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ABSTRAKT

Cieľom  tejto  práce  je  spracovať  ucelený  prehľad  súčasného  stavu  v  oblasti 
lekárských  zobrazovacích  metód,  ktoré  umožňujú  tvorbu  priestorových 
geometrických dát a prehľad skenovacích metód vonkajšej geometrie povrchu tela s 
následnou digitalizáciou.
Sú  tu  stručne  opísané  princípy  jednotlivých  zobrazovacích  metód,  ich  možné 
výhody,  nevýhody,  akú  formu  výstupných  dát  dostaneme.  Ďalej  sú  tu  opísané 
možnosti spracovania získaných dát pre tvorbu 3D geometrických modelov. Práca je 
doplnená  zhodnotením  získaných  poznatkov  a  vymedzením  trendov  budúceho 
vývoja.

Kľúčové slová: digitalizácia, ľudské tkanivá, zobrazovacie prístroje, 3D modely

ABSTRACT

The  goal  of  this  bachelor  thesis  is  to  build  up  a  compact  overwiew  of  recent 
development  in  medical  visual  methods,  which  allow  making  three-dimensional 
geometric  datas  and overwiew of  scanning methods  outside  geometry  surface  of 
human body with next digitalizing.
There  are  describing  principles  of  each  ones  visual  methods,  their  possible 
advantages, disadvantages, which outputing forms we receive. In next part of this 
thesis there are describing  possibilities of processing acquired datas for making 3D 
geometry models. Work is completing with appreciation of obtained knowledges and 
definition of trends future development.

Key words: digitizing, human tissues, visual devices, 3D models
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ÚVOD

Zobrazovacie  -  skenovacie  metódy  sa  v  lekárstve  začali  používať  objavením 
rentgenu v roku 1895 nemeckým fyzikom Wilhelnom Conradom Röntgenom. Týmto 
objavom položil základ pre zobrazovanie ľudských tkanív.
V dnešnej dobe sa v lekárstve používa viacero metód zobrazovania. Zobrazujú sa 
vnútorné  časti  ľudského tela,  tkanivá,  kosti  a  k  dispozícii  sú  v súčasnej  dobe  aj 
prístroje  na  snímanie  vonkajšej  geometrie  povrchu  tela,  jeho  častí.  V  oblasti 
skenovacích metód k získaniu priestorových geometrických dát sa používajú niektoré 
lekárske zobrazovacie metódy (pomocou CT alebo MRI), ktoré sú vhodné pre tvorbu 
3D  modelov,  ich  počítačových  vizualizácií  a  simulácií.  Následným  využitím 
Reverzného inžinierstva  a technologie  Rapid Prototyping  sme vývojom dospeli  k 
tomu,  že  sme  schopný  vytvoriť  fyzický  reálny  priestorový  objekt  na  základe 
získaných  priestorových  geometrických  dát.  Vo  veľa  prípadoch  je  aj  vhodnejšie 
pracovať s reálnym modelom ako s jeho vizuálnou podobou a použitím vhodného 
materiálu  môžeme  previesť  simuláciu  správania  sa  skutočných  tkanív.  Týmto 
procesom sa  skracuje  čas  potrebný  k  rozpracovaniu  kompletnej  analýzy  riešenia 
daného problému. Pri vytváraní 3D modelov sa aplikujú rôzne numerické metódy, 
pomocou ktorých je možné robiť rôzne analýzy a zároveň riešiť problémy vznikajúce 
v medicínskych aplikáciach.
Zobrazovacie  metódy  majú  aj  iné  využitie  okrem lekárskeho.  Veľmi  aktuálna  je 
simulácia crash testov v automobilovom priemysle  pri  zlepšovaní bezpečnostných 
prvkov. 
Ďalšie veľké využitie  zobrazovacích metód je aj  v strojárskom priemysle,  kde sa 
značne začína využívať technológia Rapid Prototyping, pomocou ktorej sa získavajú 
rôzne prototypy súčaiastok.
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1 PREHĽAD EXISTUJÚCEJ LITERATÚRY, DEFINÍCIE 
ZÁKLADNÝCH POJMOV

1.1 Prehľad súčasných skenovacích metód vnútorných tkanív
V oblasti skenovacích metód k získaniu priestorových geometrických dát ľudských 
kostí a tkanív je v súčasnej dobe k dispozícii viacero zobrazovacích – skenovacich 
metód. V nasledujúcej časti práce rozoberiem najpoužívanejšie z nich.

1.1.1 Zobrazovanie rentgenovou diagnostikou (RGT)
Rentgenová  diagnostika  (Obr.  1-1)  patrí  medzi  najstaršie  a  najrozšírenejšie 
používané  metódy  zobrazovania  kostí  a  v  niektorých  prípadoch  na  zobrazenie 
mäkkých tkanív (Obr.  1-2) .  Rentgenové žiarenie  je  forma ionizujúceho žiarenia. 
Použitie rentgenového žiarenia je dodnes najpoužívanejšou metódou pri zobrazovaní 
detailov zubov. [1]

Obr 1-1 Rentgenový prístroj

Obr. 1-2 Rentgenový prístroj pre zobrazovanie mäkkých tkanív

1

1.1

1.1.1
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Jedná sa o elektromagnetické žiarenie, o X – lúče, nazývané rentgenové lúče. Toto 
žiarenie je vlnovej dĺžke 10 – 1000nm. [2]
Hustota tkaniva a priepustnosť pre RGT lúče sú základné vlastnosti pre zobrazovanie 
tkanív rentgenovou diagnostikou. [3]

Rentgenová lampa – rentgenka je zdrojom rentgenového žiarenia,  je to prenikavé 
elektromagnetické  X-žiarenie.  Toto  žiarenie  prechádza  cez  vyšetrovaný  objekt   - 
tkanivo organizmu, z toho sa časť žiarenia absorbuje v závislosti na hustote tkaniva a 
zvyšná  časť  prechádza  tkanivom.  Táto  časť  prechádzajúca  tkanivom  sa  zobrazí 
fotograficky alebo na tienidle ( novšie pomocou elektronických detektorov). Takto 
vznikne rentgenový obraz (Obr. 1-3) skenovaného tkaniva. Získaný obraz zobrazuje 
rozdiely v hustote tkaniva, je to tieňový denzitný obraz. [4]

Zdrojom rentgenového žiarenia je rentgenová lampa – rentgenka (Obr. 1-4). Jedná sa 
o špeciálnu vakuovú elektrónku s dvomi elektródami – s anódou a s katódou. Na 
zdroj žhaviaceho napätia, ktoré reguluje intenzitu žiarenia, je pripojená katóda. Na 
zdroj vysokého napätia (20-200kV), ktoré je možné regulovať, prípadne meniť, je 
napojená  anóda.  Tento  zdroj  vysokého  napätia  urýchľuje  tok  elektrónov,  ktoré 
vysiela  katóda  a  dopadajú  na  časť  anódy  (  na  ohnisko).  Rentgenové  žiarenie  v 
podstate vzniká ako zabrzdenie toku elektrónov na ohnisku anódy v atómovom jadre 
prvku jej  materiálu,  takto vznikne tzv. brzdné žiarenie a charakteristické žiarenie. 
Týmto sa vytvorí, respektíve získa kinetická energia, vznikajúca pri zabrzdení a tá sa 
premieňa práve na rentgenové žiarenie a na teplo. Avšak až 99% z kinetickej energie 
vzniknutej pri zabrzdení elektrónov na anóde sa premení na teplo a zvyšok-1% z 
kinetickej  energie  sa  premení  na  rentgenové  žiarenie  -  brzdné  elektromagnetické 
žiarenie – X- žiarenie, ktoré vylieta z rentgenky von. [2]

Rozlišujeme 2 druhy vznikajúcich žiarení. Žiarenie, ktoré vzniká na ohnisku anódy, 
tzv. primárne žiarenie a žiarenie mimo ohniska (mimoohniskové) – tvorí prevažnú 
väčšinu  tzv.  neužitočného  žiarenia,  ktoré  treba  filtrovat  a  čo  najviac  redukovať. 
Užitočný zväzok, ktorý má tvar kužeľa, je časť primárneho žiarenia, ktorá vystupuje 

Obr. 1-3 Rentgenový snímok [5]
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z ohniska. V tele pacienta vzniká ešte aj sekundárne žiarenie. Tento typ žiarenia nie 
je vítaný, pretože ohrozuje osoby v okolí pacienta a zhoršuje a zneostruje výsledný 
rentgenový obraz. [2]

Pomocou rentgénového žiarenia sa diagnostikujú úrazy kostí,  nahromadený voľný 
vzduch  alebo  tekutiny  v  telesných  dutinách  a  niektoré  poruchy  močových  ciest. 
Jedná sa o vyšetrenie prebiehajúce ambulantne.  Kontrastné látky sa používajú pri 
tejto metóde skenovania vtedy,  ak chceme presnejšie zobraziť tvary alebo náplne 
vyšetrovaných orgánov. Nevýhodou vyšetrenia rentgenovým žiarením je istá dávka 
ožiarenia. [3]

