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ВСТУП 

 Серед проблем, що виникають при обчисленні основних перфузійних 

характеристик виділяють такі: визначення моменту надходження болюсу 

контрасту в досліджувану ділянку, проблема визначення моменту 

рециркуляції, коли контраст знову потрапляє в досліджуваний об'єм, та інші. 

В даній магістерській дисертації запропонований підхід для вирішення 

основних проблем визначення перфузійних характеристик під час усього 

проміжку дослідження. А саме представлено гнучкі інтерактивні елементи 

управління проміжними даними, які впливають на достовірність отриманих 

даних, підібрані відповідні математичні засоби обчислень, представлені 

графічні інтерпретації перфузійних досліджень. 

 Робота також присвячена перевірці достовірності принципу 

центрального об’єму, за допомогою якого були отримані наші теоретичні 

дані. Після чого за допомогою кореляції Пірсона були перевірені на реальних 

клінічних даних. 

Актуальність теми.Неінвазивні дослідження васкулярної системи все 

більше та більше привертають до себе увагу онкологів через можливість 

надання корисної інформації у сфері діагностики, визначення стадій пухлин, 

оцінки біології пухлин та моніторингу лікування онкохворих.  

 На сьогодні головними клінічними застосуваннями перфузійної МРТ є 

визначення гострого інсульту та застосування в онкології. Використання пер- 

фузійної МРТ дало значний прорив в оцінюванні васкуляризації пухлин. Так 

включення цього методу до стандартних протоколів проведення магнітно -

резонансної томографії надає додаткову корисну інформацію у сфері 

діагностики, визначення стадій пухлин, оцінки біології пухлин та 

моніторингу лікування онкохворих. Перфузійна МРТ дає перевизначення 

магнітно-резонансній томографії, що тепер може відображати й судинну 

фізіологію на додаток до докладної анатомії людського тіла. 

Метою роботи є визначення теоретичних основ, методів та засобів 

визначення основних перфузійних характеристик за час-концентрація 
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кривими, а також визначення найточніших проміжних параметрів, які дають 

найкращі результати в порівнянні з реальними клінічними даними. 

Для досягнення поставленої мети поставленонаступнізавдання: 

1. Ознайомитись з основними теоретичними методами та засобами 

визначення необхідних характеристик. 

2. На основі теоретичних знань створити програмний продукт, який би 

вираховував на основі вхідних параметрів за допомогою теоретичних даних 

основні перфузійні характеристики. 

3. Порівняти результати отриманих перфузійних характеристик на даних 

реальних клінічних досліджень та зробити висновок про якість роботи 

розглянутих алгоритмів.  

Методи досліджень. При побудові алгоритму тестування методів, 

використовувалися елементи теорії ймовірностей, математичної статистики, 

аналітичної геометрії. Для програмної реалізації розробленого алгоритму 

використовувавсяфреймворкC++ Qt розроблений компанією Nokia. 

Інформаційною базою дослідження є праці провідних вітчизняних та 

зарубіжних науковців; періодичні видання; інтернет ресурси. 

Наукова новизнадипломної роботи проявляється в наступному: 

• запропонована процедура визначення основних перфузійних 

характеристик за допомогою цифрової обробки медичних зображень. 

• визначені основні критерії для достовірного визнаення перфузійних 

характеристик. 

Об’єктом дослідження є дані фантомів перфузійних досліджень кори 

головного мозку. 

Предметом дослідження є показники, які охоплюють параметри, 

потрібні для точного визначення основних перфузійних характеристик. 

Структура дипломного проекту. Дипломний проект побудований за 

класичним принципом, викладений на  сторінках 93машинописного тексту, 

складається з вступу, огляду літератури, 5 глав та заключення. Список 

літератури включає  33джерела. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД І АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ 

 

Дані для наших досліджень були отримані за допомогою МРТ 

діагностики, та законів перфузіїї. Даний метод хоча і є більш тривалим та 

більш коштовним ніж компютерна томографія, але на відміну від неї під час 

магнітно-резонансної томографії не використовуються рентгенівські промені, 

що знижує радіаційне навантаження. Розширення МРТ досить високої якості, 

яке в декілька разів перевершує рентген, КТ та інші методи. 

