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1 ÚVOD 

S rozvojem dnešní doby se čím dál tím více setkáváme s celosvětovým 

nárůstem kardiovaskulárních onemocnění. Mezi tato život ohrožující 

onemocnění lze zařadit například výduť tepenné stěny, tzv. aneurysma. V 

oblasti břicha odborně nazýváno aneurysma abdominální aorty (AAA). 

Takové aneurysma je většinou bezpříznakové a bez existence 

screeningového programu bývá odhaleno často jen náhodou. Aneurysma se 

tak pozvolna zvětšuje až do své případné ruptury (protržení). To má i při 

nejlepší dosažitelné péči pro pacienta často katastrofické následky – 

vykrvácení a smrt. 

 

Je-li u pacienta AAA zjištěno, o jeho operaci se v klinické praxi rozhoduje 

podle maximálního průměru a rychlosti růstu. Oba parametry však trpí 

nedostatečnou schopností rozlišit skutečně riziková aneurysmata od těch 

stabilních. Díky tomu řada vědců využívá výpočtové modelování k nalezení 

jiných parametrů vypovídajících o skutečné rizikovosti AAA, tj. maximální 

napětí ve stěně a (pravděpodobnostní) parametr rizika ruptury. Tyto 

parametry umožňují komplexní posouzení rizikovosti na základě zahrnutí 

různých vlivů, tj. samotné geometrie AAA, velikosti krevního tlaku, 

přítomnosti intraluminálního trombu (ILT)
1

, a mechanických vlastností 

materiálu stěny AAA a ILT včetně jejich heterogenity (nejvýraznější u 

kalcifikací). Vliv samotného modelu materiálu stěny není aktuálně dořešen, 

tj. některé studie ho ignorují a některé ho vidí jako významný. Díky této 

nejasnosti byly definovány následující cíle práce. 

 

 

1.1 CÍLE PRÁCE 

 Provést rešerši z oblasti modelů materiálu stěny tepny a AAA a 

posoudit, zda je vliv modelu materiálu podstatný či nikoliv. 

 Provést rešerši z oblasti histologie, anatomie a patologie tkáně stěny 

tepny se zaměřením na uspořádání kolagenních vláken 

 Kvantifikovat orientaci, směrový rozptyl (disperzi) a vlnitost 

kolagenních vláken ve stěně tepny, zavést je do vybraného 

konstitutivního modelu a ověřit predikční schopnosti tohoto modelu 

 Navrhnout nové automatické algoritmy pro posouzení uspořádání 

kolagenních vláken v tkáni ze snímků polarizované mikroskopie.  

  

                                                           
1Krevní sraženina vyplňující aneurysmatický vak, ILT je přítomno u ~70% 
AAA, viz (Harter et al. 1982) 
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2 BIOMECHANIKA TKÁNĚ 
 

2.1 ANATOMIE ZDRAVÉ A PATOLOGICKÉ TKÁNĚ 

Stěna zdravé artérie se skládá ze tří vrstev, tj. zevnitř ven je to intima, 

medie a adventicie. Tyto vrstvy bývají obvykle dobře rozlišitelné jedna od 

druhé. U patologické tkáně, například stěny AAA, které je primární oblastí 

zájmu vědeckého týmu kolem prof. Burši, je stěna taktéž složena ze tří 

vrstev, ale téměř u nich neexistuje jasná dělící oblast, viz Obrázek 1. 

 
Obrázek 1. Mikrosnímky zdravé a patologické tkáně. Mikrosnímek (a.) 

zobrazuje zdravou stěnu tepny s vrstvou adventicie v dolní polovině. Stejně 

orientovaný mikrosnímek (b.) ukazuje aneurysmatickou (patologickou) tkáň. 

Převzato z (Lindeman et al. 2010). 

 

Každá ze tří vrstev je dále složena z kolagenních vláken, elastinu, 

hladkých svalových buněk a amorfní želatinové substance zahrnující 

například proteoglykanové můstky. Procentuální zastoupení všech 

strukturních částí je u patologické tkáně, v porovnání se zdravou tkání, 

rozdílné. Například (He a Roach 1994) porovnali skladbu 8 zdravých a 8 

patologických lidských aort. Zjistili, že procentuální zastoupení elastinu 

klesá z ~23 % na ~2,4 %, stejný procentuální úbytek byl vyhodnocen pro 

hladké svalové buňky (z ~23 % na ~2,2 %). Zcela opačně se choval kolagen, 

tzn., byl pozorován jeho nárůst z ~55 % na ~96 %. Druhové zastoupení typů 

kolagenu (kolagen typu I, & III) zůstává nezměněno u normální a 

patologické tkáně. 

 

2.2 MECHANICKÁ ODEZVA TKÁNĚ 

Z hlediska mechanické odezvy je uspořádání kolagenu zodpovědné za 

typickou nelineární deformačně-napěťovou odezvu tkáně tepny ve tvaru 

písmene „J“, viz Obrázek 2.  
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Tato odezva je známa již více než 100let (Roy 1881), avšak teprve studie 

(Roach a Burton 1957) ukázala, za použití selektivního trávení, vliv hlavních 

proteinů, zmíněného kolagenu a elastinu.  

 
Obrázek 2. Vliv kolagenu a elastinu na deformačně-napěťovou odezvu a 

ukázka různých deformačně-napěťových křivek pro různé uspořádání 

kolagenních vláken. Graf (a.) ukazuje průměrnou odezvu 9 kyčelních tepen, 

když byl selektivně odstraněn kolagen nebo elastin. Převzato z (Fratzl 2008). 

Graf (b.) ukazuje, jak vypadají deformačně napěťové křivky pro různé 

uspořádání kolagenních vláken. Převzato z (Shadwick et al. 1992).  

 

Obrázek 2(a.) ukazuje, že jakmile je odstraněn kolagen, počáteční tuhost 

je přibližně stejná jako u kontrolního vzorku, ale mizí deformační zpevnění; 

relativně malé zatížení produkuje velkou změnu poloměru. Na druhou 

stranu, pokud je odstraněn elastin, je vidět silně zpevňující nelineární 

závislost. Zobrazené tvary křivek jsou typické v biomechanice tepen. Tvary 

křivek však nezávisí jen na vlastnostech samotného proteinu kolagenu, ale i 

na uspořádání kolagenních vláken, jak ukazuje (Shadwick et al. 1992). 

Například u deformačně-napěťové odezvy kočičí kůže je vidět, že jsou 

vlákna zvlněná a různě prostorově orientována. Při zatížení tedy nejprve 

bude docházet k postupnému zapojování kolagenních vláken a jejich 

natáčení. Jakmile budou všechna vlákna zapojena, tedy natažena a 

orientována do směru zatížení, budou opět tvořit přibližně jedno-směrový 

kompozit a následná odezva bude tedy opět téměř lineární. Z těchto výsledků 

je tedy zřejmé, že nejdůležitější parametry jsou směrová orientace s disperzí 

a vlnitost.  