Výstupom tejto metódy je 2D snímok, dnešné moderné rentgenové prístroje majú 
možnosť digitálneho spracovania a možnosť uloženia snímku v digitálnej forme. [3]

1.1.2 Ultrazvuk – sonografia USG
Ultrazvuk  (Obr.  1-5)  je  zobrazovacia  metóda,  ktorou  je  možné  nazrieť  do  tela 
pacienta bez toho, aby bol zaťažený žiarením a zistiť  stav niektorých vnútorných 
orgánov. Použitím  ultrazvuku sa robia vyšetrenia žlčových ciest, obličiek, prostaty, 
prsníkov, zisťujú sa ním veľkosti niektorých orgánov a posudzujú sa ich štruktúry, 
prípadné zmeny, používa sa na vyšetrenie srdca a je hlavnou zobrazovacou metódou 
v  pôrodníctve.  Ultrazvuk  sa  používa  pri  sledovaní  vývinu  plodu,  určuje  sa  ním 
pohlavie  plodu.  Týmto  spôsobom  zobrazovania  tkanív  však  nie  je  možné  zistiť 
všetky choroby vnútorných orgánov. [3]

Obr. 1-4 Základný princíp rentgenového zobrazovania [6]

1.1.2
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Schopnosť ultrazvuku prechádzať cez tkanivá a odrážať sa od jednotlivých tkanív s 
rôznymi akustickými vlastnosťami je princípom zobrazovania pomocou ultrazvuku. 
Takto odrazené vlny je možné zachytiť na monitore počítača. [3]
Od niektorých štruktúr tkaniva sa ultrazvuk odráža kompletne, v niektorých miestach 
tkaniva sa láme, v iných sa odráža pod uhlom a niektorými tkanivami prechádza [2]
Ultrazvuk je v podstate pozdĺžne elastické vlnenie mechanických častíc,  dosahuje 
frekvencie vyššej ako 20 000 Hz. Pri tomto zobrazení sa uplatňujú fyzikálne zákony 
optiky  ako  lom,  odraz,  prienik,  pohltenie.  Látky,  ktoré  majú  piezoelektrické 
vlastnosti, sú zdrojom ultrazvuku. Pri stlačení kryštálu s týmito vlastnosťami vzniká 
na  povrchu  kryštálu  merateľné  elektrické  napätie.  Tento  jav  platí  i  naopak. 
Piezoelektrickým  kryštáľom  je  tak  možné  prevádzať  elektrickú  energiu  na 
mechanickú a naopak.[2]
Ultrazvukový  prístroj  (Obr.  1-6)  sa  skladá  zo  spomínaného  piezoelektrického 
kryštálu,  tzv. meniča,  ktorý je umiestnený v sonde. Túto sondu lekár prikladá na 
povrch tela pacienta. Pre správne zobrazenie je dôležitý úplný kontakt povrchov – 
kryštálov sondy s povrchom tela. Toto je zabezpečené hlavne použitím gélu. Druhou 
hlavnou  časťou  ultrazvukového  prístroja  je  počítač,  ktorý  elektrický  signál 
spracováva. [2]

Obr. 1-5 Ultrazkukový snímok plodu [1]

Obr. 1-6 Ultrazvukový prístroj
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Výsledkom  tejto  metódy  zobrazovania  tkaniva  je  rôzne  zobrazenie  i  zvukové 
prevedenie.  Toto  spracovanie  umožňuje  na  obrazovke  prístroja  vidieť  vnútorné 
orgány – ich rezy.[2]

V súčasnosti je veľmi populárny 3D ultrazvuk (Obr. 1-7), respektíve 4D ultrazvuk. 
Je to najnovšia technológia zobrazujúca pohyb plodu v trojrozmernom zobrazení v 
reálnom čase. Týmto spôsobom je možné plastické zobrazenie tváre plodu, pohyb 
končatín, srdcovú činnosť. Výstupom je video záznam, ale totou metódou snímania 
nie je možné získať dáta pre 3D rekonštrukciu. [7]

Snímanie  pomocou  ultrazvuku  sa  uskutočňuje  v  zatienenej  miestnosti  z  dôvodu 
presnejšieho diagnostikovania z obrazovky počítača (Obr. 1-8).

Obr. 1-8 Diagnostikovanie pomocou ultrazvuku

Obr. 1-7 3D ultrazvukový snímok [7]
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1.1.3 Počítačová tomografia CT
Počítačová  tomografia  CT  je  rádiologická  vyšetrovacia  metóda,  umožňujúca 
zobrazenie vnútra ľudského tela pomocou rentgenového žiarenia. V oblasti medicíny 
slúži  na diagnostikovanie rôznych  poranení  a  chorôb.  Prístroj,  umožňujúci  takéto 
zobrazenie sa nazýva počítačový tomograf (Obr 1-9). [1]

CT  zobrazovanie  je  rentgenologická  vyšetrovacia  metóda  s  veľmi  veľkým 
rozlíšením.  Oproti  bežnému  rentgenu  viac  ako  stonásobnou.  V  porovnaní  od 
klasického  skenovania  pomocou  rentgénu,  v  tomto  prípade  sa  získa  umelý 
zdigitalizovaný obraz vytvorený počítačom a následne sa s ním pracuje. Pre väčšie 
rozlíšenie obrazu sa v niektorých prípadoch používajú kontrastné látky. [3]
CT princíp spočíva v špeciálnej deliacej dvojrozmernej rovine  vnútri pacienta. Táto 
rovinaná časť má výšku z (Obr. 1-10). X–lúče sú využité k prechodu len cez túto 
oblasť, teda prekrytie a rozptylový efekt sú značne minimalizované, ale nie úplne 
eliminované.  Konečná  charakteristika  tkanív  vnútri  skenovaného  objemu  je 
vyjadrená  a  zobrazená pre  každý priestorový element  priradením súradníc x  a  y. 
Tento plošný element je označený ako pixel (obrázkový element). Objem utvorený 
účinkom  časti  majúcej  určitú  výšku  z  je  pomenovaný  ako  voxel  (objemový 
element).[8]

Obr. 1-9 Počítačový tomograf CT

Obr. 1-10 Plocha priečneho rezu cez pacienta [8]
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Pri vyšetrení je pacient zasunutý do prístroja. Tomografické rtg zobrazenie (Obr. 1-
11) sa docieli takým spôsobom, že vyšetrovaná oblasť sa prežiari X–žiarením pod 
rôznymi uhlami v rozsahu 0 – 180 – 360° v jednej rovine, takto získame niekoľko sto 
projekcií. V prístroji po kruhovej dráhe okolo tela pacienta obieha rentgenka a oproti 
umiestnený detektor,  vyšetrované tkanivo prežiaruje úzky zväzok X-žiarenia a po 
dopade na detektor je zaznamenaná intenzita a tá je prevedená na elektrický signál. 
Zaznamenaná  intenzita dopadajúceho žiarenia sa vyhodnocuje a je vždy menšia než 
intenzita vyžiarená, z dôvodu absorbcie tkaniva. Potom sa metódou spätnej projekcie 
prevedie  rekonštrukcia  absorbčnej  mapy,  takto  vznikne  denzitný  obraz  priečneho 
rezu  vyšetrovanou  oblasťou.  Posúvaním  pacienta  postupne,  pozdĺžne  a  lineárne, 
môžeme  vytvoriť  radu  obrazov  priečneho  rezu,  ktoré  pri  umiestnení  vedľa  seba 
vytvoria trojrozmerný tomografický obraz. Toto je možné len pomocou výkonného 
počítača, je to náročná výpočtová rekonštrukčná procedúra. [4]

Hlavnou  výhodou  CT  v  porovnaní  s  tradičným  rtg  skenovaním  je  okrem 
priestorového  zobrazenia  aj  podstatne  vyšší  kontrast.  Je  sa  spôsobené  princípom 
zobrazenia  transverzálneho  rezu  pomocou  úzkeho  paprsku  bez  ovplyvnenia 
susedných vrstiev. Ďalším dôvodom lepšieho zobrazenia je elektronická detekcia X-
žiarenia, ktorá zachytí jemnejšie rozdiely a širší rozsah dynamiky ako klasický rgt 
film. Metódy počítačovej rekonštrukcie a filtrácie obrazu (nastavenie jasu, kontrastu) 
sú ďalším dôvodom výborného rozlíšenia. [4]

Počítačové tomografy sú realizované pomocou dvoch konštrukčných princípov. Je to 
konštrukcia  vejárového  zväzku–tretia  generácia  CT  (Obr.1-12)  a  konštrukcia 
kruhová-štvrtá generácia CT (Obr.1-13).  Rozdiel medzi  nimi spočíva v tom, že u 
vejárového  prístroja  sa  otáča  rentgenka  a  aj  detektorová  sústava.  U  kruhového 
prístroja sa otáča iba rentgenka, detektory sú umiestnené po celom obvode prístroja. 
V  praxi  sa  používa  skoro  výhradne  vejárová  konštrukcia,  ktorou  sme  schopný 
zamedziť dopadu nežiadúcich, odrazených lúčov. [1]