  

 

1.1. Магнітно-резонансна томографія 

 

 

Роком заснування магнітно-резонансної томографії прийнято вважати 

1973, коли професор хімії Пол Лотербур опублікував в журналі Nature статтю 

«Створення зображення за допомогою індукованого локального взаємодії; 

приклади на основі магнітного резонансу». Пізніше Пітер Менсфілд 

вдосконалив математичні алгоритми отримання зображення. 

Однак є відомості про те, що сам пристрій МРТ було винайдено 

американським ученим, доктором Реймондом Дамадьяном [1, 2, 3]. 

У СРСР спосіб і пристрій для ЯМР-томографії запропонував в 1984 році 

В. А. Іванов. 

Деякий час існував термін ЯМР-томографія, який був замінений на МРТ 

в 1986 році у зв'язку з розвитком радіофобії у людей після Чорнобильської 

аварії. У новому терміні зникла згадка про «ядерності» походження методу, 

що і дозволило йому досить безболісно увійти в повсякденну медичну 

практику, однак і початкова назва також має ходіння. 

За винахід методу МРТ Пітер Менсфілд і Пол Лотербур отримали в 2003 

році Нобелівську премію в галузі медицини. У створення магнітно-
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резонансної томографії відомий внесок зробив також американський вчений 

вірменського походження Реймонд Дамадьян, один з перших дослідників 

принципів МРТ, тримач патенту на МРТ і творець першого комерційного 

МРТ-сканера. 

Магнітно-резонансна томографія, МРТ (англ. Magnetic resonance 

tomography, MRTабоангл.Magneticresonanceimaging, MRI) — 

це томографічний метод дослідження внутрішніх органів і тканин з 

використанням фізичного явища ядерного магнітного резонансу[4]. Метод 

ґрунтується на вимірюванні електромагнітного відклику атомних ядер, 

найчастіше ядер атомів водню[5], а саме на їхньому збудженні за допомогою 

певної комбінації електромагнітних хвиль у сталому магнітному полі високої 

напруженості. 

Цей метод дозволяє одержати високо контрастне зображення тканин 

тіла, і тому знаходить широке застосування увізуалізаціїтканин мозку, серця, 

м'язів, а також новоутворень, порівняно з іншими методами медичної 

візуалізації (такими, наприклад, яккомп'ютерна 

томографіячирентгенографія). 

Томографія дозволяє візуалізувати з високою якістю головний, спинний 

мозок та інші внутрішні органи. Сучасні методики МРТ роблять можливим 

неінвазивно (без втручання) досліджувати функцію органів - вимірювати 

швидкість кровотоку, потоку спинномозкової рідини, визначати рівень 

дифузії в тканинах, бачити активацію кори головного мозку при 

функціонуванні органів, за які відповідає дана ділянка кори (функціональна 

МРТ). 

На відміну від комп'ютерної томографії та рентгену, під час дослідження 

даним методом організм не зазнає впливу іонізуючого випромінювання. 

Натомість зображення формується під впливом потужного магнітного 

поля та електромагнітних хвиль із застосуванням комп′ютерної обробки для 

одержання чіткої деталізації м′яких тканин, кісток та інших внутрішніх 

структур організму. Для підвищення чіткості зображення можуть 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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застосовуватися контрастні речовини. За допомогою МРТ можна 

діагностувати патології, які неможливо побачити при використанні інших 

методів медичної візуалізації. 

 Побічні ефекти МРТ невідомі, однак існує ряд протипоказань. 