 

3 KONSTITUTIVNÍ MODELY 
Parametry jako orientace, disperze a vlnitost se čím dál více zahrnují do 

konstitutivních vztahů, jejichž cílem je poskytnout matematické nástroje k 

popisu reálného chování materiálů, tzn. aproximovat skutečné chování 

materiálů za různých stavů deformace vhodně zvolenou funkcí. 
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V současné době se používají tzv. hyperelastické modely postulující 

existenci funkce energie napjatosti W, které mohou být založeny čistě na 

fenomenologickém (matematickém) popisu nebo na popisu vycházejícím ze 

samotné struktury, tj. že kromě mechanického testování (které je vždy nutné) 

jsou vzorky taktéž histologicky zpracovány a informace o struktuře jsou 

analyzovány z mikroskopických snímků (mikrosnímků).  

 

3.1 FENOMENOLOGICKÉ MODELY 

 

3.1.1 Model Yeoh 

Model Yeoh, (Yeoh 1993), představuje v současné době jeden z 

nejpoužívanějších konst. modelů, který byl jako nestlačitelný použit i 

v pracích (Novak et al. 2017a, 2017b) s předpisem 

 𝑊 = ∑ 𝐶𝑖0(𝐼1 − 3)𝑖

5

𝑖=1

, 

 

(1) 

kde Ci0 popisuje napěťové parametry a I1 je první invariant Cauchy-

Greenova deformačního tenzoru. Konstanta spojená s nejnižší mocninou 

(i = 1) udává míru počáteční tuhosti a s uvážením pouze této první mocniny 

se z modelu Yeoh stává model Neo-Hooke (viz kapitola 3.2.1). Konstanty u 

vyšších mocnin určují míru deformačního zpevnění (míru progresivity 

deformačně-napěťové závislosti). Nejčastěji užívaná forma je druhého řádu, 

s konstantami C10=177 kPa a C20 =1881 kPa (Raghavan a Vorp 2000). 

 

3.2 STRUKTURNÍ MODELY 

 

3.2.1 Model Neo-Hooke 

Jedná se o nejjednodušší strukturní materiálový model. Jeho strukturní 

zdůvodnění je založeno na statistické termomechanice náhodně prostorově 

orientovaných a vzájemně propojených polymerních řetězců. Jeho forma je 

ve tvaru 

 𝑊 =
1

2
𝑁𝑘𝑇(𝜆1

2 + 𝜆2
2 + 𝜆3

2 − 3) =
𝜇

2
(𝐼1 − 3) = 𝐶10(𝐼1 − 3), 

 

(2) 

kde k je Boltzmannova konstanta, N počet řetězců v jednotce objemu a T je 

absolutní teplota. Dále platí NkT = µ, kde μ > 0 je napěťový parametr a 

reprezentuje počáteční smykový modul pružnosti. Tento model se nejčastěji 

vyskytuje jako izotropní část energie napjatosti W představující lineární 

odezvu elastinu (matrice) za velkých deformací. 
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3.2.2 Model Martufi-Gasser 

(Martufi a Gasser 2011) navrhli model, který propojuje mikroúroveň 

(fibrily a vlákna) s makroúrovní (stěna jako kontinuum) a vychází 

z představy o tom, jak se chovají původně zvlněné kolagenní fibrily (vlákna) 

za zvyšující se deformace, viz kapitola 2.2 a Obrázek 2(b). Celková energie 

napjatosti může být zapsána tímto způsobem: 

 𝑊 =
𝜇

2
(𝐼1 − 3) + ∫ 𝜚 𝜓 𝑑𝜛

𝜔

, 

 

(3) 

kde první člen je reprezentován modelem Neo-Hooke, viz kap. 3.2.1. Druhý 

člen reprezentuje odezvu kolagenních vláken integrovanou přes jednotkovou 

kouli (3D) či kružnici (2D). Parametr 𝜚  představuje von Misesovu 

distribuční funkci (2D) s parametry střední orientace (𝜇𝑖) a disperze (bi)
2
a 𝜓 

představuje odezvu kolagenního vlákna v daném směru zatížení. Provedením 

parciální derivace 𝜓 podle strukturního invariantu lze dále psát 

 
𝜕𝜓

𝜕𝐼4
=

1

2𝜆2
𝜎(𝜆), 

 

(4) 

kde I4 je (pseudo) invariant reprezentující kvadrát protažení vlákna (λ2) a σ 

je (skutečné) Cauchyho napětí vlákna. K popisu postupného zapojení 

kolagenních vláken, byl navržen po částech spojitý konstitutivní model 

vycházející z trojúhelníkové distribuční funkce vlnitosti: 

 𝜎(𝜆) =

0
2𝑘

3∆𝜆2
 𝜆 (𝜆 − 𝜆𝑚𝑖𝑛)3,

𝑘 𝜆 [𝜆 −
2(𝜆 − 𝜆𝑚𝑎𝑥)3

3∆𝜆2
− �̅�] ,

𝑘 𝜆 (𝜆 − �̅�),

 

0 < 𝜆 ≤ 𝜆𝑚𝑖𝑛 

 

𝜆𝑚𝑖𝑛 < 𝜆 < �̅� 
 

�̅� < 𝜆 < 𝜆𝑚𝑖𝑛 
 

𝜆𝑚𝑎𝑥 < 𝜆 < ∞ 

(5) 

kde k představuje tuhost vlákna a 𝜆  jeho protažení (𝜆𝑚𝑖𝑛 - protažení při 

kterém se zapojí první vlákno, 𝜆𝑚𝑎𝑥  – protažení při kterém jsou zapojena 

všechna vlákna). Model obsahuje 6 materiálových parametrů.  

 

Základní otázkou však zůstává, jaký konstitutivní model používat. Kromě 

výše uvedených jich existují desítky. Někteří autoři dokonce navrhují 

používat jen lineárně izotropní modely s vysokou tuhostí, např. (Joldes et al. 

2016) a (Zelaya et al. 2014). Je proto nutné se otázkou významnosti modelu 

materiálu zabývat i přesto, že téma dizertační práce je formulováno jako 

téma základního výzkumu orientace kolagenních vláken v tkáních tepen. 

Jinými slovy, pokud by na modelu materiálu nezáleželo, ztrácela by smysl i 

tato dizertační práce. Stručná rešerše vlivu modelu materiálu je v kap. 4.  

