaným 

problémům vyústil v online verzi softwaru „Perfusion Lab“, dostupného z 

http://perflab.cerit-sc.cz/. Vlastní skripty pro metody odhadů perfúzních 

parametrů, AIF, převodů dat na koncentraci k.l. atd. byly z celké části převzaty 

z původního softwarového balíku, grafické rozhraní je ale nyní webové 

(obdobné původní verzi v Matlabu) a komunikaci mezi grafickým rozhraním a 

skripty zajišťují soubory *.xml. Výhodou je fakt, že pro všechny uživatele 

softwaru se zvyšuje komfort (nemusí nic instalovat), pro vývoj je výhodou to, 

že se udržuje jedna verze softwaru na jednom serveru pro všechny společná. 

Online verze softwaru je rozšířena o statistické zpracování výsledků (krabicové 

grafy a statistické testy). Ideou je, že kdokoli, kdo bude mít do systému přístup, 

bude moci provádět zpracování svých dat. Zde ale vzniká problém právního 

charakteru, vlastnictví, kde data budou fyzicky uložena a anonymita dat. To je 

v současné době předmětem řešení. Je také snahou ve spolupráci s Fakultní 

nemocnicí u svaté Anny v Brně zvýšit efektivitu léčby cévních mozkových 

příhod analýzou možností napojení online verze softwaru „Perfusion Lab“ na 

světový registr terapie cévní mozkové příhody „Safe Implementation of 

Treatments in Stroke“ a jeho obrazové databáze vyvíjené právě touto 

nemocnicí. 

Oproti dostupným komerčním softwarům poskytuje „Perfusion Lab“ 

bezplatné použití, odhaduje kvantitativní perfúzní parametry, má 

implementovány komplexnější modely IRF oproti běžně používaným 

Toftsovým modelům a umožňuje odhadovat AIF pomocí slepé dekonvoluce. 

Následují popisy jednotlivých bloků zpracování. 
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8.1 Import dat 

Různá klinická a technická pracoviště mají odlišné systémy NMR 

(popřípadě ultrazvukové) a data z těchto systémů mají různý formát (Siemens 

používá „DICOM“, Bruker „2dseq“, pro ultrazvuk se objevuje „AVI“, apod.). 

Blok Import tyto různé formáty konvertuje na společný formát souboru *.mat, 

který je nadále ve všech blocích používán. 

Uživatel si vyhledá na svém úložišti svá data, vybere skener NMR, 

kterým byla data naměřena a zadá informace o sekvenci a uživateli, který 

převod provedl včetně údaje o časovém vzorkování, jména experimentu, apod. 

Poté spustí převod a data uloží 

Zároveň se otevře prohlížec sekvence, kde uživatel vidí načtenou 

sekvenci a může jednotlivé obrazy procházet (nebo pustit jako video), může 

měnit intenzitu a kontrast v rámci zobrazení a může pro libovolný voxel 

zobrazovat 1D křivku signálové intenzity pro daný voxel ve všech obrazech. 

Prohlížeč umožňuje přibližit a oddálit určitou oblast a také zjistit hodnotu 

obrazové intenzity v daném voxelu. 

8.2 Registrace obrazových dat 

Tento modul není třeba využít, slouží ke kompenzaci pohybových 

artefaktů (pohyb těla, dýchání, srdeční aktivita, peristaltika střev, atd.) 

naměřených sekvencí. Data lze registrovat jak před převodem na koncentraci 

k.l., tak po tomto převodu. Jsou implementovány verze manuální (posun a 

rotace vůči zvolenému referenčnímu obrazu) i automatické registrace 

(vzájemná informace [53]) obrazových dat. Pro NMR byla využita pouze 

manuální verze registrace. 

Výstup je pak opět datový soubor se zarovnanou sekvencí a informace o 

parametrech registrace a opět zobrazený prohlížeč s registrovanými daty se 

všemi funkcemi popsanými v minulé kapitole. 
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8.3 Konverze na sekvenci úměrnou koncentraci k.l. 