 Методики МРТ постійно вдосконалюються. Для візуалізації різних 

структур організму випробовуються нові послідовності електромагнітних 

імпульсів і застосовуються нові методи обробки даних, що дозволяють 

досягнути високого рівня деталізації, наприклад, одержувати зображення 

ділянок мозку менш ніж 1 мм завтовшки. 

 Метод ядерного магнітного резонансу базується на дослідженні 

насиченості тканин організму воднем і їхніх магнітних властивостей, 

пов′язаних із перебуванням в оточенні різних атомів і молекул. Ядро водню 

складається з одного протону, який має магнітний момент (спін) і змінює 

свою просторову орієнтацію у потужномумагнітному полі, а також за впливу 

додаткових полів, що називаються градієнтними, і зовнішніх радіочастотних 

імпульсів, що подаються на специфічній для протону при данному 

магнітному полі резонансній частоті. На основі параметрів протону (спінів), 

котрі можуть перебувати тільки у двох протилежних фазах, а також їхньої 

прив′язаності до магнітного момента протону, можна встановити, в яких саме 

тканинах знаходиться той чи інший атом водню. 

 Якщо помістити протон у зовнішнє магнітне поле, то його магнітний 

момент буде або співнапрямлений, або протилежно напрямлений із 

магнітним полем, причому у другому випадку його енергія буде вищою. За 

впливу на досліджувану ділянку електромагнітним випромінюванням певної 

частоти частина протонів змінять свій магнітний момент на протилежний, а 

потім повернуться у вихідний стан. При цьому система збору даних 

томографа зареєструє виділення енергії під час релаксаціїпопередньо 

збуджених протонів. 

 Перші томографи мали індукцію магнітного поля 0,005 Тл, однак якість 

одержаних на них зображень була низькою. Сучасні томографи мають 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0
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потужні джерела сильного магнітного поля. Ці джерела можуть являти собою 

як електромагніти (зазвичай до 1—3 Тл, в деяких випадках до 9,4 Тл), так 

і постійні магніти (до 0,7 Тл). Оскільки поле повинно бути достатньо 

сильним, застосовують надпровідні магніти, що працюють в рідкому гелії, а з 

постійних магнітів придатні лише дуже потужні, неодимові. Магнітно-

резонансний відклик тканин у МР-томографах на постійних магнітах більш 

слабкий, ніж в електромагнітних, тому вони мають обмежену область 

застосування. Однак постійні магніти можуть мати так звану «відкриту» 

конфігурацію, що дозволяє проводити дослідження у русі, у положенні 

стоячи, а також здійснювати доступ лікарів до пацієнта під час дослідження і 

проведення діагностичних чи лікувальних маніпуляцій під контролем МРТ 

(так звана інтервенційна МРТ). 

Для визначення розташування сигналу у просторі, окрім магніту в МР-

томографі, застосовують градієнтні котушки, які до загального однорідного 

магнітного поля додають градієнтне магнітне збурення. Це забезпечує 

локалізацію сигналу ядерного магнітного резонансу і точне співвідношення 

досліджуваної ділянки й одержаних даних. Дія градієнту, який дозволяє 

вибрати зріз, забезпечує селективне збурення протонів саме в потрібній 

ділянці.  Потужність і швидкість дії градієнтних підсилювачів належить 

до найважливіших показників магнітно-резонансного томографа. Від них 

значною мірою залежить швидкодія, роздільна здатність і співвідношення 

сигнал/шум. 

 

 

1.2. Перфузійні дослідження 

 

 

Перфузія (від лат. Perfusio - обливання, вливання) - метод підведення і 

пропускання крові, кровозамінників розчинів і біологічно активних речовин 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/%D1%88%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/%D1%88%D1%83%D0%BC
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через судинну систему органів і тканин організму. Крім того, перфузії 

називають кровопостачання органів у природних умовах. 