Obr. 1-11 Princíp počítačovej tomografie [4]
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Čas na rekonštrukciu obrazu je v súčasnosti podstatne znížený, menej ako za 3 
sekundy ( v minulosti to bolo niekoľko minút na jeden rez). Najnovšie, jedna firma je 
schopná vytvoriť úplny rekonštruovaný obraz za 1 sekundu a rekonštruovaný obraz 
je možné vidieť za 2 sekundy z každej rotujúcej trubky pri špirálovom skenovaní 
(Obr. 1-14). [10]

Do počiatku deväťdesiatych rokov bola používaná rotačná metóda. Princíp spočíval 
v tom, že sa urobilo jedno otočenie celej sústavy, lehátko s pacientom sa posunulo o 
kúsok  ďalej  a  znovu  bolo  prevedené  jedno  otočenie  sústavy.  Takého  vyšetrenie 
prebiehalo pomerne dlho a pacient sa posúval, bola tu veľká chyba pri meraní. V 

Obr. 1-12 Vejárová konštrukcia – 3. generácia CT [9]

Obr. 1-13 Rotačná konštrukcia – 4. generácia CT [9]

Obr. 1-14 Špirálové skenovanie[9]
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poslednej dobe sa z týchto dôvodov začína používať metóda špirálová (Obr.1-15). 
Pri tejto metóde je pacient snímaný spojite, špirálovým pohybom rentgenky. [1]

Počítačová  tomografia  je  vhodná  najmä  pre  skenovanie  tvrdých  tkanív, 
diagnostikovanie úrazov chrbtice, kostí lebky, zmien mozku, dôležitú úlohu má pri 
diagnostikovaní  rôznych  nádorových  ochorení,  je  vhodná  pre  trojrozmerné 
nasnímkovanie  srdca,  s  nižšou  dávkou  ožiarenia  pacienta  ako  pri  klasických  rgt 
snímkoch, ale istá dávka ožiarenia je tu stále.
Veľkou  výhodou  je  možnosť  získania  vstupných  dát  pre  tvorbu  priestorových 
modelov 3D. Novšie prístroje majú už v počitači naištalovaný software, pomocou 
ktorého sa vybrané rezy v 2D prevádzajú na 3D model.

1.1.4 Magnetická rezonancia MR
MR tomografia je zobrazovacia metóda, je to neinvazívna meracia technika na báze 
jadrovej magnetickej rezonancie. Snímky vznikajú na úplne rozdielnom fyzikálnom 
princípe,  na  akom  je  založená  absorbcia  rentgenového  žiarenia.  Intenzita 
vzniknutého  obrazu  predstavuje  schopnosť  určitých  atómových  jadier  pohltiť 
vysokofrekvenčnú energiu,  v  rozmedzí krátkych  a  veľmi krátkych  rádiových vĺn. 
Tak  ako  v  rentgenovom  zobrazovaní  alebo  ultrazvukovej  technike  je  intenzita 
zobrazovaného tkaniva funkciou atómovej hustoty.  Hlavný rozdiel  je  v kontraste, 
ktorý je ovplyvnený veľkým počtom fyzikálnych veličín. Jednou z najvýznamnejších 
veličín je relaxačný proces vyjadrujúci schopnosť atómov reemitovať absorbovanú 
energiu.  Obraz  (Obr.  1-16)  vzniknutý  magnetickou  rezonanciou  sa  svojím 
rozsiahlym  informačným  obsahom  výrazne  odlišuje  od  snímkov  vzniknutých 
rentgenovým  alebo  ultrazvukovým  skenovaním.  V  MR  zobrazovaní  sa  väčšinou 
zobrazujú atómy vodíka  1H, ich priestorová distribúcia. Atóm vodíka je najviac sa 
vyskytujúcim  prvkom  v  ľudskom  organizme  a  z  hľadiska  jadrovej  magnetickej 
rezonancie  je  aj  najľahšie  merateľným  prvkom.  Vhodnou  voľbou  zobrazovacej 
metódy sa ovplyvňuje kontrast medzi normálnym a patologickým tkanivom. Zmena 
kontrastu  je  ovplyvnená   mikroštruktúrou  skenovaného  tkaniva  a  fyzikálno-

Obr. 1-15 Princíp špirálového skenovania [11]

1.1.4
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chemickými  vlastnosťami  tohoto  tkaniva.  Skenovanie  pomocou  MR  poskytuje 
jedinečné možnosti  pri  zobrazovaní  rezov alebo celých objemov ľudského tela  v 
ľubovoľnej  orientácií  bez  zmeny  polohy  pacienta.  Svojou   mnohostrannosťou, 
citlivosťou a neškodnosťou spolu s vynikajúcou rozlišovacou schopnosťou sa MR 
tomografia zaradila medzi najvýznamnejšie inovácie v medicíne v 20. storočí. [12]

Princíp  magnetickej  rezonancie  je  založený  na  schopnosti  atómových  jadier 
nachádzajúcich sa v štardartnom magnetickom poli pohltiť energiu tohoto poľa. To 
sa  uskutočňuje  len  u  atómových  jadier,  ktoré  majú  nie  nulový  náboj  a  zároveň 
nenulový  magnetickým  momentom.  Jadro  vodíku,  respektíve  protón  vodíku  má 
najväčší  magnetický  moment.  Protón  vodíku  sa  v  ľudskom organizme  vyskytuje 
najviac a preto je najvhodnejším jadrom pre zobrazovanie MR. Magnetické momenty 
jadier  vodíku  sú  náhodne  orientované  v  priestore,  z  toho  dôvodu  ako  celok-
makroskopicky,  objekt,  čiže časť tela pacienta nepredstavuje magnet.  Ak uložíme 
objekt – pacienta do prístroja MRI-skeneru (Obr. 1-17), do statického magnetického 
poľa,  dôjde  k  čiastočnému  usporiadaniu  jadier  a  tým  k  jeho  slabému 
zmagnetizovaniu. [2]

Obr. 1-16 Rôzne snímky pri zobrazení MR [13]

Obr. 1-17 MRI skener [1]
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Ožiarenie objektu vysokofrekvenčným elektromagnetickým poľom určitej frekvencie 
spôsobí, že vyslaný impulz (fotóny) sa zrazí s protónom vodíku, ktorý prijme energiu 
vyslaného impulzu a týmto sa protón vychýli.  Protón sa snaží zbaviť nadbytočnej 
energie vyslaním fotónu, aby sa mohol vrátiť do svojho pôvodného stavu. Fotón, 
ktorý bol vyslaný protónom je zaznamenaný (prijímacou anténou) a nesie informácie 
o štruktúre a funkčnosti skenovaného tkaniva. Signály z iontov v magnetickom poli 
zaznamenáva  prístroj.  Pomocou  zložitej  výpočtovej  techniky  sú  tieto  údaje 
spracovávané a výsledkom je obraz (Obr. 1-18). [1]

MR  prístroj  (Obr.  1-19)  je  zložený  z  magnetu,  ktorý  môže  mať  rôzne  sily 
magnetického poľa, ďalej je zložený z rádiovysielaču, rádiofrekvenčnej prijímacej 
cievky  a  výkonného  počítača.  Musí  mať  pracovnú  stanicu  a  dokonalý 
postprocesingový  systém  spracovania  dát.  Vnútro  magnetu  tvorí  tzv.  tunel,  do 
ktorého je počas vyšetrenia uložený pacient. [2]

Obr. 1-18 MRI snímok nohy [14]

Obr. 1-19 Schéma usporiadania MR [15]



1 PREHĽAD EXISTUJÚCEJ LITERATÚRY, DEFINÍCIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

strana
24

Vyšetrenie MR prístrojom trvá v rozmedzí 15 minút až do jednej hodiny, v závislosti 
na  rozsahu  vyšetrenia,  toto  vyšetrenie  je  pre  pacienta  nebolestivé.  V  niektorých 
prípadoch  sa  pri  vyšetrení  používajú  kontrastné  látky.  Tieto  látky  sú  dôvodom 
skrátenia relaxačných časov protónov v okolí. Skenovanie magnetickou rezonanciou 
sa odporúča pre všetky orgány, týmto spôsobom sa vyšetruje mozog, cievy, chrbtica, 
brucho, hrudník, zisťuje sa výskyt rôznych zápalov a nádorov. Ak je u tehotných 
žien nedostačujúce vyšetrenie pomocou ultrazvuku, je možné ich vyšetriť a zobraziť 
plod pomocou magnetickej rezonancie. [3]

Nevýhodou tejto metódy je vysoká hlučnosť prístroja pri vyšetrovaní pacienta, ktorý 
je  umiestený  v  tunele.  Z  tohoto  dôvodu  sa  pacientovi  nasadzujú  slúchadlá,  do 
ktorých  sa  mu  púšťa  hudba,  prípadne  sa  k  nemu  pomocou  týchto  slúchadiel 
prihovára lekár.
Ďalšou  nevýhodou  metódy   skenovania  pomocou  MRI  a  CT spočíva  v  tom,  že 
niektorí pacienti majú strach nechať sa diagnostikovať v tomto prístroji, respektíve v 
„tuneli“  buď  metódou  MRI  alebo  CT  z  dôvodu  strachu  z  úzkych,  stiestnených 
priestorov.
Nosnosť lehátok bola v minulosti na starších prístrojoch MRI a CT obmedzená na 
120 kg, čo bola ďalšia nevýhoda. Dnešní výrobcovia MRI a CT prístrojov udávajú 
nosnosť lehátok 150 kg pre európsky trh a 180 kg pre americký trh.
Vyšetrenie  pomocou  MRI  je  nemožné  u  pacientoch  s  kovovými  implatátmi  a  u 
pacientoch s implantovaným kardiostimulátorom. Taktiež do miestnosti, v ktorom sa 
nachádza prístroj MR, je zakázané vojsť s kovovými predmetmi.