V souladu s kapitolou 1.3 a kapitolou 1.4 tento modul nabízí konverzi 

signálové intenzity T1 váhovaných obrazů pro metodu FLASH s různými FA a 

nebo s různými TR, dále metodu SR FLASH a T2 váhované sekvence. Uživatel 

v okně prohlížeče dat definuje manálně pomocí myši ROI, ve kterém chce 

konverzi provést, zadá parametry konverze (např. počet prekontrastních 

obrazů) a spustí konverzi. Program uživateli zobrazí odhady R10 a k·ρ (dle 

kapitoly 1.3 a 1.4). Po dokončení uloží převedenou dynamickou sekvenci 

v datovém formátu Matlab včetně parametrů nastavení provedené konverze 

(pro reprodukovatelnost). Opět je zobrazen prohlížeč sekvence po konverzi na 

koncentraci k.l. tak, jak jej popisuje kapitola Import dat. Vše na Obr. 8.2. 

  

 

Obr. 8.2 - Konverze na koncentraci k.l. v perfúzním softwaru 

8.4 Výběr AIF 

Zde uživateli software nabízí možnost vybrat AIF manuálně (měřený 

signál z konkrétního vocelu velké tepny) v prohlížeči dat, nebo pomocí 

multikanálové slepé dekonvoluce, kde uživatel zvolí modely pro aproximaci 
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měřených křivek (klinické, preklinické modely AIF, apod.), zadá počet kanálů a 

v prohlížeči sekvence označí myší homogenní zvolené oblasti ROI (nádorová 

tkáň, sval, atd.). Po výběru/odhadu se zobrazí AIF a uloží se opět do datového 

souboru Matlabu s veškerými informacemi o provedeném kroku. Tento blok 

s ilustrací odhadu parametrické AIF slepou dekonvolucí ukazuje Obr. 8.3. 

Pokud je třeba změnit měřítko odhadnuté AIF ze slepé dekonvoluce, je 

zde volitelný modul pro změnu měřítka v souladu s kapitolou 2.2.10 (tři 

metody stanovení měřítka AIF  - využitím plochy pod měřenou AIF – zde je 

nutno načíst měřenou AIF, plochy pod pozdní fází křivky měřené AIF - 

vyžaduje také měřenou AIF a konečně využitím referenční tkáňě, kde si 

uživatel zadá hodnotu ve + vp). Modul změny měřítka AIF jako součást tohoto 

perfúzního softwaru vznikl jako výstup jedné z diplomových prací, kterou vedl 

autor této práce [59]. 

 

Obr. 8.3 - Ilustrace odhadu AIF v perfúzním softwaru 

8.5 Výběr oblasti zájmu 

Výběr oblastí zájmu (ROI) je realizován v prohlížeči sekvencí manuálním 

zakreslením tvaru a velikosti, nebo definicí oblasti nepřekrývajících se čtverců o 

zadaném rozměru voxelů (například pro mapy na úrovni voxelu). Masky pro 

ROI lze uložit jako zvláštní soubory a poté načítat, což usnadňuje např. 

dávkové zpracování. Jednotlivé perfúzní křivky jsou po definici ROI uživateli 

zobrazeny. Ilustraci výběru ROI ukazuje Obr. 8.4. 
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Obr. 8.4 - Výběr ROI v perfúzním softwaru 

8.6 Perfúzní analýza 

Zde se aproximují křivky získané z předešlého bloku modelem. Jde o 

neslepou dekonvoluci se známou AIF. Uživatel tedy musí načíst ROI 

z předešlého kroku, křivku AIF (měřenou/odhadnutou) z bloku Výběr AIF a 

dále vybere model pro IRF (Toftsovy modely, AATH, DCATH, 2CXM, TH, 

GCTT apod.). Výstupem je pak soubor perfúzních parametrů, opět uložen do 

formátu datového souboru Matlabu včetně ostatních informací o volbě modelů 

a dalších parametrů. 

Blok perfúzní analýzy včetné aproximace pro jeden voxel ukazuje Obr. 

8.5. 