Розрізняють декілька видів перфузії: 

 повна - тимчасова заміна насосної функції серця і газообменной 

функції легень за допомогою екстракорпорального кровообігу з доставкою 

до органів і тканин поживних і лікарських речовин; 

 часткова - допоміжне кровообіг, здійснюване для підтримки 

оксигенації, часткового заміщення функції серця; 

 регіонарна - для підведення лікарських речовин до органів і тканин, 

ізольованим від загального кровотоку, для створення високих концентрацій 

ліків в осередку ураження; 

 перфузійні методи - гемодіаліз, лимфосорбция, гемосорбція - 

спрямовані на підтримку і корекцію метаболізму і детоксикацію; 

 перфузія ізольованих органів і тканин - прогін через судинну систему 

ізольованого органу перфузионной рідини з метою консервації в 

трансплантології; 

 перфузія органів в організмі - з метою хіміотерапії при пухлинних 

процесах. 

На сьогоднішній день для визначення перфузійних характеристик 

найбільшого поширення набули методи рентгенівської комп’ютерної 

томографії (КТ) та магнітно-резонансної томографії (МРТ) із 

внутрішньовенним введенням болюса контрастного препарату під час 

проведення діагностичного дослідження. Переваги цих методів полягають в 

мінімальній інвазивності, високій чутливості в оцінюванні тканинної 

мікроциркуляції, високій роздільній здатності, швидкості проведення 

дослідження в рамках стандартних протоколів і, нарешті, у відтворюваності 

результатів з плином часу [6, 7]. 

За допомогою методів дослідження перфузії розглядають і кількісно 

оцінюють рух крові. 
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До сучасних кількісних методів дослідження мозкової гемодинаміки 

відносять МРТ, спіральну КТ з контрастним посиленням, КТ з ксеноном, 

однофотонну емісійну КТ і позитронно-емісійну томографію (ПЕТ). 

Переваги малоінвазивних КТ та МРТ-методів - мінімальна інвазивність, 

висока чутливість в оцінці тканинної мікроциркуляції, висока роздільна 

здатність, короткий час дослідження в рамках стандартних протоколів і, 

нарешті, відтворюваність результатів з плином часу - очевидні. 

Найбільшого поширення в нейрорентгенології отримали перфузійні 

дослідження на основі внутрішньовенного введення болюса контрастного 

препарату (КТ і МРТ). Для кількісної оцінки використовують основні 

гемодинамічні тканинні характеристики: мозковий кровотік (CBF), обсяг 

мозкового кровотоку (CBV), середній час транзиту крові (МТТ). 

Перфузійні КТ. При перфузійній КТ аналізують підвищення КТ-

щільності при проходженні контрастної речовини по судинному руслу 

головного мозку. Болюс рентгеноконтрастної речовини (препарат йоду з 

коцентрація 350-370 мг / мл, швидкість введення 4 мл / с) вводять 

внутрішньовенно. Спіральні режими сканування дозволяють отримувати 

серію зрізів з інтервалом 1 с протягом 50-60 с після внутрішньовенної 

ін'єкції. 

Цей метод володіє високою точністю, дає кількісні оцінки тканинної 

перфузії і визнаний одним з найперспективніших в даний час. 

Перфузійні МРТ. В МРТ існують методи дослідження гемодинамічних 

перфузійних процесів за допомогою екзогенних і ендогенних маркерів (з 

використанням контрастних речовин, отримання зображень, що залежать від 

рівня оксигенації крові, та ін.). 

Перфузійною МРТ нині називають методи оцінки перфузії при 

проходженні болюса контрастної речовини. Ці методи дослідження мозкової 

перфузії найбільш широко зараз застосовують в МР-діагностиці, особливо в 

поєднанні з дифузійними дослідженнями, MP-ангіографією та MP-

спектроскопією. У міру проходження болюса контрастної речовини по 
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судинній системі багаторазово реєструють зображення одного і того ж зрізу 

(зазвичай це 10 різних рівнів або зрізів). Само сканування займає 1-2 хв. 