Rekonštrukcia  a  analýza  MR  signálu  sa  uskutočňuje  pomocou  matematického 
postupu  Fourierovou  transformáciou.  Jednotlivým frekvenčným zložkám sa  určia 
veľkosti a fázy a na rekonštrukciu obrazu sa použijú vypočítané hodnoty. Výstupom 
z tejto metódy skenovania tkanív je séria rezov 2D, z ktorých sa v počítači pomocou 
vhodného programu vytvorí 3D obraz. [2]

1.2 Prehľad súčasných skenovacích metód vonkajšej geometrie tela
Na skenovanie vonkajšej geometrie povrchu tela sa používajú 3D skenery, ktoré sa 
delia na 3D laserové skenery a na 3D optické skenery.  Vo veľa prípadoch sa im 
jednoducho hovorí  3D skenery.  Ďalšou možnosťou snímania  vonkajšej  geometrie 
povrchu tela je pomocou snímania aktívnou prúžkovou stereoskopiou.

1.2.1 Optické 3D skenery
Optické  3D  skenery  snímajú  objekt  z  niekoľkých  uhlov  pomocou  optického 
zariadenia. Pri každom natočení sa snímaný objekt v podstate vyfotí a získané dáta sa 
odošlú  do  počítača.  Keď  sa  získajú  snímky  zo  všetkých  uhľov  pohľadu,  tak  sa 
získané  dáta  spracujú  a  metódou  aproximácie  sa  vytvorí  digitalizovaný  model. 
Počítačové  modely  sa  vytvárajú  využitím  bodov,  polygonov,  kriviek  typu  spline 
alebo iných štandartných geometrických entít. Pre presnejšie vytváranie 3D telesa zo 
získaných  obrázkov,  je  vhodné  pred  skenovaním  na  telese  zaznačiť  niekoľko 
orientačných bodov, ktorých môže byť aj niekoľko tisíc. [16]
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Pomocou tejto metódy sme schopný vytvoriť napríklad z 2 snímok tváre človeka 3D 
model (Obr. 1-20), prípadne z 2D  fotiek celého tela 3D model celého tela (Obr. 1-
21). Tento proces prebieha v počítači pomocou vhodných programov.

1.2.2 Laserové 3D skenery
3D laserové skenovanie (Obr. 1-22) je 3D digitalizačná technológia povrchu, ktorá 
zachytáva  digitálny  tvar  fyzického  objektu  použitím  laserovej  triangulačnej  – 
zameriavacej  technológie  (Obr.  1-23).  Laserová  triangulácia  je  pohyblivá 
stereoskopická metóda, kde vzdialenosť od objektu je vypočítaná prostredníctvom 
riadeného  svetelného  zdroja  a  pomocou  video  kamery.  Laserový  paprsok  je 
odchýlený zo zrkadla na skenovaný objekt. Tento objekt rozptyľuje svetlo, ktoré je 
potom  snímané  pomocou  video  kamery  umiestnenej  v  známej  vymeriavacej 
vzdialenosti  od lasera.  3D priestorové súradnice (XYZ) povrchu bodu snímaného 

Obr. 1-20 3D model tvare človeka vytvorený z 2D snímok [17]

Obr. 1-21 3D model tela človeka vytvorený z 2D snímok [17]

1.2.2
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objektu  sú  vypočítané  použítím  trigonometrie.  Kamera  zachycuje  povrchový 
profilový obraz 2D poľa a digitalizuje všetky dátové body podľa lasera. Pomocou 
špeciálneho softwaru, 3D naskenované dáta sa jednoducho môžu porovnať s CAD 
súborom, umožňujúci odchýlky od normálu graficky znázorniť. [18]
Základná výhoda laserového skenovania je, že tento proces je bezkontaktový, rýchly 
a  výsledky v súradnicovej  oblasti  ležia  priamo na povrchu skenovaného objektu. 
Týmto  spôsobom  je  možné  snímať  krehké  časti  a  urobiť  snímané  súradnicové 
oblasti, ktoré sú dôležité pre zubné a protézne aplikácie. Vysoké rozlíšenie a tenký 
laserový  lúč  taktiež  dovoľuje  skenovať  objekty  s  vysokými  detailami,  kde 
mechanické  dotykové  snímanie  može  byť  problémové.  Taktiež,  mnohé  dotykové 
snímacie  systémy  sa  usiľujú  vypočítať  pravdivé  povrchové  súradnice  pomocou 
snímania  odchyliek,  ale  na  povrchu  sa  nachádzajú  určite  geometrické  tvary,  kde 
snímanie odchyliek može byť tak povediac „popletené“ - nesprávne.[18]

Snímanie  laserom  menších  plôch  ako  chodidlá,  ruky  je  bezproblemové  pre 
digitalizáciu. Pretože tieto časti tela dokážeme udžat bez pohybu po dobu niekoľkých 
sekúnd, čo stačí na nasnímanie laserom a následné spracovanie do digitálnej podoby. 
Ale v prípade snímania hlavy (Obr. 1-24) alebo celého tela (Obr. 1-25) je prakticky 
nemožné stát bez pohybu po dobu niekoľkých sekúnd. Nekontrovateľné pohyby ako 
dýchanie alebo svalové sťahy možu vytvoriť chyby, hlavne v prípade snímania tváre, 
pretože je to malá miera a požaduje sa vysoká rozlíšitelnosť.[17]

Obr. 1-22 3D laserové skenovanie povrchu tela[17]

Obr. 1-23 Princíp triangulačnej laserovej technológie [17]
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1.2.3 Snímanie pomocou aktívnej prúžkovej stereoskopie
Ďalšia  technológia  značne  používaná  pre  snímanie  vonkajšej  geometrie  ľudského 
tela je založená na snímaní svetelnými prúžkami (Obr. 1-26). [17]

Obr. 1-24 Snímanie tváre [17]

Obr. 1-25 Snímanie celého povrchu tela [17]

Obr. 1-26 Snímanie povrchu tela  prúžkovej stereoskopie [17]

1.2.3
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Namiesto pohybujúcej snímacej jednotky, svetelný prúžok je premietaný na ľudské 
telo. Skenovacie zariadenie je zložené zvyčajne z projekčnej jednotky a z digitálnej 
kamery. Viac zložitý systém používa 2 alebo 3 svetelné senzory. Snímací proces je 
podobnou  metódou  laserového  skenovania  –  prúžky  na  povrchu  sú  snímané 
jednotlivo použitím triangulácie. Rozdiel  je v tom, že toto sa stane v jedinom kroku 
a že celý snímaný povrch môže byť digitalizovaný v jedinom získaní. Pre zvýšenie 
rozlíšitelnosti,  premietané  prúžky  sú  posunuté  a  sú  získané  rozmanité  výstupy. 
Všetko sa to uskutoční vo veľmi krátkom časovom úseku (väčšinou pod 1 sekundu), 
takže ľudské telo môže byť digitalizované bez problémov – nekontrovatelné pohyby 
skenovanej osoby tu nie sú problémom (Obr. 1-27). [17]

Avšak pole snímania takéhoto skenovacieho zariadenia je taktiež obmedzené, môže 
snímať povrchy  s maximálnou veľkosťou polovice časti ľudského tela. Pre snímanie 
veľkých častí ľudského tela (celá hlava, celé telo) sú nutné viacnásobné skenovacie 
zariadenia.  Napríklad  skenovací  systém  celého  tela  je  zložený  zo  šiestich 
skenovacích  jednotiek  (Obr.  1-28).  Ale  každé  zariadenie  musí  byť  použité 
samostatne, čo značne zvyšuje potrebný čas snimania celého povrchu.[17]

Obr. 1-27 Celotelové snímanie svetelnými prúžkami [17]
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Medicínske  zázemie  reprezentuje  tradičnú  skupinu  užívateľov  3D  digitalizačnej 
techniky ľudského tela. Rôzne aplikácie sú práve v ortodontii, pri tvorbe protéz, v 
ortopedií, plastickej chirurgii, rekonštruktívnej medicíne, súdnem lekárstve, zubnom 
lekárstve. [17] 

Obr. 1-28 Skenovací systém celého tela [17]
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2 METÓDY DIGITALIZÁCIE MEDICÍNSKYCH DÁT

2.1 Metódy získania priestorových geometrických dát
V tejto  časti  práce rozoberiem spôsoby získania  priestorových geometrických dát 
tkanív a ľudských kostí z medicínských skenovacích metód.