                                                           
2
 konzistentně s kapitolou 7, index i=m (medie) nebo i=a (adventicie) 
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4 VLIV MODELU MATERIÁLU 

Posouzení rizikovosti AAA je ovlivněno mnoha faktory, které mohou být 

v daném výpočtovém modelu zahrnuty. Jedním z nejdůležitějších je model 

materiálu samotné stěny tepny. V současné době však existují dva 

protichůdné názory:  

a) Model materiálu je důležitý a je důležité jej zlepšovat (Polzer et al. 

2013b, 2015). 
 

b) Model materiálu není důležitý (Zelaya et al. 2014; Joldes et al. 2016); 

lze použít model extrémně tuhý bez znalosti struktury 

Autor této dizertační práce si myslí, že zastínění důležitosti modelu 

materiálu je pravděpodobně dáno historicky užitím Laplaceovy rovnice, 

 

 

𝜎𝑡 =
𝑝 ∙  𝑟

𝑡
, 

 

(6) 

kde p je tlak, r je (deformovaný) poloměr a t je (deformovaná) tloušťka 

stěny. V této nejpoužívanější teorii se parametr materiálu opravdu 

nevyskytuje. Jedná se však o teorii založenou na předpokladu membránové 

napjatosti a předpokládající rovněž, že aorta je kruhově symetrická „nádoba“ 

s konstantní tloušťkou stěny a nepříliš proměnnou křivostí. Tento předpoklad 

však může být pro různé tvary AAA porušen ze dvou důvodů: 

1. Obecná geometrie nemá konstantní tloušťku stěny, jak dokumentoval 

(Kazi et al. 2003; Di Martino et al. 2006; Raghavan et al. 2006; 

Martufi et al. 2015). Uvážení proměnné tloušťky může vést ke zcela 

rozdílným výsledkům napětí (Raut et al. 2013). 

To je pravděpodobně dáno tím, že v místech odlišných svojí tuhostí 

(rozdílný materiál, tloušťka) mohou vznikat přídavné ohybové 

momenty, které způsobují lokální nárůst napětí porušující předpoklad 

membránové napjatosti (konstantní po tloušťce stěny).  
 

2. Ve stěně AAA nemusí být membránová napjatost, protože vlivem 

lokálně proměnné křivosti dochází k významným ohybovým efektům, 

které opět lokálně zvyšují napjatost. 

Navíc hypotéza o nevýznamnosti modelu byla testována na malém počtu 

geometrií, tj. na třech geometriích (Joldes et al. 2016) nebo dokonce jen na 

jedné geometrii (Zelaya et al. 2014). Jejich závěry tak nelze zobecňovat pro 

použití v klinické praxi.  

Pokud je současným trendem určování rizika ruptury pomocí výpočtového 

modelování, dílčí model materiálu může být pro nezanedbatelnou skupinu 

pacientů významný.  
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Absence správné formy konstitutivního modelu může vést buď 

k umělému podhodnocení anebo nadhodnocení rizika ruptury, což je pro 

pacienta vždy nebezpečné. V případě podhodnocení rizika by došlo 

k oddálení zákroku, který by však byl ve skutečnosti nutný. Naopak 

v případě nadhodnocení rizika je zase pacient zbytečně vystaven operaci, 

která je ve věkové skupině nad 65 let spojena s významným rizikem úmrtí. 

Autor této dizertační práce se zabýval vlivem modelu materiálu ve studii 

(Novak et al. 2017a) a základní výsledky jsou popsány v kap. 6. 

 

5 VIZUALIZACE TKÁNĚ 

Strukturně motivované modely, viz kapitola 3.2.2, vyžadují implementaci 

parametrů získaných přímo ze struktury tkáně, která je histologicky 

zpracována. Jeden z nástrojů jak strukturu vizualizovat je pomocí optické 

mikroskopie. Tkáň může být pozorována za bílého světla nebo za 

polarizovaného světla. Tato pozorování byla v rámci dizertační práce 

provedena za pomoci univerzálního trinokulárního mikroskopu Padim, 

Drexx, s.r.o., viz Obrázek 3a. s rotačním stolem Padim, Drexx, s.r.o. a 5MPx 

mikrokamerou Bresser Optik, GmbH. Maximální rozlišení je 2592×1944 px 

se vzorkovací frekvencí 15 snímků za sekundu. 

 
Obrázek 3. Univerzální mikroskop Padim a jeho hlavní části. 

Snímek  (a.) představuje samotný mikroskop. Snímek (b.) otočný stůl 

s připevněným vzorkem, nad kterým jsou objektivy. Snímky (c.) a (d.) 

představují dva filtry – analyzátor a polarizátor. Šipky ukazují jejich pozici 

v mikroskopu. 

 

Mikroskop je vybaven dvěma filtry, tj. polarizátorem a analyzátorem. 

Polarizátor je umístěn ve světelné cestě (ose) před vzorkem. Analyzátor je 

umístěn ve stejné světelné cestě mezi objektivem a okulárem (či portem 

kamery). Oba filtry jsou otočné.  

Polarizace je určena k pozorování vzorků, které jsou viditelné primárně 

díky jejich optickým anizotropním vlastnostem, tj. vykazují dvojlomnost. 

Fyzikální princip polarizace je vysvětlen v kapitole 5.1. 
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5.1 PRINCIP POLARIZOVANÉ MIKROSKOPIE 

Světlo vycházející z lampy kmitá z principu elektromagnetického vlnění 

kolmo na směr šíření, ale ve všech směrech. Polarizátor propouští jen tu část 

světla, jehož vektor elektrické intenzity kmitá pouze v jednom směru a 

zbytek světla je pohlcen. Světlo následně vstupuje do vzorku. V případě 

kolagenních vláken se jedná o opticky anizotropní strukturu (dvojlomnou). 

To způsobí, že se polarizované světlo opět rozdělí na dva paprsky, tzv. řádný 

a mimořádný. Paprsky jsou vůči sobě fázově posunuty. Po průchodu světla 

analyzátorem dochází k interferenci světla těchto dvou paprsků do stejné 

roviny kmitu a obraz se pak v objektivu může jevit jako světlý na tmavém 

pozadí. Jas obrazu vždy závisí na natočení vzorku, viz Obrázek 4. 

 
Obrázek 4. Změna intensity „opticky anizotropní struktury“ v závislosti 

na natočení této struktury vůči polarizátoru a analyzátoru. Mikrosnímky 

v horní řadě ukazují napřímená kolagenní vlákna v Achillově šlaše, 

mikrosnímky ve spodní řadě ukazují kolagenní vlákna v prasečí aortě. 

Snímky jsou pořízeny v rozestupu 15°, od nuly do 90°. Na prvním snímku 

vlevo nahoře jsou schématicky zobrazeny filtry – polarizátor P a analyzátor 

A.  