Графік зниження інтенсивності MP-сигналу при проходженні болюса 

контрастної речовини дає залежність «інтенсивність сигналу - час» в 

кожному пікселі зрізу. Форма цієї кривої в артерії і вені визначає артеріальну 

і венозну функції, за допомогою яких розраховують гемодинамічні тканинні 

параметри. 

Методика проведення перфузійного КТ та МРТ дослідження полягає в 

наступному: в міру того, як контрастна речовина проходить по судинах, 

зображення одного і того ж зрізу багаторазово реєструють томографом. 

Графік зміни інтенсивності сигналу при проходженні контрасту визначає 

залежність між інтенсивністю сигналу та концентрацією контрастної 

речовини в кожному пікселі отримуваних в часі томографічних зрізів. Саме 

крива залежності концентрації контрастної речовини від часу дозволяє 

розрахувати гемодинамічні параметри досліджуваної ділянки [8]. 

Для кількісної оцінки використовують основні перфузійні тканинні 

характеристики: кровотік (або перфузія), об’єм кровотоку та середній час 

проходження крові, які зазвичай визначаються за даними інтерпольованих 

кривих залежності концентрації контрастної речовини від часу. Однак 

чимале значення в діагностиці відіграють і інші перфузійні характеристики, 

отримані за оригінальними даними цих кривих. Наявність шуму в сигналі, а 

отже, і спотворення графіків кривих залежності концентрації контрастної 

речовини від часу спричиняє проблеми в розрахунку перфузійних 

характеристик.  Перфузійна томографія заснована на факті, що 

інтенсивність отримуваного від будь-якої тканини сигналу змінюється після 

введення контрастної речовини та пропорційна концентрації контрастної 

речовини в цій тканині. Криві зміни інтенсивності сигналу, а отже, і криві 

залежності концентрації від часу, за якими розраховують перфузійні 

характеристики, спотворюються шумовими викидами та ефектом 

рециркуляції. 
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Клінічне застосування перфузійних КТ і МРТ. В даний час перфузійні 

дослідження проводяться, щоб оцінити гемодинаміку пухлин головного 

мозку при диференціальної діагностики уражень мозку, проводити 

моніторинг стану пухлини після променевої терапії та хіміотерапії, 

діагностувати рецидив пухлини і / або променевої некроз, ЧМТ, 

захворювання і пошкодження ЦНС (ішемія / гіпоксія, окклюзирующие 

захворювання магістральних артерій голови, захворювання крові, васкуліти, 

хвороба Мойя-Мойя та ін.). 

До перспективних напрямів відносять використання перфузійних 

методів при епілепсії, мігрені, вазоспазме, різних психічних захворюваннях. 

КТ-і МР-перфузійні карти дозволяють кількісно характеризувати зони 

гіпер- і гіпоперфузії, що особливо важливо для діагностики пухлинних та 

цереброваскулярних захворювань. 

На першому місці за частотою використання перфузійних методів стоять 

ішемічні ураження мозку. В даний час перфузійному-зважені зображення - 

невід'ємна частина діагностичного протоколу у хворого з підозрою на 

церебральну ішемію. Вперше клінічно метод застосували у людини саме для 

діагностики інсульту. На сучасному етапі перфузійна КТ / МРТ - мабуть, 

єдиний метод ранньої верифікації ішемії мозку, здатний вловити зниження 

кровотоку в зоні ураження вже в перші хвилини після появи неврологічних 

симптомів. 