 

Obr. 8.5 - Perfúzní analýza v perfúzním softwaru 
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8.7 Vizualizace 

Blok vizualizace slouží pro zobrazení map perfúzních parametrů. Otevře 

se tolik vizualizačních oken, kolik je odhadnutých perfúzních parametrů. Okna 

jsou samostatné prohlížeče, umožňující fúzi dvou obrazů, kdy jako podklad 

slouží původní obrazová sekvence před převodem (nebo po převodu) na 

koncentraci k.l. ve stupních šedi a barevné mapy perfúzních parametrů jsou 

zobrazeny na tomto podkladu s možností nastavení průhlednosti. Je možno 

nastavovat barevnou škálu pro minimum a maximum perfúzního parametru, 

přibližovat jednotlivé voxely a je také možno v zobrazené mapě zobrazit pro 

libovolný voxel (popřípadě ROI) graf aproximace měřené křivky modelem, AIF 

a IRF včetně hodnot perfúzních parametrů pro tento voxel. Vše ilustruje Obr. 

8.6. 

 

Obr. 8.6 - Vizualizace v perfúzním softwaru 
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ZÁVĚR 

Teoretická část této práce vysvětluje problematiku perfúzního 

zobrazování pomocí magnetické rezonance DCE-MRI od akvizice dat až po 

stanovení odhadů perfúzních parametrů. Potenciál metody je nutno hledat ve 

včasné reakci na léčbu například v onkologii, dále kardiologii a v neurologii. 

Obsahem teoretické části je popis dostupných metod odhadu perfúzních 

parametrů. Kriticky jsou popsány výhody a nevýhody jednotlivých metod a 

modelů. Ukazuje se, že hlavním problémem DCE-MRI je korektní stanovení 

signálu koncentrace k.l. v artérii (AIF) vyživující oblast zájmu (ROI). Metody 

DCE-MRI jsou proto stále poměrně málo spolehlivé a proto se jejich využití 

omezuje převážně na výzkumné aplikace. Příslušné kapitoly teoretické části 

shrnují dosavadní metody odhadu AIF. Hlavním zaměřením této práce je 

odhad AIF pomocí slepé dekonvoluce, která umožňuje určení AIF specifické 

pro dané vyšetření, aniž by byla zkreslena potenciálními artefakty měření. Ke 

slabým stránkám metody slepé dekonvoluce patří potenciální neunikátnost 

řešení, uvíznutí algoritmu v lokálním optimu (vlivem nespojitosti kriteriální 

funkce, nedostatečných omezujících podmínek, šumu apod.). Slepá 

dekonvoluce není v odhadu AIF oproti konvenčním přístupům stále dostatečně 

přijata (prakticky je záležitostí skupiny Edwarda Di Belly a naší skupiny), 

zejména vlivem malého počtu publikací. 

Na základě rešerše literatury a směrování vývoje v této oblasti byly 

definovány základní cíle dizertační práce směřující ke zpřesnění odhadu AIF v 

DCE-MRI pomocí slepé dekonvoluce, zejména návrhem nových metod a jejich 

validací. Konkrétně jde o metody DCE-MRI založené na farmakokinetických 

modelech umožňujících odhad perfúzních parametrů popisujících jak 

permeabilitu kapilár, tak průtok krve, označovaných jako komplexnější modely. 

Tyto modely jsou oproti běžně používaným modelům realističtější a dávají 

kompletnmější popis stavu tkáně. 

V první části byla navržena metoda slepého odhadu AIF 

s komplexnějšími modely IRF a alternativními modely AIF včetně nového 

přístupu pro mezivzorkové modelování BAT. Právě vhodná volba modelu IRF 

a modelu BAT snižuje riziko uvíznutí v lokálním optimu a naplňuje tak jeden 
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z cílů práce. Aplikace navržené metody slepé dekonvoluce s komplexnější IRF a 

analytickou AIF na klinická data je popsána v kapitole 6, časopisecky 

publikována v jednom z nejstěžejnějších periodik v tomto oboru „Magnetic 

Resonance in Medicine“. Jak je popsáno v kapitole 6, metoda vykazuje při 

validaci na syntetických a klinických datech v porovnání s konvenčními 

metodami odhadu AIF lepší reprodukovatelnost a lepší konzistenci odhadů 

perfúzních parametrů v souladu s vývojem léčby pacientů. Dosud jde o jediný 

časopisecký článek v problematice slepé dekonvoluce s použitím 

komplexnějších modelů na klinických datech. Autor disertační práce si je 

vědom, že posun slepé dekonvoluce do klinické praxe bude vyžadovat více 

publikací s více klinickými daty pro validaci metody. Zde byla priorita 

navrhnout a validovat novou metodu v porovnání s konvenčními metodami. 