 

Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že intenzita světla, která je vidět 

v objektivu, se mění s periodou 90° (při vzájemně kolmo zkřížených 

filtrech). Vlákna jsou tmavá při 0°, 90°, 180°, 270° a znovu při 360°. Vlákna 

jsou naopak světlá při 45°, 135°, 225° a 315°. Čtenáři si tak mohou lehce 

představit nevýhodu lineárně polarizovaného světla – je nemožné rozlišit 

směr např. 45°od směru 135° (intensita je v těchto daných směrech stejná – 

maximální). Toto omezení řeší použití čtvrt-vlnových destiček (pokud je 

možné je použít); jako alternativa je v této práci navrženo přenastavení filtrů, 

viz kapitola 8.2. 

 

5.2 ZPRACOVÁNÍ MIKROSNÍMKŮ 

Získávání informací o orientaci kolagenních vláken z mikrosnímků 

pořízených standardním mikroskopem může probíhat automaticky (při bílém 

světle a použití algoritmů jako je rychlá Fourierova transformace - FFT) 

nebo manuálně (při polarizovaném světle).  

P 

A 
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5.2.1 Automatické zpracování snímků 

Mezi v současné době nejpoužívanějších algoritmy pro analýzu 2D 

orientace vláken patří FFT. Tento algoritmus byl shledán jako jeden 

z nejrychlejších a nejpřesnějších (Sander a Barocas 2009). Základní problém 

v použití algoritmu byl však následující. Algoritmus uměl detekovat 

dominantní směr (Ayres et al. 2008; Sander a Barocas2009; Schriefl et al. 

2012a), avšak nebyl schopný věrohodně popsat disperzi vláken kolem tohoto 

směru. Jinými slovy, pokud jsou použity běžné mikroskopické snímky 

pořízené za bílého světla, bude algoritmus analyzovat i pozadí - šum. Na 

tento problém jako první upozornil můj školitel specialista a problém vyřešil 

vhodnou kalibrací (Polzer et al. 2013a). Vylepšený algoritmus FFT je pak 

aplikován ve studii (Polzer et al. 2015), na které jsem se také podílel, a 

výsledky z ní jsou popsány v kap. 7  

 

5.2.2 Manuální zpracování snímků 

Při manuálním postupu za použití polarizovaného světla je 

vyhodnocováno jen malé množství bodů v mikrosnímku: tj. ~60 (Smith et al. 

1981), ~16 (Finlay et al. 1995), ~50 (Schriefl et al. 2012b), ~36 (Gasser et al. 

2012) a ~30 (Sáez et al. 2016). Za bod se obvykle považuje určitý pixelový 

rozměr, např. 10×10 px a bod je zpravidla vybírán jako nejjasnější. 

V podstatě má manuální způsob tyto značné problémy: 

 

1) Operátor preferuje jasné struktury; vyhodnocuje dominantní směry, ale 

může podhodnocovat disperzi. 
 

2) Pokud jsou mikrosnímky vybírány nesystematicky, může docházet 

k identifikaci několika dominantních směrů (dvou až čtyř 

dominantních směrů či rodin kolagenních vláken), které ale ve 

skutečnosti ve stěně tepny nemusí být.  
 

3) Manuální měření je velmi časově náročné (z toho důvodu se 

vyhodnocuje jen malý počet bodů) a výsledky jsou závislé na 

operátorovi (Gasser et al. 2012; Novak et al. 2015). 

 

K překonání všech těchto omezení, včetně principiálního omezení lineárně 

polarizované mikroskopie popsaného v kapitole 5.1, autor této dizertační 

práce navrhl 3 automatické algoritmy (viz kapitola 8), které mohou být nejen 

využity k získání dat z mikrosnímků, ale hlavně také k přesné kalibraci FFT 

metody, čímž by odpadla doposud zdlouhavá kalibrace přes sub-snímky jak 

bylo popsáno v (Polzer et al. 2013a). 
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6 POUŽITELNOST ZJEDNODUŠENÉHO MODELU 

MATERIÁLU 

V rešeršní části kapitoly 4 bylo upozorněno na nedostatečné zdůvodnění 

nevýznamnosti modelu materiálu. Autor této dizertační práce se rozhodl 

provést vlastní analýzu vlivu modelu materiálu. K tomu účelu bylo použito 

70 reálných tvarů AAA ze studie (Novak et al. 2017b). K rekonstrukci 

geometrií a samotné simulaci byl použit program A4Clinic. Jako referenční 

model materiálu stěny byl zvolen model Raghavan-Vorp, viz kapitola 3.1.1. 

Jako srovnávací model byl použit stejný předpis, ale se 100× vyššími 

konstantami C10 a C20. Jinými slovy, pro tužší model materiálu se dá ukázat, 

že počáteční model pružnosti v tahu je E ~100 MPa. Tato hodnota je ~10× 

vyšší než jaké byly naměřeny in-vivo (van ’t Veer et al. 2008). Výsledné 

hodnoty parametru maximálního napětí [PWS – Peak Wall Stress] a hodnoty 

parametru rizika ruptury [PWRR – Peak Wall Rupture Risk], byly uloženy a 

dále zpracovány, viz Obrázek 5. K posouzení statistické významnosti byl 

použit neparametrický znaménkový test.  

K lepší grafické vizualizaci byly ještě vypočítány velikosti odchylek 

maximálního napětí a parametru rizika ruptury, seřazeny do podoby 

histogramů a proloženy 3 parametrickou Weibullovou (Weibull 1951) 

distribuční funkcí, viz Obrázek 5.  

 
Obrázek 5. Histogramy velikostí odchylek maximálního napětí (PWS) a 

parametru rizika ruptury (PWRR). Weibullova distribuční funkce je 

nakreslena červeně. Podstatné kvantily, tj. Q0.25, Q0.50, Q0.75, Q0.90, Q0.95 a 

Q0.99 byly k této distribuční funkci taktéž vypočítány a zakresleny modře. 

 

Díky použité distribuční funkci a vypočteným kvantilům lze vyhodnotit, 

že v analyzované skupině 70 pacientů existuje ~10 % geometrií pacientů, 

kde velikost maximální odchylky, jak PWS tak PWRR, přesahuje 20 %. 

Stejně tak si lze všimnout, že u ~5 % geometrií je odchylka větší než 25 %.  
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Výsledky ze  statistických testů dopadly následovně. Podle znaménkového 

testu byla nulová hypotéza H0: oba soubory mají shodné mediány PWS a 

PWRR (alternativní hypotéza Ha: mediány PWS a PWRR pro tužší model 

materiálu jsou menší než mediány PWS a PWRR pro referenční model 

materiálu), na hladině významnosti 5 % zamítnuta ve prospěch alternativní 

hypotézy s p-hodnotami p=0,0003 pro PWS a p=0,0009  pro PWRR.  