У нейрохірургії перфузійно-зважені зображення в основному 

використовують для того, щоб провести первинну диференційну діагностику 

ступеня злоякісності внутрімозкових новоутворень головного мозку, зокрема 

гліом. Слід пам'ятати, що перфузійна МРТ і КТ не дозволяють 

диференціювати пухлини по їх гістологічної приналежності, а тим більше 

оцінювати поширеність пухлини в мозковій речовині. Наявність осередків 

гіперперфузії в структурі астроцитоми передбачає підвищення ступеня 

злоякісності поразки. Це засновано на тому, що при новоутвореннях 

тканинна перфузія характеризує розвиток аномальної судинної мережі 
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(ангіонеогенез) в пухлини та її життєздатність. Наявність аномальної 

судинної мережі в пухлини може свідчити про агресивність останньої. І 

навпаки, зниження перфузії в пухлинної тканини під дією радіо- або 

хіміотерапії може вказувати на те, що досягнутий лікувальний ефект. 

Використання перфузійному-зважених зображень для вибору мети при 

стереотаксической пункції зробило велику допомогу, особливо в групі гліом, 

що характеризуються повною відсутністю контрастного підсилення при 

стандартних КТ і МРТ. 

При оцінці гістологічного типу новоутворення і поширеності 

екстрамедуллярних об'ємних уражень у порожнині черепа можливості 

перфузійному-зважених зображень вище, ніж при внутрішньомозкових 

пухлинах. За допомогою перфузійному-зважених зображень успішно 

диференціюють менінгіоми і невриноми мостомозжечкового кута по 

характерно високим показникам гемодинаміки у першого типу. Існує чітка 

кореляція між локальним кровотоком і даними прямий церебральної 

ангіографії в групі хворих з менінгіоми. Пухлини, що характеризуються 

наявністю щільної рентгеноконтрастной тіні в ранній капілярної фазі 

ангіографії, мають винятково високі показники перфузії і відрізняються 

високим ризиком интраоперационного кровотечі в момент видалення. 

Вельми специфічні отримані при КТ перфузійному-зважені зображення в 

демонстрації кровопостачання гемангіобластом задньої черепної ямки - 

раннє і виражене контрастування в поєднанні з високою перфузією. 

 

 

1.3. Перфузійна компютерна томографія 

 

 

Неінвазивні дослідження васкулярної системи тканин все більше та 

більше привертають до себе увагу онкологів через можливість надання 
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корисної інформації у сфері діагностики, визначення стадій пухлин, оцінки 

біології пухлин та моніторингу лікування онкохворих. У ХІХ ст. і G. Stewart 

запропонував оцінювати тканинний кровообіг по зміні концентрації 

введеного в судинне русло маркера. На початку ХХ ст. у роботах фізіологів 

для обчислення об’єму крові в судинному руслі було ви- користано поняття 

часу циркулюючої крові. У 50-ті рр. було запропоновано методи, засновані 

на короткочасній ін’єкції контрастної речовини в судинне русло. Метод 

дослідження тканинної перфузіі за допомогою динамічної КТ із контрастним 

посиленням був запропонований L. Axel в 1979 р. [1].  

Через необхідність швидкого одержання та швидкої обробки зображень 

метод перфузійної КТ у 1980-ті рр. був головним чином обмежений дослі- 

дженнями кровотоку нирок або міокарду з використанням електронно- 

променевих КТ-систем [2, 3]. Разом із впровадженням у 1990-х рр. у клініч- 

ну практику методу спіральної КТ (багатозрізові спіральні КТ-сканери з 

періодом обертання трубки менше однієї секунди) та більш досконалих 

програм обробки даних отримало розвиток динамічне відображення перфузії 

за допомогою КТ [4].  

На сьогодні розроблено та застосовується багато методів візуалізації в 

оцінюванні гемодинаміки [5–7]. Серед них перфузійна комп’ютерна 

томографія (perfusioncomputedtomography, або functionalmulti-detectorrowCT), 

перфузійна магнітно-резонансна візуалізація 

(MRIdynamicsusceptibilitycontrast) [8], комп’ютерна томографія з ксеноновим 

посиленням (Xenonenhancedcomputedtomography) [9], позитронно-емісійна 

томографія (positronemissiontomography), емісійна комп’ютерна томографія 

одиночних фотонів (singlephotonemissioncomputedtomography) та допле- 

ровське ультразвукове обстеження (Dopplerultrasound).  