Protože pro přijetí slepé dekonvoluce v klinické oblasti jsou stejně 

důležité preklinické analýzy, byla metoda slepé dekonvoluce navržena také pro 

specifika preklinické DCE-MRI. Kapitola 5 rozšiřuje konferenční příspěvky naší 

skupiny publikované v době řešení práce, kde je navržená metoda slepé 

dekonvoluce použita na datech myší s implantovanými nádorovými buňkami a 

plní tak další z cílů stanovených pro tuto dizertační práci. Jde o stejnou metodu 

jako v případě dat klinických, aplikovanou s nutnými úpravami (např. jiný 

model AIF, jiný SNR). Opět se ukázalo, že lze i zde spolehlivě odhadnout AIF 

pomocí slepé dekonvoluce s komplexnější IRF a dosáhnout tak spolehlivých 

odhadů perfúzních parametrů. Uvedené výsledky rozšiřující konferenční 

příspěvky jsou připraveny k publikování jako časopisecký článek. 

Jedním z parametrů DCE-MRI akvizice je interval časového vzorkování. 

Použití komplexnějších modelů IRF s sebou nese nutnost postihnout vaskulární 

fázi průchodu k.l. analyzovanou tkání a tedy nutnost velmi krátkého 

vzorkovacího intervalu (přibližně 1 s). Zkrácení intervalu vzorkování, i přes 

stále se zlepšující techniky akvizice a rekonstrukce obrazů, způsobuje omezení 

prostorového rozlišení a SNR. Odhad AIF slepou dekonvolucí s analytickými 

modely IRF a AIF umožňuje díky použitým apriorním informacím prodloužit 

časový interval vzorkování a zlepšit tak prostorové rozlišení, případně SNR při 

zachování přesnosti odhadu perfúzních parametrů. Tento cíl dizertační práce 

byl splněn konferenčním příspěvkem a rozšířen zde v kapitole 7. Jde o jedinou 
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publikaci zabývající se touto problematikou v souvislosti s odhadem AIF 

slepou dekonvolucí a s komplexnějšími modely IRF. Metoda je ilustrována na 

syntetických a klinických datech a vykazuje konzistentní výsledky až do 

trojnásobku původně požadovaného vzorkovacího intervalu obecně 

přijímaného jako minimum pro postih vaskulární fáze průchodu k.l. tkání. 

Autor dizertační práce připravuje na základě rozšířených analýz uvedených 

v této práci časopiseckou publikaci, která by měla opět přispět k posunu do 

klinické praxe. 

Posledním, nikoli méně důležitým, cílem z hlediska posunu metody ke 

klinické oblasti, je tvorba softwarové aplikace pro klinická a biologická 

pracoviště. Důraz na jednoduchou obsluhu softwaru byl jedním ze základních 

požadavků. V rámci naší skupiny vznikl softwarový balík, popsaný v kapitole 

8, umožňující zpracovávat perfúzní data nejen pomocí MRI ale také 

pomocí ultrazvuku s možností rozšíření i do oblasti počítačové tomografie. 

Metoda slepé dekonvoluce pro odhad AIF je v tomto softwaru také 

implementována. Software byl publikován jako konferenční příspěvek. Byl 

instalován na klinická pracoviště - Masarykův onkologický ústav, či Haukeland 

University Hospital in Bergen v Norsku. Software je uživatelsky příjemný a 

přitom si zachoval možnost použití i výzkumnými technickými pracovníky 

(včetně jeho vývoje), kdy mnohé analýzy v této dizertační práci byly prováděny 

právě pomocí této aplikace. Z důvodu řešení problémů při instalaci softwaru na 

různé konfigurace počítačů se software začal vyvíjet jako online aplikace, což 

dále zlepšuje jeho dostupnost a udržování jednotlivých verzí. Autoři doufají, že 

toto bude ten správný krok, jak metodu slepé dekonvoluce s komplexnějšími 

modely rozšířit v globálnějším měřítku. 