Znamená to tedy, že použití tužšího modelu materiálu vede ke 

statisticky významně nižším hodnotám napětí (o 11 kPa) a nižším hodnotám 

parametru rizika ruptury (o 0,017 [-]).  

 

Velmi podobný výsledek byl prezentován ve studii (Speelman et al. 

2009). Autoři zde našli v průměru o 18 % vyšší napětí (pro 99 percentil) pro 

model materiálu, který odpovídal zde uvedenému referenčnímu materiálu 

v porovnání s materiálem s 2,6× vyšší počáteční tuhostí. Na druhou stranu je 

nutné zdůraznit, že u celých 25 % geometrií AAA jsou velikosti odchylek 

zanedbatelné, tj. do 5 %. Výsledky tak nevyvracejí dosud prezentované 

studie, neboť při použití malého množství geometrií se vliv modelu 

materiálu nemusí vůbec projevit (Zelaya et al. 2014; Joldes et al. 2016).  

 

Hlavním závěrem studie (Novak et al. 2017a) je, že díky vyššímu počtu 

geometrií, kde selhal tužší model materiálu, by měl být upřednostněn reálný 

model materiálu (do budoucna i například model Martufi-Gasser, viz kap. 7) 

i přesto, že práce s ním je časově velmi náročná. 
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7 VALIDACE A PREDIKČNÍ SCHOPNOSTI MODELU 

MARTUFI-GASSER 

Výzkumná práce (Polzer et al. 2015) byla iniciována mým školitelem 

specialistou, Dr. Polzerem ve snaze: 
 

a) identifikovat strukturní parametry tkáně (prasečí hrudní aorty) 
 

b) validovat konstitutivní model (Martufi a Gasser 2011) a posoudit jeho 

predikční schopnosti 

 

Základ tvoří analýza obrazu pomocí algoritmu FFT a mechanické 

testování tkáně na biaxiálním trhacím stroji na ÚMTMB.  

 

7.1 DETEKCE SMĚRŮ KOLAGENNÍCH VLÁKEN 

Analýza mikrosnímků pomocí FFT globálně ukazuje následující závěr. 

V medii jsou vlákna orientována dominantně v obvodovém směru, tj. 

existuje zde značná anizotropie. Tato anizotropie se postupně snižuje se 

vzdáleností řezu od lumenu. Ve vrstvě adventicie (10.–12. vrstva ~1320–

1560 µm od lumenu) tak již nelze rozhodnout o preferovaném směru, jedná 

se spíše o izotropní rozložení vláken, viz Obrázek 6. Ve stěně cévy byla 

nalezena jen jedna rodina kolagenních vláken, nikoliv 2 (Schriefl et al. 

2012b) nebo dokonce 4 (Rezakhaniha et al. 2012).  

 
Obrázek 6. Distribuce orientací kolagenních vláken v hrudní části 

prasečí aorty zprůměrovaná pro 9 vzorků. Obvodový směr odpovídá úhlu 

90°. Publikováno v (Polzer et al. 2015). 

 

Protože se distribuce směrů kolagenních vláken mezi vrstvami podstatně 

lišila, byla stěna tepny sice popsána modelem (3), avšak rozděleným na dvě 

vrstvy. Celkově tedy muselo být identifikováno 12 parametrů.  
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Strukturní parametry, tj. směrová orientace a disperze, byly identifikovány 

ve smyslu minimalizování kvadrátů čtverců mezi výsledným histogramem a 

von Misesovou distribuční funkcí. Parametry určující počáteční (λmin) a 

koncové (λmax) zapojení kolagenních vláken byly odhadnuty na 

základě  literatury (Sokolis 2008; Lillie et al. 2010; Roy et al. 2010; Tsamis 

et al. 2013). Hodnoty všech těchto parametrů jsou uvedeny v Tab. 1  

Tabulka 1. Strukturní parametry pro dvouvrstvý konstitutivní model 

Definice strukturního 

parametru kolagenních vláken 
Medie Adventicie 

Střední orientace 𝜇𝑚 = 90° 𝜇𝑎 = 90° 

Parametr koncentrace 𝑏𝑚 = 1,03 𝑏𝑎 = 0,27 

Dolní limit pro napřímení vláken λm_min = 1,0 λa_min = 1,25 

Horní limit pro napřímení vláken λm_max = 1,1 λa_max = 2,0 

 

Z rovnice (3) tak bylo specifikováno 8 z 12 parametrů pomocí analýzy 

obrazu a literatury. Zbylé čtyři tuhostní parametry již nemohou být obecně 

získány z literatury, neboť vždy závisí na (hmotnostním) poměru 

jednotlivých proteinů v jednotlivých vrstvách. Tuhostní parametr matrice 

(elastinu) v adventicii ca byl nastaven na nulovou hodnotu, protože příspěvek 

elastinu je u ní zanedbatelný a kolagenní vlákna jsou silně zvlněná. Zbylé tři 

parametry, tedy, cm, km a ka byly identifikovány na základě mechanických 

zkoušek 9 vzorků, testovaných v biaxiálních režimech 1:1, 1:2, 2:1, 1:5 a 5:1 

a to najednou pro všechny tyto vzorky a režimy. Výsledek viz Tabulka 2. 

 

Tabulka 2. Mechanické parametry modelu reflektující střední odezvu 

prasečí aortální tkáně 

Definice parametru Medie Adventicie 

Tuhost matrice (elastin) 𝑐𝑚 = 11,0𝑘𝑃𝑎 𝑐𝑎 = 0 𝑘𝑃𝑎 

Tuhost kolagenu 𝑘𝑚 = 230 𝑘𝑃𝑎 𝑘𝑎 = 27 𝑀𝑃𝑎 

 

7.2 VALIDACE MODELU 

Pro validaci modelu byla použita další sada složena z odlišných 9 vzorků 

a opět bylo provedeno 5 testovacích režimů. Pro tuto skupinu bylo z 

mechanických zkoušek identifikováno 5 parametrů, tj. nejen (cm, km, ka), ale 

i parametry disperze (bm, ba). Výsledné odezvy všech 9 vzorků pro biaxiální 

odezvu jsou vykresleny níže. Protože obě černé čáry pro obě skupiny vzorků 

a oba způsoby identifikace parametrů modelu leží vždy zhruba uprostřed 

šedých čar (viz Obrázek 7) a blízko sebe, můžeme tvrdit, že model je tímto 

validován.  
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Obrázek 7. Je zobrazena biaxiální odezva modelu pro individuální 

vzorky (šedé čáry) z druhé, validační skupiny. Černou plnou čarou je 

dokreslena střední odezva tkáně s materiálovými parametry uvedenými 

v Tabulce 1. Černou čárkovou čarou je vykreslena stejná střední odezva, jen 

s tím rozdílem, že strukturní parametry bm a ba byly ponechány volné. 