2.1.1 Digitalizácia snímkov získaných rentgenovou diagnostikou
Rgt  snímaním  sa  získavajú  2D  snímky.  V  posledných  rokoch  sa  tieto  snímky 
uchovávajú v digitálnej podobe. [19]
Rentgén  sa  používa  hlavne  v  stomatológii  a  v  súčasnej  dobe  je  v  tejto  oblasti 
snímania a digitalizácie novinkou GALILEOS systém – 3D rentgén. V podstate sa 
tento  3D  rentgén  líši  od  klasického  rentgénu  zmenou  klasického  snímku  na 
priestorový rentgenový model, ktorý je v počítači zostavený z viacerých snímkov v 
rôznych  hladinách.  Táto  zmena  prináša  nové  možnosti  v  spojení  s  ďalšími 
zariadeniami ako CAD/CAM a s 3D tlačiarňami. [19]
Výhoda  tohoto  systému  je  obrazová  kvalita,  presnosť  snímkov  a  nezávadnosť 
použitím konickej - kuželovej paprskovej technológie na zdravie človeka. Snímky 
prenesené z 3D rentgénu sú v počítači zobrazené v aplikácií, ktorá umožňuje napr. 
simuláciu zavedenia implantátu do čeľusti s presným udaním polohy implantátu so 
sklonom a hĺbkou (Obr.  2-29).  Použitím konických lúčov sa  získavajú  snímky s 
presnosťou rovnakej úrovne ako pri počítačovej tomografie CT. [19]

2.1.2 3D rekonštručné metódy dát získaných z CT

Multiplanar reconstruction – mnohorovinná rekonštrukcia MPR
Je  to  najjednoduchšia  metóda  rekonštrukcie.  Objem  sa  získa  skladaním  osových 
rezov (Obr. 2-30). Software potom rozdelí rezy cez objem v rozličných rovinách. [1]

Obr. 2-29 Snímky čeľusti z 3D rentgenu [19]
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Surface rendering – povrchová rekonštrukcia
Prahová  hodnota  hustoty  je  vybraná  operátorom  (napr.  úroveň,  ktorá  odpovedá 
hustote kosti).  Prahová hodnota je jednotka použivajúca vyhľadávanie obrazového 
algoritmického zpracovania. Výsledkom toho je, že 3D model môže byť vytvorený a 
zobrazený  na  obrazovke.  Viacnásobné  modely  môžu  byť  vytvorené  z  rôznych 
odlišných prahových hodnôt, dovoľujúc použitie rozdielnych farieb na znázornenie 
každej anatomickej zložky ako je kosť, sval a chrupavka. Avšak vnútorná štruktúra 
každého elementu nie je zrejmá z tohoto spôsobu spracovania. [1]

Volume rendering – objemová rekonštrukcia
Povrchová rekonštrukcia je obmedzená v tom, že sa zobrazia len tie povrchy, ktoré 
majú zhodnú prahovú hodnotu hustoty a zobrazí sa len povrch, ktorý je najbližšie 
pomyselnému zobrazeniu.  V objemovej  rekonštrukcii  (Obr.  2-31)  priehľadnosť  a 
farby  sú  použité  na  ukázanie  lepšieho  znázornenia  objemu  v  jednotlivých 
zobrazeniach – napr. kosti pánvy môžu byť zobrazené ako polopriehľadné taktiež 
dokonca v šikmom uhle a jedna časť nezakrýva druhú. [1]

Obr. 2-30 Mnohorovinná rekonštrukcia z CT snímkov [1]

Obr. 2-31 Rekonštrukcia kosti v 3D [1]
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2.1.3 Priama tvorba modelov z dát získaných CT a MRI
V súčasnej dobe patrí  vyšetrenie  pomocou počítačovej tomografii  CT a pomocou 
magnetickej  rezonancii  MR  ku  štandartným  skenovacím  vyšetreniam.  Pomocou 
týchto metód skenovania získame série priestorovo naväzujújích 2D snímkov, ktoré 
sú zdrojom pre vytváranie kvalitných 3D modelov ľudských tkanív. Táketo dáta sú 
uchovávané  a  dostupné  väčšinou  vo  formáte  DICOM  3.0,  je  to  používaný 
komunikačný a dátový formát. Kvalita dát uložených v tomto formáte je 100%. [20]
Získané dáta z  CT/MR skenovania,  séria  po sebe idúcich  2D snímkov v tkanive 
skenovaného objektu popisujú rozloženie snímaných fyzikálnych vlastností. Sú to v 
podstate objemové diskrétne dáta, 3D matice, 3D rastery respektíve voxelové dáta. 
Tieto  dáta  nerozlišujú  jednotlivé  zaznamenané  tkanivá,  pretože  z  obsahového 
hľadiska opisujú vnútornú štruktúru skenovaného objektu. [20]
Pri  skenovaní  CT  prístrojom  majú  vzniknuté  snímky  rozlíšenie  512x512,  rozsah 
snímkov je približne 100-200. U MR skenovania majú snímky najčastejšie rozlíšenie 
256x256, v závislosti na homogenite poľa a podľa nastavených parametrov snímania 
môžu byť vzniknuté dáta zkreslené 3D geometrickou deformáciou. [20]
Pomocou prevedenia segmentácie pôvodných naskenovaných CT/MR dát získame 
danú geometriu tkaniva, ktorá je nasnímaná v CT/MR dátach. Obraz spracovávame 
takých  spôsobom,  že  hľadáme  také  časti  obrazu,  ktoré  majú  rovnaké  vlastnosti, 
prípadne podobné vlastnosti  a to napr.  hodnotu a textúru. Tieto získané fyzikálne 
vlastnosti prevádzame na indexy segmentovaných tkanív. [20]
Metódy segmentácie môžeme rozdeliť na manuálnu segmentáciu, ktorá sa používa 
pre menšie množstvo 2D snímkov, ktoré sme ešte schopný manuálne spracovať a nie 
je  to  moc  časovo  zdĺhavé  alebo  sa  používa  pre  lokálnu  korekciu  výsledkov 
automatickej  segmentácie,  ktorá  je  ďalšou  metódou  segmentácie.  Automatická 
segmentácia  je  vhodná  pre  väčší  počet  snímkov  a  ďalej  ju  môžeme  rozdeliť  na 
segmentáciu založenú na hodnote obrazových bodov – pixelov. Princíp tejto metódy 
je založený na predpoklade,  že pixely s  podobnou hodnotou ležia v rámci jednej 
oblasti. Táto metóda je vhodná najmä pre segmentáciu veľmi kontrastných oblastí 
ako mäkké tkanivá, kosti získané v CT dátach. Segmentácia založená na hranici je 
založená na princípe, že rôzne oblasti, ktoré majú veľmi blízke alebo prekrývajúce sa 
hodnoty pixelov sú v obraze oddelené zreteľnou a identifikovatelnou hranicou. Tieto 
metódy segmentácie sú vhodné pre kosti (Obr. 2-32). [20]

Obr. 2-32 3D rekonštrukcia kostí ruky [21]
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Kvalitu vstupných CT/MR dát a tým i výsledky získané segmentáciou ovplyvňujú 
rôzne okolnosti  ako rozlíšenie  objemových dát,  priestorová deformácia  diskrétnej 
dátovej  mriežke,  šum  v  obraze,  pohybové  artefakty  a  hodnotové  artefakty.  Pre 
odstránenie  vplyvov  artefaktov  väčšinou  nestačí  použitie  vhodnej  metódy 
segmentácie  alebo  prípravy  dát,  pretože  segmentačnej  metóde  chýba  schopnosť 
extrapolácie  a  aproximácie  kombinovanou  s  anatomickými  vlastnosťami  a 
predstavivosťou. Z tejto príčiny je dôležité prevádzať manuálne overovanie všetkých 
výsledkov získaných automatickou segmentáciou. [20]

Segmentované CT/MR dáta sú vstupnými dátami pre tvorbu 3D modelov tkanív. 
Tieto modely môžeme popísať dvoma základnými spôsobmi. Prvým spôsobom je 
diskrétmi popis, ktorý dátovo odpovedá segmentovým CT/MR dátam, najmä pre 3D 
vizualizáciu  dát,  spracovanie  hodnôt,  objemu,  štatistiky,  vyhodnotenie  zmien  a 
aktivity. Druhým spôsobom popisu je vektorový popis, ktorý matematicky popisuje 
vonkajší tvar, čiže geometriu objektu. Najviac používanými sú polygonálne modely. 
Tieto modely určujú povrch objektu pomocou siete trojuholníkov. [20] 
Proces  prevodu  vstupných  segmentovaných  CT/MR  dát  na  zhodné  geometrické 
modely  sa  nazýva  vektorizácia  diskrétnych  dát.  Celkový  postup  tvorby 
geometrických  modelov  tkanív  zo  segmentovaných  CT/MR  dát  sa  uskutočňuje 
pomocou vektorizácie. Princíp spočíva v prevode diskrétnych dát na modely, majúce 
trojuholníkové povrchy. Týmto dochádza ku zmene typu reprezentácie dát, diskrétny 
na  vektorový,  napr.  pomocou  metódy  „Marching  cubes“  (Obr.  2-33a).  Ďalej 
nasleduje  vyhladenie  pomocou  aplikácie  Laplaceového  operátoru  prípadne  jehou 
modifikáciou  (Obr.  2-33b).  Vytváranie  modelov  metódou  Marching  cubes  je 
charakteristická  veľkým  počtom  malých  trojuholníkov.  Je  nutné  prebytočné 
trojuholníky  odstrániť,  ale  pritom  zachovať  geometriu  modelu.  Tento  proces  sa 
nazýva decimácia (Obr. 2-33c). [20]

