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Abstract: This thesis discusses the determination of primary and secondary brain tumours. The aim 

is to find significant differences between these two pathological tissues, using image characteriza-

tion in manually segmented tumour and edema areas in T1 and FLAIR magnetic resonance images. 

The selected areas of gliomas and brain metastases were described via measuring the shape and in-

tensity descriptors. The obtained data were processed and analysed; after this stage, statistical tests 

of mutual distinctions were performed. The proposed tests prove the existence of 11 parameters, 

which exhibit different values for the primary tumour and the brain metastase groups. 
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1. ÚVOD 

Rostoucí incidence nádorových onemocnění dnes patří k celosvětovým problémům. K diagnostice 

těchto nemocí výrazně přispívají moderní zobrazovací metody, jako je magnetická rezonance (MR) 

a její modality, přesto však někdy bývá výsledná diagnóza nepřesná. Rozlišení jednotlivých typů 

mozkových tumorů vyžaduje často několikanásobné snímání, následně se subjektivně posuzují 

pouze základní parametry jako velikost nebo intenzita postižené oblasti, a to z důvodu rychlosti a 

jednoduchosti diagnostiky. V rámci tohoto výzkumu byly měřeny ostatní tvarové a jasové parame-

try oblastí tkáně tumoru nebo edému na T1W (snímcích vážených relaxačním časem T1) a FLAIR 

(snímcích vážených relaxačním časem T2 s potlačením signálu likvoru) snímcích MR, následně by-

la statisticky vyhodnocena odlišnost těchto parametrů mezi skupinou pacientů s primárním mozko-

vým nádorem a skupinou pacientů s mozkovou metastázou.  

2. METODOLOGIE VÝZKUMU 

Oddělení radiologie FN Brno v Bohunicích pro tento výzkum poskytlo T1W a FLAIR snímky pa-

cientů s nádorem mozku (viz obrázek 1), kteří podstoupili vyšetření MR v letech 2011 - 2014. Ty-

to pacienty bylo možné rozdělit do dvou kategorií: a) 8 pacientů s primárním tumorem a b) 5 paci-

entů s metastázou. Obě skupiny pacientů obsahovaly zástupce obou pohlaví i více věkových kate-

gorií.  

Prohlížení MR snímků pacientů umožnil program 3D Slicer, ve kterém byly vytvořeny a vyexpor-

továny série snímků konkrétních pacientů k dalšímu zpracování. V programu Fiji bylo z každé sé-

rie vybráno 10 reprezentativních řezů celkovým rozložením nádoru a otoku každého pacienta. Po-

mocí nástroje ručního výběru byly označeny oblasti tumoru a edému na každém snímku. Poté bylo 

provedeno měření zvolených parametrů.  

Mezi zkoumané parametry patří tvarové deskriptory (plocha, obvod, délka hlavní a vedlejší poloo-

sy vepsané elipsy, jejich poměr a sklon elipsy v obraze, kruhovost, kulatost i celistvost zvolené ob-

lasti) a jasové deskriptory (střední hodnota, směrodatná odchylka, modální hodnota, maximální a 

minimální hodnota intenzity, součet intenzit, medián intenzit, šikmost a strmost hustoty pravděpo-

dobnosti dané oblasti).  
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Obrázek 1: Příklad MR snímku mozku s označením oblasti nádorové tkáně. 

3. STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT 

Z 10 hodnot pro každý parametr nádoru nebo otoku jednotlivých pacientů byly vytvořeny mediá-

nové hodnoty ke snížení odchylky způsobené analýzou 2D namísto 3D dat. Každý pacient byl nyní 

reprezentován čtyřmi hodnotami pro každý zkoumaný parametr.  

3.1. KRABICOVÉ GRAFY 

Pro první porovnání hodnot výzkumných skupin gliom/metastáza byla využita metoda krabicových 

grafů. U 12 z celkových 57 krabicových grafů byly viditelné rozdíly mezi skupinami gliomů a me-

tastáz a tyto parametry byly využity k další analýze. 

3.2. INTERVALOVÉ ODHADY PARAMETRŮ 

Intervalové odhady se využívají pro odhad vlastností a charakteristik základního souboru, jako 

např. střední hodnoty parametrů náhodného procesu. Výsledkem je interval, ve kterém se střední 

hodnota základního souboru bude se zvolenou pravděpodobností nacházet. Pravděpodobnost udává 

riziko odhadu α. Toto riziko se volí zpravidla 0,05 nebo 0,01. Zvolení rizika α získáme i 

spolehlivost výsledného intervalu, která je rovna hodnotě (1 - α). Zvýšením spolehlivosti odhadu 

(1 - α) dojde k rozšíření intervalu spolehlivosti a tím i ke snížení přesnosti tohoto odhadu a naopak. 