Ці методи дають аналогічну інформацію про гемодинаміку, проте кожен 

із них має свої переваги та недоліки. До переваг перфузійної комп’ютерної 

томографії відноситься те, що це є відносно швидкий метод дослідження, а 
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необхідні для його проведення КТ-сканери зараз набули широкого клінічного 

розповсюдження [10–12].  

Перфузійна КТ є «розширенням» звичайної безконтрастної 

рентгенівської комп’ютерної томографії, яка полягає в кількісному 

вимірюванні кровотоку шляхом оцінювання зміни в КТ-інтенсивності під час 

проходження внутрі- шньовенно введеної контрастної речовини кріз 

досліджуваний об’єм тканини. Різними дослідниками використовуються різні 

обсяги та концентрації контрастного препарату, а також різна швидкість його 

введення, що, у свою чергу, також впливає на кінцевий результат [13, 14]. У 

середньому викорис- товується близько 40 мілілітрів йодовмісної 

контрастної речовини, що вво- диться зі швидкістю 4–8 мл/с. Сканування в 

середньому триває 45 секунд із частотою отримання одного зображення в 

секунду [15].  

Для повного виконання протоколу і подальшої реконструкції зображень 

необхідно до 15 хвилин [16]. Метод перфузійної КТ засновано на факті, що 

КТ-інтенсивність отримуваного від будь-якої тканини сигналу змінюється 

після введення контрастної речовини. При цьому КТ-інтенсивній 

пропорційна концентрації контрастної речовини в цій тканині.  

Таким чином, посилення, виражене в одиницях Хаунсфільда 

(HounsfieldUnit) або в числах комп’ютерної томо- графії, може бути 

безпосередньо використане для відстеження змін. За допомогою серії КТ-

зрізів у одному й тому ж місці на підставі даних про зміну КТ-інтенсивності 

елементів зображення по мірі проходження контрастної речовини крізь 

досліджуваний об’єм тканини будується графік залежності посилення (тобто, 

зміни КТ-інтенсивності в будь-якому елементі зрізу) від часу. Серія 

отримуваних зображень має містити принаймні одне зображення без 

підсилення контрастною речовиною, що приймається як базовое для ви- 

значення початкового рівня КТ-інтенсивності елементів зображення.  

При розрахунках дані базового зображення віднімаються або 

попіксельно, або регіонально від даних отримуваної серії зображень із 
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контрастним посиленням для визначення змін посилення з часом [17]. 

Визначення перфузійних характеристик базується на вивченні взаємозв’язків 

між кривими артеріального посилення, посилення тканин та інколи 

венозного посилення після введення контрастної речовини в судинне русло 

хворого (рис. 1).  

Було розроблено декілька математичних методів для аналі- зу цих 

кривих, деякі з них стали комерційно доступними від провідних ви- робників 

техніки візуалізації [18]. На сьогодні найбільш використовуваними методами 

для визначення перфузійних характеристик є метод моментів Огляд методу 

перфузійної комп’ютерної томографії та його застосування в онкології. 

Системні дослідження та інформаційні технології, (momentsmethod), 

компартментний аналіз (compartmentalanalysis) та метод деконволюції 

(deconvolutionmethod). В основу методів досліджен- ня тканинної перфузії 

покладено принцип центрального об’єму, який вперше був сформульовано 

Meier та Zierler [19]. Принцип центрального об’єму являє собою закон 

збереження маси відносно до кровообігу в тканині та дозволяє обрахувати 

кровотік як відношення об’єму крові до середнього часу проходження. Це 

обраховується таким чином: MTTBVBF = , де ВF (ВloodFlow) кровотік (або 

перфузія) — швидкість проходження певного об’єму крові крізь заданий 

об’єм ткани- ни за одиницю часу; ВV (ВloodVolume) відносний судинний 

об’єм — об’єм крові в середині судин, розташованих у заданому об’ємі 

тканини, що врахо- вує кров як у капілярах, так і в більш великих судинах — 

артеріях, артеріо- лах, венулах, венах; MTT (Мean Тransit Тime) — середній 

час проходження, за який кров проходить крізь судинний простір заданого 

об’єму тканини.  