U geometrických modelov tkanív je možné povrchový model automaticky previesť 
na  objemový  vektorový  popis.  To  nám  umožní  spojité  modelovanie  objektu 
pomocou niektorých numerických metód napr. MKP – metoda konečných prvkov. 
[20]

Obr. 2-33 Postup tvorby modelu zubu z CT dát, a) model vektorizovaný 
metodou Marching  cubes, b) vyhladený model, c) decimovaný model [20]
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2.2 Reverzné inžinierstvo a Rapid Prototyping v lekárskom použití
Geometrické modely tkanív sme schopný zhmotniť pomocou súčasných 
inžinierských technológií Computer Aided design CAD, Computer Aided 
Manufacturig CAM a Rapid Prototyping RP. Zhotnením vzniknú fyzické reálne 
modely jednotlivých tkanív, najmä kostí, ktoré môžme využit za použitia vhodných 
materiálov na simuláciu chovania reálnych tkanív. V mnohých prípadoch je lepšie 
pracovať so skutočnými objektami ako s virtuálnymi modelmi. [20]

Lekárska  aplikácia  reverzného  inžinierstva  RE  je  veľmi  dôležitá  z  nasledujúcich 
dôvodov – digitálny model neexistuje a tvary lekárskych objektov sú velmi zložité. 
Cieľ RE a RP v lekárskej aplikácii môže byť stanovený nasledovne: Dané dátové 
body  X  získané  z  neznámeho  povrchu  (US),  vytvorenie  RP  modelu,  ktorý 
aproximuje, najviac sa blíži neznámemu povrchu US v zmysle  tvaru (Obr. 2-34). 
[18]

Proces  Reverzného inžinierstva  začína  v štádiu  získavania  dát,  kde  nespracované 
zmerané  dáta  sú  zobrané  z  hmotného  –  fyzického  objektu.  Predspracovanie 
niektorých týchto  dát  je  potrebné,  aby spojilo  viacvrstvové  merania  z  rozličných 
skenovaných miest. Najdôležitejšia fáza procesu je trasformácia zo zoskenovaného 
mraku bodov do CAD znázornenia. [18]
Prístupy  v  tejto  fáze  môžu  byť  klasifikované  do  dvoch  kategórií:  -  triangulárna 
mnohostenná sieťová metóda a vhodná segmentová metóda. [18]
Vyrobiť  fyzické  objekty  z  CAD  modelov  priamo  je  možné  pomocou  Rapid 
Prototypingu,  ktorým  môžeme  vytvoriť  fyzickú  časť-  fyzický  model  pridávaním 
vrstvy  materiálu  na  vrstvu  –  vrstvením  materiálu  na  požadovaný  tvar.  RP  je 
netradičná výrobná metóda a je uznávaná ako oprávnený efektívny prostriedok na 
skrátenie doby nutnej k realizácií z návrhu k zhotoveniu hmotného modelu. [18]

Obr. 2-34 Aplikácia RE a RP v medicíne [18]
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2.2.1 Príklad využitia RE a RP metodiky v lekárskej aplikácii
V tejto časti práce uvediem praktické využitie a prepojenie RE a RP technológie s 
medicínskou  praxou.  Toto  využitie  RE  a  RP  uvediem na  príklade  rekonštrukcie 
poranenej ľudskej lebky, chýbajúcej časti lebečnej kosti.

Z rôznych príčin veľa ľudí trpí defektami kostí. Riešenie tohoto problému sa stalo 
aktuálnou  medzinárodnou  témou  v  inžinierskej  oblasti  zaoberajúcej  sa  ľudskými 
tkanivami. Doktori v súčasnosti dianostikujú stavy poruchových chorôb kostí hlavne 
pomocou  zobrazovania  CT  snímkov  pacienta,  záleží  to  najmä  od  techniky  a  od 
skúsenosti lekára. Za účelom riešenia tohoto problému sa použitie RE technológie 
zameriava  na  vytvorenie  účinnej  technológie  opravy  kostí  lebky.  Počas  procesu 
môžeme  vytvoriť  opravovanú  plochu  tak,  že  spojíme  povrch  lebky  a  potom  ho 
sformujeme. Táto metóda môže zkrátiť čas operácie a znížiť riziká operácie. [22]

V  dôsledku  rôznych  úderov,  spadnutí,  dopravných  nehôd  trpia  niektorí  pacienti 
poruchami lebečných kostí a obnoviť je ich veľmi zložité a obtiažne. V súčasnosti sa 
používajú  CT  zobrazenia  na  diagnistiku  štádia  choroby,  lekári  pomocou  nich 
hodnotia  situácie  poranení  spolu  s  ich  skúsenosťami  a  pomocou  zobrazenia  3D 
štruktúry  kostí  a  tkanív  si  urobia  plán  na  operáciu.  Skôr  jako  operácia  začne, 
pripravia si sieťovú náhradu vyrobnú z titanovej zliatiny a tú ručne upravia podľa 
stavu poruchy a potom ju prinitujú na lebku, na potrebné miesto pomocou skrutiek. 
Pretože titanové materiály je obtiažne formovať, musia mať tieto náhrady upravený 
tvar niekoľkokrát. To predlžuje čas operácie, znižuje plasticitu a napätie titanovej 
náhrady, zvyšuje množstvo potrebných použitých skrutiek, oveľa zdražuje operáciu a 
môžu sa zvyšovať bolesti a nebezpečie operácie. [22]
RE je  novo sa  objavujúca  technológia,  ktorá  je  sľubná  v  znižovaní  času  vývoja 
výrobku.  RE  odkazuje  na  proces  vytvárania  inžinierskeho  prevedenia  dát  z 
existujúcich častí. Vytvára, prípadne klonuje existujúcu časť získaním povrchových 
dát pomocou skenovania alebo meriaceho zariadenia. [22]
Vývojové trendy RE a RP – technológie robia digitálnu technológiu opravy kostí 
lebky možnú. Najskôr sa zoberú dáta z poškodenej časti lebky pomocou CT prístroja 
a vzniknuté dáta profilov – série kriviek zahrňujú časť kriviek v poškodenej lebke. 
Potom sa užitím spätnej technológie opravia dáta z poškodenej časti lebky, prichytia 
sa  línie  kontúr  zmiešaním  nezávislých  kriviek  a  nakoniec  sa  súbory  odošlú  zo 
systému.  Výroba  tej  čati  poškodenej  lebky  a  vyrobenie  celého  modelu  lebky  je 
spojené  s  RP  metódou.  Lekári  analyzujú  modely,  ktoré  boli  rekonštruované, 
vypracujú plán operácie výmeny náhrady pacientovej zranenej lebky. [22]

Rekonštrukcia zlomenej lebky povrchovým modelom založená na RE
Rekonštrukcia zlomenej lebky z 3D modelov pozostáva z dvoch častí. Prvou časťou 
je rekonštrukcia snímkov lebky (digitálných dát) s poškodením. Druhou časťou je 
rekonštrukcia lebky 3D modelu. [22]

Ak pri rekonštrukcii snímkov lebky s poškodením chceme získať dobre umiestnené 
obrazové dáta, tj. bodové mračno, mali by sme urobiť filtráciu obrazu, členiť obraz a 
vytiahnuť profily zobrazovaního tkaniva. Rekonštrukciu lebky 3D modelu získame 
použitím miešania profilových kriviek, zostavíme jednotné uzatvorené krivky lebky 

2.2.1
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a potom vytvoríme povrch trasplantácie a výstupom je RP. Týmto je príprava na 
operáciu ukončená. [22]

Z  ískanie a spracovnie dát lebky  
Hlavným  problémom  získavania  dát  je  docieliť  3D  informácie  profilu  lebky. 
Pomocou RE technológie oprava lebky je založená na získaní dát a tým je zdroj 3D 
bodov, ktoré obnovujú povrch lebky. Pomocou CT môžeme presne zobraziť črty na 
povrchu a vo vnútri. Skenované dáta sú následne spojené, rozptýlia sa vo vrstve a 
formujú časť skenovaných hraníc, body sú husté a jednotné. Pomocou skenovania sa 
zobrazia mračná bodov a prázdne miesto v mračne bodov je porucha, ktorá sa má 
rekonštrukciou odstrániť (Obr. 2-35). [22]