Samotné stanovení intervalového odhadu parametrů vychází z nerovnice 1: 
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odhadu. Nejprve byly u všech 12 parametrů vypočteny intervalové odhady s 95% 

pravděpodobností. V případě, že se výsledné intervaly obou skupin vzájemně překrývaly, byla 

pravděpodobnost snížena na 90 %, u jiných parametrů bylo naopak možné zvýšit přesnost intervalu 

až na 99 %. Vzájemně odlišné intervaly středních hodnot se podařilo najít pro 11 parametrů. 

3.3. TESTY STATISTICKÝCH HYPOTÉZ 

Statistická hypotéza je určité tvrzení o parametrech základního souboru a tvoří ji dvě teze. Nulová 

(H0 ) a alternativní (A) hypotéza, které jsou vzájemnými opaky. Test statistických hypotéz předsta-

vuje přijmutí jedné hypotézy či její zamítnutí ve prospěch hypotézy druhé na hladině významnosti 

α. Po určení rizika α  (a tím i síly tesu) se provádí výpočet testového kritéria podle rovnice 2:  

𝑡 =  
𝑋−𝜇0

𝑠
√𝑛,      (2) 
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kde x reprezentuje výběrový průměr hodnot základního souboru, μ předpokládanou střední hodnotu 

základního souboru, s výběrovou směrodatnou odchylku dat základního souboru a n počet hodnot 

základního souboru. Toto kritérium má při platnosti hypotézy H0 Studentovo rozdělení t(V) s (n - 1) 

stupni volnosti. Testové kritérium určuje obor přijetí i kritický obor hypotézy, daný rovnicí 3: 

𝑊𝛼 = {𝑡; 𝑡 ≥ 𝑡1−𝛼(𝑉)}    (3) 

kde t značí testové kritérium a 𝑡1−𝛼(𝑉) kvantil Studentova rozdělení. Platí-li tato nerovnost, dojde 

k zamítnutí H0 ve prospěch alternativní hypotézy.  

Tyto testy sloužily k ověření krajních mezí intervalových odhadů a tím i odlišnosti hodnot skupin 

primárních a sekundárních nádorů. To se povedlo u všech 11 parametrů na stejné hladině 

spolehlivosti jako jejich intervalový odhad střední hodnoty. 

4. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo nalezení signifikantních rozdílů mezi primárními tumory a mozkovými me-

tastázami. Byly zjištěny a potvrzeny odlišnosti středních hodnot tvarových parametrů pro skupinu 

gliomů a skupinu metastáz.  

S 90% pravděpodobností budou střední hodnoty obou skupin rozdílné u těchto parametrů: hlavní 

poloosa elipsy vepsané tumoru, obvod tumoru a obvod edému. Na 95 % se střední hodnoty vý-

zkumných skupin budou lišit i u poměru plochy edému k ploše tumoru, hlavní poloosy elipsy ve-

psané edému, poměru obvodu edému k obvodu tumoru, poměru hlavní a vedlejší poloosy elipsy 

vepsané edému a kulatosti edému. S 99% pravděpodobností budou pro skupinu primárních nádorů 

a skupinu metastáz odlišné hodnoty u poměru hlavní poloosy elipsy vepsané edému k hlavní polo-

ose elipsy vepsané tumoru (A), vedlejší poloosy elipsy vepsané edému (B) a poměru vedlejší polo-

osy vepsané edému k vedlejší poloose vepsané tumoru (C, viz obrázek 2). 

 

Obrázek 2: Krabicový graf parametrů A (vlevo), B (uprostřed) a C (vpravo) 

Tato práce slouží jako důkaz existence parametrů odlišujících gliomy a metastázy a tvoří podklad 

pro rozsáhlejší výzkum těchto rozdílů (již řešeno ve spolupráci s Radiologickou klinikou FN Brno). 

Přesnější rozlišení typů mozkových tumorů vede ke zlepšení lékařské diagnostiky i zkvalitnění pé-

če a léčby pacientů s nádorovým onemocněním mozku. 
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