Stanovené cíle dizertační práce se, při autorově kritickém hodnocení, 

podařilo splnit a autor doufá, že práce přispěla k přijetí metody odhadu AIF 

slepou dekonvolucí v klinické a preklinické praxi. 
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SEZNAM ZKRATEK 

DCE-MRI dynamické kontrastem zesílené zobrazování pomocí 

magnetické rezonance, z anglického „Dynamic contrast 

enhanced MRI“ 

ROI oblast zájmu z anglického „region of interest“ 

k.l. kontrastní látka 

EES extracelulární extravaskulární prostor z anglického 

„extracellular extravascular space“ 

SI signálová intenzita 

DSC-MRI dynamické susceptibilní kontrastní zobrazování pomocí 

magnetické rezonance, z anglického „Dynamic susceptibility 

contrast MRI“ 

IVS intravaskulární prostor z anglického „intravascular space“ 

FLASH akviziční sekvence pro DCE-MRI, z anglického „Fast low 

angle shot“ 

FA úhel vychýlení vektoru magnetizace, z anglického „flip angle“ 

TR repetiční čas v pulzních sekvencích 

TE echo čas v pulzních sekvencích 

SR FLASH akviziční sekvence Saturation Recovery FLASH 

IR FLASH akviziční sekvence Incersion Recovery FLASH 

IRF impulzní reziduální funkce tkáně 

AIF arteriální vstupní funkce, z anglického „arterial input 

function“ 

MTT střední doba průchodu skrz celou tkáň, z anglického „mean 

transit time“ 

AUC plocha pod křivkou, z anglického „area under the curve“ 

MLE odhad perfúzních parametrů metodou maximální 

věrohodnosti, z anglického „maximum likelyhood estimation“ 

2CXM dvoukompartmentový model tkáně, z anglického „2 

compartment exchange model“ 

TH model tkáně, z anglického „tissue homogeneity model“ 

AATH adiabatická aproximace modelu TH, z anglického „adiabatic 

approximation to the tissue homogeneity model“ 

DCATH model tkáně, z anglického „distributed capillary adiabatic 

tissue homogeneity model“ 
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GCTT model tkáně, z anglického „gamma capillary transit time 

model“ 

DP model tkáně s distribuovanými parametry 

SNR poměr signálu ku šumu, z anglického „signal to noise ratio“ 

NMR nukleární magnetická rezonance 

MRI zobrazování pomocí magnetické rezonance, z anglického 

„magnetic resonance imaginig“ 

BAT čas příchodu bolu kontrastní látky, z anglického „bolus arrival 

time“ 

ESMRMB největší evropská konference v oblasti NMR, z anglického 

„European Society for Magnetic Resonance in Medicine and 

Biology“ 

ISMRM největší světová konference v oblasti NMR, z anglického 

„International Society for Magnetic Resonance in Medicine“ 

in vivo v živém organizmu 

Matlab software Matrix Laboratory pro vědeckotechnické výpočty 

fmincon funkce programu Matlab pro řešení vázané optimalizace 

nelineární funkce více proměnných 

RARE druh akviziční sekvence v MRI, z anglického „Rapid 

acquisition with Relaxation Enhancement“ 

FOV „zorné pole“ z anglického „field of view“ 

RCC nádor ledvin, z anglického „renal cell carcinoma“ 

RECIST konvenční kritéria pro hodnocení nádorů, z anglického 

„Response Evaluation Criteria In Solid Tumors“ 

DWI difúzí (obyčejně vodíkových protonů jež jsou součástí vody) 

váhované obrazy, z anglického „Diffusion Weighted Images“ 

ADC difúzní koeficient popisující kvantitativně difúzi, spočtený 

z DWI dat, z anglického „Apparent Diffusion Coeficient“ 

AXITINIB látka užívající se v antiangiogenní léčbě metastatických 

nádorů 

TI inverzní čas v pulzních sekvencích 

DICOM standard pro zobrazování medicínských dat 

2dseq formát naměřených dat systému NMR Bruker 

AVI formát videosekvence 

*.mat datový soubor programu Matlab 
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