Modelovanie povrchu
Modelovanie  je  zásadným bodom rekonštrukcie  lebky,  je  to  veľmi  zložitý  krok, 
pretože  tu  nie  sú  dáta  ako  mračná  bodov na  povrchu,  takže  nemôžeme  vytvoriť 
povrch priamo zo skenovacích metód. Vzhľadom k tvaru čŕt lebky, kde nie je hladký 
a  okrajový tvar  okolo lebky,  je  to  veľmi komplikované,  takže pomocou bežných 
metód vytvorenie povrchu tu nie je možné. Nová metóda je založená na vytvorení 
skupiny  kontúrových  línií  na  poškodenej  časti  (Obr.  2-36),  z  dôvodu  žiadnych 
bodových mračien na poškodenej časti,  možeme použiť body okolo na vytvorenie 
chýbajúcich  línií  a  potom ich  zmiešame.  Nakoniec  pretínajúce  krivky  môžu  byť 
použité na povrchovú konštrukciu. [22]

Obr. 2-35 Dáta mračien bodov poranenej lebky [22]

Obr. 2-36 Profilové krivky s poškodením [22]
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Bezierová  krivka  má  široké  uplatnenie  v  geometrickom  modelovaní  a  je 
najdôležitejším  a  základným nástrojom povrchového  modelovania.  Kvadratické  a 
kubické Bezierové krivky sú často využívané v inžinierstve, vyšším stupňom kriviek 
môžeme opísať komplikovanejšie  tvary,  ale  výpočet  vytvárajúcich  kriviek taktiež 
narastá.  Potrebujeme  rozdeliť  stupeň  Bezierových  kriviek  na  kvadratické  a  na 
kubické krivky a pomocou matíc vykreslíme krivky. Prerušené krivky v poškodenej 
časti je potrebné pripojiť s ostatnými pokračujúcimi krivkami (Obr. 2-37). [22]

Najdôležitejším  krokom  práce  je  povrchová  rekonštrukcia.  Očakávaný  povrch 
vytvoríme jednoducho, ale presne. Vzhľadom k charakteristickému povrchu lebky a 
dátami, ktoré máme, môžme pomocou Beziera zaplátať povrch. Bezierova krivka má 
charakteristický  polygón,  Bezierova  záplata  má  charakteristický  jednoduchý 
mnohosten. Zjednotenie Bezieroveho povrchu dokončíme cez série kriviek, ktoré sú 
vytvorené  z  originálných  dát  z  CT  skeneru.  Prerušená  časť  lebky  je  nakoniec 
opravená po operácií (Obr. 2-38). [22]

Obr. 2-38 Zrekonštruovaný povrch lebky [22]

Obr. 2-37 Spojenie profilových kriviek [22]
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3 ANALÝZA A ZHODNOTENIE ZÍSKANÝCH POZNATKOV

Problematika  v  oblasti  spracovania  a  získania  priestorových  geometrických  dát 
ľudských tkanív, kostí a vonkajšej geometrie povrchu tela je veľmi dôležitá a venuje 
sa jej stále väčšej pozornosti. Práca sa zaoberá  súčasnými lekárskymi zobrazovacími 
metódami,  ich  jednotlivými  princípmi,  použitím  a  aké  výstupy  z  nich  získame. 
Dôležité  sú  aj  vplyvy,  akými  pôsobia  jednotlivé  skenovacie  prístroje  na  zdravie 
človeka. 
Pomocou súčasných skenovacích prístrojov získavame výstupné  informácie,  dáta, 
ktoré máme ďalej možnosť digitálne spracovať a sú základným zdrojom pri tvorbe 
priestorových geometrických dát, pri tvorbe 3D modelových geometrií skenovaných 
tkanív.  Za pomoci  výkonného počítača  a  vhodného programu, ktorý je  u  nových 
skenovacích  zariadniach  už  samozrejmosťou,  dokážeme  previesť  vstupné 
informácie,  ktoré  sú  výstupom  zo  skenovacích  prístrojov  vo  formáte  2D  na 
priestorovú geometriu. Tie ďalej môžeme spracovávať na priestorový model, ktrorý 
je  vernou  kópiou skenovaného tkaniva.  Toto  sa  uskutočňuje  vhodným metódami 
spracovania  medicínských  dát  pre  modelové  geometrie.  Následné  spracovanie 
vytvorenej priestorovej geometrie je možné pomocou vhodne vybranej matematickej 
aplikácií. Tieto metódy si dokážu vybrať potrebnú plochu z povrchu modelu a na 
tejto časti  siete zvoliť vhodnejšie-potrebné zobrazenie, napríklad zjemnením siete. 
Jednou z veľmi rozšírených matematických aplikácií pre spracovanie dát je metoda 
konečných  prvkov-MKP,  ale  táto  metóda  nám  slúži  skôr  na  zisťovanie  a  na 
simulovanie  chovania  priestorového  tkaniva  pri  rôznych  podmienkach  napätia  a 
namáhania, vibrácií.
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Oblasť digitalizácie ľudských tkanív prešla veľmi veľkým a významným vývojom. 
Má nenahraditeľné  uplatnenie  pri  rôznych  následkoch  úrazu,  v  dôsledku ktorých 
potrebujeme zrekonštruovať poškodené časti kostí, lebky. Spracovanie informácií o 
stave  a  rozsahu  poškodenia,  ktoré  získame  zo  zobrazovacích  metód,  umožňuje 
lekárom  vopred  sa  rozhodnúť,  akým  najvhodnejším  spôsobom  sa  dá  vykonať 
náprava poškodenia.
Spracovanie dát získaných zo skenovacích metód vonkajšej geometrie povrchu tela 
má v lekárskej aplikácií veľké a významné uplatnenie pri rekonštrukciách povrchu 
tváre, taktiež aj pri rekonštrukcii ostatných vonkajších geometrií ľudského tela: Toto 
sa uplatňuje najmä u pacientoch postihnutých rôznymi nehodami, pri ktorých sa im 
poškodí, prípadne prídu o časť tváre alebo pri poškodení častí povrchu tela.
Budúci vývoj smeruje k stále väčšej spolupráci lekárov a technických pracovníkov, 
prepojenie  medicíny  s  technikou.  V  blízkej  budúcnosti  sa  budú  viac  využívať 
možnosti  progresívneho  oboru  Reverzného  inžinierstva  a  s  tým  k  spojeniu  s 
technológiou  Rapid  Prototyping,  vďaka  ktorej  sme  schopný  z  digitálneho 
priestorového modelu vytvoriť reálny fyzický model, vďaka ktorému sa potrebný čas 
na prípravu a už vlastnú operáciu podstatne zkráti  a tým sa zkráti  aj  čas čakania 
pacienta na operáciu. Výsledkom je zkvalitnenie ľudského života.

4



5 ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV

strana
40

5 ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV

[1] WIKIPEDIA. The Free Encyclopedia [online]. 2001-2008 [cit. 2008-05-10]. 
URL: <http://www.wikipedia.org/>

[2] SLOBODNÍKOVÁ, J. - VETERÁNY, L. Základy biofyziky, rádiológie a 
rádiodiagnostické metódy. FZ TNUAD, Trenčín, 2005. 105s. 
ISBN 80-80-75-049-9. EAN 9788080750459

[3] Revue priemyslu. Rentgen, tomograf a tí ďalší [online]. 27.09.2007 
[cit. 2008-05-10]. URL: 
<http://www.industriemagazin.at/index.php?id=rartikel&tx_ttnews%5Btt_news
%5D=2756>

[4] ULLMAN, V. Detekce a aplikace ionizujícího záření [online]. 
[cit. 2008-05-10]. URL: <http://astronuklfyzika.cz/JadRadMetody.htm>

[5] Online Telemedicine [online]. 2002 [cit. 2008-05-10]. URL: 
<http://www.onlinetelemedicine.com/html/product/sam_images/X-Ray.jpg>

[6] Howstuffworks“How X-rays Work“ [online]. 2002 [cit. 2008-05-10]. URL: 
<http://health.howstuffworks.com/x-ray2.htm>

[7] 3D/4D ultrazvuk [online].2006 [cit. 2008-05-14]. URL: 
<http://www.4dultrazvuk.sk/ultrazvuk>

[8] HOWARD, L. S. - KRISHNA, C. V. G. R. - ZIMMERMAN, R. A. Cranial and 
Spinal MRI and CT. McGraw-Hill Professional; 4 edition, March 24, 1999. 875 
pages. ISBN 0070376891. 

[9] Journal of nuclear medicine technology. Principles of CT and CT technology 
[online]. May 7, 2007 [cit. 2008-05-10]. URL: 
<http://tech.snmjournals.org/cgi/content/full/35/3/115>

[10] HENWOOD, S. Clinical CT: Techniques and Practice. Greenwich Medical 
Media, February 1, 1999. 208 pages. ISBN: 1900151561. 

[11] Kabayim [online].25.3.2008 [cit. 2008-05-10]. URL: 
<http://kabayim.com/virt_labs_radiology.htm>

[12] WEIS, J. - BOŘUTA, P. Úvod do magnetickej rezonancie. 1. vyd. Bratislava: 
DATEX, 1998. 108s. ISBN 80-967953-8-4.