Převzato z (Polzer et al. 2015). 

 

7.3 PREDIKČNÍ SCHOPNOSTI MODELU 

Pro každý testovaný vzorek byl pro identifikaci parametrů modelu použit 

jen jeden neekvibiaxiální protokol, tj. 5:1 nebo 2:1. Byly použity strukturní 

parametry z tabulky 1 a zbylé parametry (tj. cm, km, ka) byly dopočteny na 

základě této jediné odezvy. Model s těmito parametry byl pak použit 

k predikci zbývajících čtyř deformačních protokolů téhož vzorku. Míra 

kvality predikce byla kvantifikována pro oba protokoly zvlášť, přičemž lépe 

dopadl protokol 2:1 (median R
2
=0,92, standard. odch. 0,04) než protokol 5:1 

(R
2
=0,89, standard. odch. 0,87). Ukázku schopnosti zachytit trend 

experimentů a predikční schopnosti pro jeden ze vzorků při protokolu 2:1 

ukazuje obrázek níže.  

 
Obrázek 8. Biaxiální odezvy vzorku č. 12 pro protokol 2:1. Symboly 

značí experimentální data ze všech 5 protokolů, ze kterých byl fitován model 

s odezvou znázorněnou černými plnými čarami. Čárkované čáry naopak 

určují predikční odezvy modelu fitovaného jen z protokolu 2. Větší šedé 

kolečko určuje předpokládaný fyziologický stav. Převzato z (Polzer et al. 

2015).  



KAMIL NOVAK                                                     ZKRÁCENÁ VERZE DOKTORSKÉ PRÁCE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 
 

8 ALGORITMUS FÁZOVÉ KORELACE OBRAZU 

 

8.1 ORIGINÁLNÍ ALGORITMUS 

Originální algoritmus publikovaný v (Novak et al. 2015) respektuje 

princip lineárně polarizované mikroskopie, viz kapitola 5.1. Připomeňme:  

a) Intenzita se mění s periodou 90° (při vzájemně kolmo zkřížených 

filtrech).  

b) Vlákna jsou tmavá při 0°, 90°, 180°, 270° a znovu při 360°.  

c) Vlákna jsou naopak nejsvětlejší při 45°, 135°, 225° a 315°.  

Při zautomatizování jde tedy o to, sledovat intenzitu v jednotlivých 

bodech obrazu (vhodný výsek je 2×2 px, 5×5 px, maximálně však 

10×10 px). Za tímto účelem je nutné vzájemně otočené mikrosnímky (viz 

sub-snímky v Obrázku 9), otočit a posunout zase zpět na pozici toho prvního; 

využívá se Fázové korelace obrazu. Pak budou pixely všech mikrosnímků 

vzájemně jednoznačně přiřazeny a jejich intenzity půjde zaznamenat. 

 
Obrázek 9. Kompletně sesazené mikrosnímky. Nepolarizované v horní 

řadě, polarizované ve spodní řadě. Sub-snímky symbolizují vzájemně 

otočené (po směru hod ručiček) a posunuté snímky (v posledním snímku 

nezřetelné kvůli značné míře vyhasnutí v polarizovaném světle). 

Dále je potřebné najít úhel, při kterém je intensita minimální. K tomuto 

účelu se navrhne vhodná periodická funkce (nezáleží na amplitudě), viz 

Obrázek 10. U této funkce je měněn fázový posuv tak dlouho, dokud není 

maximální hodnota Pearsonova korelačního koeficientu (neuvažujeme, jak 

přesně popisujeme průběh funkce; postihujeme jen trend). 
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Příklad navržených funkcí s maximálním r je možné vidět na obrázcích 

níže, viz Obrázek 10. Dodejme, že výsledný úhel vyhasnutí (a tedy úhel 

sklonu vlákna v obraze) je úhel prvního minima u navrhnuté funkce.  

 
Obrázek 10 Navržené funkce určující trend průběhu intensity. Hodnota 

Pearsonova koeficientu (r=1) zůstává nezměněna pro změnu amplitudy 

funkcí, respektive sklonu korelační křivky mezi naměřenou a predikovanou 

intensitou. Jinými slovy nezáleží na amplitudě navržené periodické funkce. 

 

Algoritmus byl verifikován a validován. Verifikací u umělých obrazů se 

ukázalo, že v algoritmu nejsou žádné chyby. Při validaci bylo ukázáno, že 

algoritmus poskytuje výsledky nezávislé na operátorech, kteří nikdy 

nedosáhli úplného minima daného průběhu intensity a skutečný úhel buď 

podhodnocovali, nebo nadhodnocovali. Algoritmus byl také použit 

k relativnímu odhadu procenta kolagenu v tkáni. Největší limitací tohoto 

původního algoritmu byla neschopnost rozlišit mezi vzájemně kolmými 

úhly. Jedná se de facto o omezení lineárně polarizované mikroskopie. 

K překonání může být použito buď různých zbrzďovacích destiček 

(nejčastěji ¼ vlny), které dělají z lineárně polarizovaného světla kruhově 

polarizované světlo, anebo úpravy navržené a popsané dále. 

 

8.2 ÚPRAVA NASTAVENÍ MIKROSKOPU 

Používaný mikroskop na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a 

biomechaniky (ÚMTMB) bohužel neumožňuje použití čtvrt-vlnových 

destiček a proto bylo nutné najít jiný způsob jak překonat samotný princip 

lineárně polarizované mikroskopie. Autor této dizertační práce zkusil 

variovat s nastavením filtrů, tj. analyzátoru a polarizátoru a zjistil, že pokud 

filtry nebudou kolmé, bude docházet k následujícím jevům: 

 

1. Je propuštěna modrá část barvy s periodou 180°. 
 

2. Dochází k podstatnému zvýšení intenzity zelené barvy taktéž 

s periodou 180°. 
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Tyto dva jevy představují vhodné kandidáty na pomocné podmínky jak 

rozlišit úhly mezi vzájemně kolmými směry v mezích 0°–90° a 90°–180°. 

Přenastavení mikroskopu a jeho vliv je vidět na Obrázku 11.  

 
Obrázek 11. Změna nastavení analyzátoru vůči polarizátoru a důsledek 

tohoto nastavení. Snímek (a.) ukazuje analyzátor, který je kolmo 

k polarizátoru (symbolizováno nulou). Průběh všech tří barev světelného 

spektra z vybraného bodu snímku (snímek nezobrazen), který byl rotován o 

180° po 3 stupních je na grafu (b.) označen plnými čarami [original setup]. 