[13] Orange Country Diagnostics. MRI, MRA, High Field, Short Bore [online]. 2003 
[cit. 2008-05-10]. URL: <http://ocdiagnostics.com/serv_mri.html>

[14] NAZARETH IMAGING ASSOCIATES, INC. Magnetic Resonance Imaging 
(MRI) Studies [online]. [cit. 2008-05-10]

[15] HORNAK, J. P. The basic of MRI [online]. 1996-2007 [cit. 2008-05-11]. URL: 
<http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/index.html>

[16] MM Průmyslové spektrum. Digitalizace – její princíp a rozdělení [online]. 2004 
[cit. 2008-05-12]. URL: 
<http://www.mmspektrum.com/clanek/digitalizace-jeji-princip-a-rozdeleni>

[17] HOMETRIKA CONSULTING. State of the art of the methods for static 3D 
scanning of partial or full human body [online]. June 13-14, 2006, Paris, France 
[cit. 2008-05-12]. URL: <http://www.hometrica.ch/publ/2006_3dmod.pdf>

[18] GIBSON, I. Advanced Manufacturing Technology for Medical Applications,  
England: John Wiley & Sons, Ltd, 2005, 240 pages. 
ISBN-13 978-0-470-01688-6 (HB). ISBN-10 0-470-01688-4 (HB).



5 ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV

strana
41

[19] IDENT. Galileos systém – 3D rentgen, Sirona [online]. 4.9.2007 [cit. 2008-05-
12]. URL : <http://www.ident.cz/aktuality/galileos-system-3d-rentgen-
sirona.htm>

[20] KRŠEK, P. - KRUPA, P. Neurologia pre prax. Problematika 3D modelování  
tkání z medicínských zobrazovacích dat [online]. 2005, roč. 6, č. 3 
[cit. 2008-05-12]. URL: 
<http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=1801&magazine_id=
3> 

[21] Prešovská Univerzita v Prešove. Využitie 3D-CT rekonštrukcií v traumatológii  
[online]. 2004 [cit. 2008-05-13]. URL: <http://old.unipo.sk/FZ/molisa2/05.pdf>

[22] Lecture Notes in Computer Science. Reverse Engineering Methodology in 
Broken Skull Surface Model Reconstruction [online]. August 24, 2007 [cit. 
2008-05-13]. ISSN 1611-3349. ISBN 978-3-540-74770-3. URL: 
<http://www.springerlink.com/content/n18867l186003861/fulltext.pdf>



6 ZOZNAM OBRÁZKOV

strana
42

6 ZOZNAM OBRÁZKOV

Obr. 1-1 Rentgenový prístroj.............................................................................13
Obr. 1-2 Rentgenový prístroj pre zobrazovanie mäkkých tkanív......................13
Obr. 1-3 Rentgenový snímok [5].......................................................................14
Obr. 1-4 Základný princíp rentgenového zobrazovania [6]...............................15
Obr. 1-5 Ultrazvukový snímok plodu [1]..........................................................16
Obr. 1-6 Ultrazvukový prístroj..........................................................................16
Obr. 1-7 3D ultrazvukový snímok[7]................................................................17
Obr. 1-8 Diagnostikovanie pomocou ultrazvuku...............................................17
Obr. 1-9 Počítačový tomograf CT.....................................................................18
Obr. 1-10 Plocha priečneho rezu cez pacienta [8]...............................................18
Obr. 1-11 Princíp počítačovej tomografie [4]......................................................19
Obr. 1-12 Vejárová konštrukcia – 3.generácia CT[9].........................................20
Obr. 1-13 Rotačná konštrukcia – 4. generácia CT [9].........................................20
Obr. 1-14 Špirálové skenovanie [9].....................................................................20
Obr. 1-15 Princíp špirálového skenovania [11]...................................................21
Obr. 1-16 Rôzne snímky pri zobrazení MR [13].................................................22
Obr. 1-17 MRI skener [1]....................................................................................22
Obr. 1-18 MRI snímok nohy [14]........................................................................23
Obr. 1-19 Schéma usporiadania MR [15]............................................................23
Obr. 1-20 3D model tváre človeka vytvorený z 2D snímok [17]........................25
Obr. 1-21 3D model tela človeka vytvorený z 2D snímok [17]..........................25
Obr. 1-22 3D laserové skenovanie povrchu tela [17]..........................................26
Obr. 1-23 Princíp triangulačnej laserovej technológie [17].................................26
Obr. 1-24 Snímanie tváre [17].............................................................................27
Obr. 1-25 Snímanie celého povrchu tela [17]......................................................27
Obr. 1-26 Snímanie povrchu tela pomocou prúžkovej stereoskopie [17]...........27
Obr. 1-27 Celotelové snímanie svetelnými pruhmi [17].....................................28
Obr. 1-28 Skenovací systém celého tela [17]......................................................29
Obr. 2-29 Snímky čeľusti z 3D rentgenu [19].....................................................30
Obr. 2-30 Mnohorovinná rekonštrukcia z CT snímkov [1].................................31
Obr. 2-31 Rekonštrukcia kosti v 3D [1]..............................................................31
Obr. 2-32 3D rekonštrukcia kosti ruky [21]........................................................32
Obr. 2-33 Postup tvorby modelu zubu z CT dát [20]..........................................33
Obr. 2-34 Aplikácia RE a RP v medicíne [18]....................................................34
Obr. 2-35 Dáta mračien bodov poranenej lebky [22]..........................................36
Obr. 2-36 Profilové krivky s poškodením [22]....................................................36
Obr. 2-37 Spojenie profilových kriviek [22].......................................................37
Obr. 2-38 Zrekonštruovaný povrch lebky [22]....................................................37


	OBSAH
	ÚVOD
	1 PREHĽAD EXISTUJÚCEJ LITERATÚRY, DEFINÍCIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
	1.1 Prehľad súčasných skenovacích metód vnútorných tkanív
	1.1.1 Zobrazovanie rentgenovou diagnostikou (RGT)
	1.1.2 Ultrazvuk – sonografia USG
	1.1.3 Počítačová tomografia CT
	1.1.4 Magnetická rezonancia MR

	1.2 Prehľad súčasných skenovacích metód vonkajšej geometrie tela
	1.2.1 Optické 3D skenery
	1.2.2 Laserové 3D skenery
	1.2.3 Snímanie pomocou aktívnej prúžkovej stereoskopie


	2 METÓDY DIGITALIZÁCIE MEDICÍNSKYCH DÁT
	2.1 Metódy získania priestorových geometrických dát
	2.1.1 Digitalizácia snímkov získaných rentgenovou diagnostikou
	2.1.2 3D rekonštručné metódy dát získaných z CT
	2.1.3 Priama tvorba modelov z dát získaných CT a MRI

	2.2 Reverzné inžinierstvo a Rapid Prototyping v lekárskom použití
	Geometrické modely tkanív sme schopný zhmotniť pomocou súčasných inžinierských technológií Computer Aided design CAD, Computer Aided Manufacturig CAM a Rapid Prototyping RP. Zhotnením vzniknú fyzické reálne modely jednotlivých tkanív, najmä kostí, ktoré môžme využit za použitia vhodných materiálov na simuláciu chovania reálnych tkanív. V mnohých prípadoch je lepšie pracovať so skutočnými objektami ako s virtuálnymi modelmi. [20]
	2.2.1 Príklad využitia RE a RP metodiky v lekárskej aplikácii
	Rekonštrukcia zlomenej lebky povrchovým modelom založená na RE
	Získanie a spracovnie dát lebky
	Modelovanie povrchu



	3 ANALÝZA A ZHODNOTENIE ZÍSKANÝCH POZNATKOV
	4 VYMEDZENIE TRENDOV BUDÚCEHO VÝVOJA
	5 ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV
	6 ZOZNAM OBRÁZKOV
	zaciatok prace7.pdf
	ABSTRAKT
	Kľúčové slová: digitalizácia, ľudské tkanivá, zobrazovacie prístroje, 3D modely

	Abstract
	Key words: digitizing, human tissues, visual devices, 3D models

	BIBLIOGRAFICKá CITÁCIA

	JEDNA CAST 8.pdf
	





























ČESTNÉ PREHLÁSENIE

	JEDNA CAST 9.pdf
	





























POĎAKOVANIE

	cast7.pdf
	ABSTRAKT
	Kľúčové slová: digitalizácia, ľudské tkanivá, zobrazovacie prístroje, 3D modely

	Abstract
	Key words: digitizing, human tissues, visual devices, 3D models

	BIBLIOGRAFICKá CITÁCIA

	cast8.pdf
	





























ČESTNÉ PREHLÁSENIE

	cast9.pdf
	





























POĎAKOVANIE

	cast8ok.pdf
	ABSTRAKT
	Kľúčové slová: digitalizácia, ľudské tkanivá, zobrazovacie prístroje, 3D modely

	Abstract
	Key words: digitizing, human tissues, visual devices, 3D models

	BIBLIOGRAFICKá CITÁCIA
	





























ČESTNÉ PREHLÁSENIE

	cast9ok.pdf
	ABSTRAKT
	Kľúčové slová: digitalizácia, ľudské tkanivá, zobrazovacie prístroje, 3D modely

	Abstract
	Key words: digitizing, human tissues, visual devices, 3D models

	BIBLIOGRAFICKá CITÁCIA
	





























ČESTNÉ PREHLÁSENIE
	





























POĎAKOVANIE

	10ok.pdf
	












