Snímek (c.) ukazuje analyzátor, který je od kolmého směru vůči polarizátoru 

pootočen o 5°. Důsledek tohoto nastavení je na grafu (b.) označen 

tečkovanými čarami [new setup]. Je zřejmé, že pro úhly v okolí 0° modrá 

barva chybí, zatímco pro úhly v okolí 90° naopak vykazuje nejvyšší intenzitu 

(díky periodicitě 180°). 

 

8.2.1 Princip úpravy algoritmu na modrou barvu 

Podstatou úpravy je nyní oddělené sledování intensity všech tří barev – 

červené, zelené a modré. Zvlášť je vyhodnocován průběh intensity červené a 

zelené a zvlášť průběh intensity modré.  

 

Průběh intensit červené a zelené barvy včetně predikce vyhasnutí je 

zpracován podle původního algoritmu, viz kapitola 8.1.  

 

Pro průběh intensity modré barvy není použita žádná predikční funkce 

jako u originálního algoritmu nebo algoritmu upraveného na zelenou barvu – 

viz kapitola 8.2.2. Vyhodnocuje se jen pozice, tj. úhel, při které intensita 

modré barvy dosáhla svého maxima. K této hodnotě se přičte 45° (stanoveno 

na základě pozorování) a nová hodnota úhlu se porovná s možnými 

orientacemi plynoucí z analýzy červené a zelené barvy; tímto se myslí dvě 

hodnoty – původní (do 90°) a alternativní (původní  + 90°). Pravá orientace 

je z nich pak ta, která je blíže nové hodnotě určené z modré barvy.  

 

Algoritmus byl testován na mikrosnímcích Achillovy šlachy (viz Obrázek 

12), medie aorty a mikrosnímcích krkavice z králíka.  
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Obrázek 12. Analýza histologického řezu zvlněných kolagenních vláken 

v Achillově šlaše. Mikrosnímek je orientován tak, aby globální orientace 

vláken byla 0°. Histogram ukazuje dva významné vrcholy lokálních směrů. 

Ty výborně korespondují s manuálním měřením (červené tečky). Modré 

šipky ukazují případné odečtení parametru AAU (Tsamis et al. 2013). 

Manuální měření: 19,1°±3,99°, 161,0°±1,26°. 

 

8.2.2 Princip úpravy algoritmu na zelenou barvu 

V kapitole 8.2.1 byla popsána úprava algoritmu podle průběhu modré 

složky světla, samotné nastavení mikroskopu však nemělo žádnou 

teoretickou oporu. Neexistovalo žádné zdůvodnění toho, proč byl analyzátor 

otočen právě o 5° nebo dokonce ani to, zda tato metoda může fungovat na 

jiných polarizačních mikroskopech. Velkou pomoc a zdůvodnění poskytli 

spolupracovníci Ing. Petr Dvořák a Ing. Martin Hrtoň z Ústavu fyzikálního 

inženýrství (ÚFI). Díky spolupráci s ÚFI bylo provedeno transmisní měření, 

tj. byl sledován průběh intensity světla bez použití kamery. Tento průběh 

intenzity byl měřen pro několik vlnových délek (v rozmezí 400 nm–900 nm) 

a různé úhly otočení analyzátoru (-90°–90°) a rotačního stolu, tedy vzorku 

(0°–360°). Z experimentu byly zjištěny následující údaje: 

 

a) Anizotropie vláken se nejvíce projevovala při vlnové délce 550 nm. 
 

b) Optimální natočení analyzátoru bylo stanoveno na hodnotu δ = 50°; 

avšak je možné zvolit jiné a algoritmus podle toho upravit. 

 

Pro zmíněnou vlnovou délku 550 nm lze získat různé průběhy intensit, 

vždy představené periodickými funkcemi. Obrázek 13(a.) představuje jejich 

superpozici, kde tmavší místa představují sedla (minima), světlejší místa 

vrcholy (maxima). Pro úhel δ = 0° se jedná o sinusovou funkci s periodou 

90°. Pro zvětšující se δ se perioda funkce mění na 180° a již se nejedná o 

čistě sinusový průběh.  
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Obrázek 13. Průběh intensit pro zelenou barvu, tj. pro λ = 550nm a 

různé úhly otočení analyzátoru δ. Světlé části na obrázku (a.) zobrazují 

vrcholy, tj. maximální intensitu = 1, tmavé části zobrazují sedla, tj. 

minimální intensitu = 0. Natočení prvního minima koresponduje s natočením 

analyzátoru a jeho tvar se mění podle funkce označené bílou tečkovanou 

čarou. Druhé minimum souvisí s natočením polarizátoru. Průběh maxima je 

popsán rovnicí δ = 2×θ - 90° (tečkovaná černá čára). Řezy obrázkem (a.) pro 

úhly natočení analyzátoru 0°, 45° a 90° jsou na grafu (b.). Obrázek byl 

poskytnut Ing. Martinem Hrtoňem. 

 

Při vzájemně kolmých filtrech, tj. δ = 0° lze vidět řez sinusovou funkcí 

s periodou 90°; při úhlu θ = 0°+n×90° lze vidět nulovou intensitu, při úhlu 

θ  = 45°+n×90° je naopak intensita maximální, viz Obrázek 13(b.) 

 

Při zvětšujícím se δ je dobře vidět, že se jedno z minim natáčí a zároveň 

ruší maximální intensitu mezi nimi (každé druhé maximum se zmenšuje, 

takže maxima mají periodu 180°). Minimum funkce, které nás stále zajímá 

s ohledem na původní algoritmus, viz kapitola 8.1, se při zvětšujícím se δ 

stává „roztáhlé“ a jeho správná detekce je nejistá, neboť v praxi, při otáčení 

rotačního stolu pořídíme vždy limitní počet snímků = intensit, tj. nikdy 

nemáme takový průběh funkcí jako v případě Obrázku 13(b.)  

 

Aby minimum bylo platně nalezeno, nejdříve se určí maximum a k tomu 

maximu se přičte určitá úhlová hodnota posunu tak, abychom se přesunuly 

právě do prvního minima za tímto maximem. Díky experimentálnímu měření 

kolegů z ÚFI tak víme, že například pro úhel natočení analyzátoru δ = 50° se 

maximum intensity nachází pro úhel natočení vzorku θ = 70° a k nalezení 

prvního minima musíme přičíst 65°. 
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Samotný algoritmus tedy funguje tak, že se zaznamená 18 průběhů 

intensit pro každý jednotlivý bod obrázku (např. 960×960 průběhů), použije 

se periodická funkce (např. sinus) hlavně k přesnému popisu maxima a 

k identifikovanému maximu se přičte zmíněná hodnota 65°. Výsledný součet 

je pak orientace bodu vlákna. 

 

Algoritmus byl opět testován na mikrosnímcích prasečí Achillovy šlachy 

s  kolagenními vláky a na mikrosnímcích medie prasečí aorty, viz Obrázek 

14.  

 
Obrázek 14. Zpracované mikrosnímky prasečí medie aorty. 

Mikrosnímek je zelený z důvodu nastavení softwaru tak, aby zvýraznil 

zelenou část barvy a zbylé potlačil. Alespoň kvalitativně je vidět, že 

algoritmus dokáže pracovat v plném rozsahu 0°–180°. 

 

8.2.3 Zhodnocení navržených algoritmů 

Všechny tři navržené algoritmy jsou aplikovatelné k detekci směrů a 

disperze kolagenních vláken. První algoritmus umí určit úhly rozsahu 0–90°. 

Následné dva algoritmy upravené pro modrou a zelenou barvu umí určit úhly 

vlákna v plném rozsahu 0°–180°. Algoritmus upravený na modrou barvu 

vyžaduje pořízení 18 mikrosnímků pro dva typy nastavení mikroskopu, tj. 

pro filtry kolmé a pootočené, tedy celkově 36 mikrosnímků, což je velmi 

časově náročné. Výhodou algoritmu upraveného na zelenou barvu je jeho 

rychlost, tj. stačí pořídit jen 18 mikrosnímků a následně je zpracovat. 

Algoritmy poskytují množství bodů o několik řádů vyšší než je množství 

bodů získaných při manuálním měření. Výsledky z algoritmů jsou nezávislé 

na operátorech a mohou být použity například na kalibraci algoritmů 

založených na FFT.   
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9 ZÁVĚR A NÁVRHY NA DALŠÍ STUDIE 
 

9.1 ZÁVĚR 

Cílem této dizertační práce bylo určení vlivu uspořádání kolagenu na 

mechanické vlastnosti tepen. Motivací bylo posouzení věrohodnosti 

výpočtových modelů AAA využívajících vypočtených napětí pro predikci 

jejich ruptury. Z pohledu této motivace vznikly dvě studie (Novak et al. 

2017a, 2017b), které zadané téma přesahují. Především druhá studie ukazuje, 

že rozdíly v napětích při použití dvou rozdílných modelů materiálů (reálný a 

uměle tuhý) mohou být podstatné, pro konkrétní tvary AAA více než 20 %. 

Z tohoto pohledu tedy dává smysl vylepšovat stávající modely materiálu a 

nikoliv používat uměle vytvořené. 

Dominantní částí dizertační práce je pak návrh nového automatického 

algoritmu, který by dokázal určit morfologické vlastnosti tkáně (směrovou 

orientaci, disperzi, vlnitost) ze snímků polarizované mikroskopie, viz 

(Novak et al. 2015). Ačkoliv původní publikovaný algoritmus respektoval 

princip lineárně polarizované mikroskopie, autorovi této dizertační práce se 

povedlo přenastavit pozici filtrů (tj. analyzátoru a polarizátoru) 

v mikroskopu tak, aby limitace 0°–90° byla odstraněna. Algoritmus byl 

podle nastavení mikroskopu upraven a je schopný poskytnout 10e5 

analyzovaných bodů do 30 min a není závislý na operátorovi. V poslední 

fázi byla metodika experimentálně ověřena a je použitelná na jakékoliv 

dvojlomné struktury a skýtá potenciál pro odlišení směrové disperze 

kolagenních vláken od jejich vlnitosti. Aktuálně se připravuje impaktovaný 

článek. 

 

9.2 DALŠÍ STUDIE 

Navržené algoritmy zatím nebyly použity na analýzu směrové orientace 

v lidské abdominální aortě nebo v AAA. Podle nejlepších znalostí autora se 

analýzou směrů AAA doposud zabývaly dvě práce, tj. (Gasser et al. 2012) a 

(Sassani et al. 2015). V první zmíněné studii autoři použili manuální způsob 

měření směrů kolagenních vláken za pomocí polarizované mikroskopie. 

Z principu je vyhodnoceno malé množství bodů a výsledky jsou závislé na 

operátorovi. Ve druhé zmíněné studii není způsob vyhodnocení téměř 

popsán. Dalším stupněm tedy je použít uvedené algoritmy založené na 

fázové korelaci i na patologickou tkáň AAA; případně těmito algoritmy 

kalibrovat jiné, např. založené na FFT (Polzer et al. 2013a). 

Navíc v rámci aktuálně přiděleného grantového projektu GAČR 18-

13663S (2018-2020) by bylo možné aplikovat uvedený algoritmus k detekci 

směrů kolagenních vláken v aterosklerotické krkavici (a. carotis communis), 

a to ve fibrózním krytu (čepičce), přilehlé intimě, stejně jako v medii a 

adventicii.   
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Abstrakt 

Tato dizertační práce se primárně zabývá návrhem automatického 

algoritmu pro detekci směrů dvojlomných struktur. Navržený algoritmus je 

založen na fázové korelaci mikrosnímků získaných pomocí polarizované 

mikroskopie a byl úspěšně použit na mikrosnímcích prasečí Achillovy 

šlachy a zdravé aorty. V rámci dizertační práce vznikly celkově 3 verze 

algoritmu, které jsou plně schopny analyzovat více než 10e5 míst nesoucích 

informaci o orientaci kolagenních vláken, což dává příslib k rozlišení 

vlnitosti těchto kolagenních vláken od jejich disperze. Vytvořené algoritmy 

navíc plně odstraňují nevýhody polarizované mikroskopie, tj. vysokou 

časovou náročnost sběru dostatečného množství míst manuálním způsobem a 

závislost výsledků na samotném operátorovi. Protože je za pomocí 

polarizované mikroskopie vidět jen kolagen, algoritmy nemusí být 

kalibrovány jako v případě algoritmů založených na rychlé Fourierově 

transformaci a jsou okamžitě aplikovatelné.  

 

 

Abstract 

This dissertation thesis concerns mainly with a proposal of automated 

algorithm for detection of orientation of birefringent structures. The 

proposed algorithm is based on phase-correlation of micrographs which were 

obtained by using polarized-light microscopy. The algorithm was 

successfully applied on micrographs of porcine Achilles tendon and porcine 

healthy thoracic aorta. Within this dissertation thesis, three algorithms were 

proposed; all of them are fully capable to analyse fibre directions in more 

than 10e5 points and appear promising to distinguish between waviness and 

dispersion of collagen fibres. The proposed algorithms also remove main 

disadvantages of manual approach, i.e. time-consumption and operator-

dependent results. Since polarized light microscopy is a collagen-specific 

technique, all phase-based algorithms are immediately applicable without a 

need to calibrate them like the FFT-based algorithms.   