Саме кровотік, відносний судинний об’єм та середній час проходження є 

головними перфузійними характеристиками тканини, які розраховуються 

відносно досліджуваного об’єму тканини. Одиницями вимірювання 

перфузійних характеристик є: для кровотоку — мілілітри в хвилину на 100 г 

досліджуваної тканини, для відносного судинного об’єму — мілілітри на 100 
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г досліджуваної тканини або процентний вміст крові та для середнього часу 

проходження — секунди. Результати обробки даних перфузійної КТ 

відображаються у графічному форматі шляхом накладання на томограму 

кольорового картування, що відбиває кількісне значення перфузійних 

характеристик.  

На сьогодні головними клінічними застосуваннями перфузійної КТ є 

визначення гострого інсульту [15, 18, 20] та застосування в онкології [18, 21, 

22]. Використання перфузійної КТ дало значний прорив в оцінюванні 

васкуляризації пухлин [11]. Так включення цього методу до стандартних 

протоколів проведення комп’ютерної томографії надає додаткову корисну 

інформацію у сфері діагностики, визначення стадій пухлин, оцінки біології 

пухлин та моніторингу лікування онкохворих [7, 21, 22]. Перфузійна КТ дає 

перевиз- начення комп’ютерній томографії, що тепер може відображати й 

судинну фізіологію на додаток до докладної анатомії людського тіла. Рис. 1. 

Типові криві графіків залежності ca(t) артеріального посилення, ct(t) 

посилення тканини і cv(t) венозного посилення від часу. Наявність другого 

піку на кривій артеріального посилення обумовлена рециркуляцією 

контрастної речовини . 

В онкохворих добре візуалізується різниця в кровонаповненні пухлини 

та нормальної тканини, межі пухлини, її структура, метастази й уражені 

лімфатичні вузли. Використання методу перфузійної КТ уточнює 

локалізацію й поширеність одиничного або множинних патологічних 

осередків ураження [23].  

Отримана інформація дозволяє найвигідніше для пацієнта планувати 

подальшу тактику лікування, особливо останнім часом, при тенденції до 

органозбережуючих операцій. Загалом визнано, що метод перфузійної КТ 

може використовуватися для оцінювання результатів лікування 

онкозахворювань. Злоякісні пухлини, незалежно від того первинні це 

пухлини чи метастази, зазвичай характеризуються неоваскуляризацією та 

збільшенням ангіогенної активності [24]. Таким чином, пухлини можуть 
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мати більш високу частку недорозвинених судин, а, отже, судин із 

гіперпроникністю [25, 26]. Як для початкової оцінки злоякісності пухлини, 

так і для моніторингу пухлини протягом лікування та далі, для визначення 

ангіогенної активності пухлини використовується перфузійна КТ, що дає 

змогу характеризувати мікроциркуляторну частину васкулярної системи 

пухлин. Крім того, іншим можливим застосуванням мікроваскулярного 

оцінювання, використовуючи перфузійну КТ, може бути диференціація 

найбільш злоякісного регіону пухлини перед проведенням стереотаксичної 

біопсії [22], диференціація некрозу після опромінення та післяопераційних 

рубців від рецидивів пухлини [21], оцінювання ефекту емболізації судин та 

подібних до цього методів для зменшення кровопостачання гіперваскулярних 

пухлин [27].  

Сучасні протоколи одержання даних для перфузійної комп’ютерної 

томографії різняться багатьма параметрами, такими як технологія 

сканування, напруга та сила струму в рентгенівській трубці, час ротації, 

колімація зрізу, зсув столу за ротацію, довжина зони сканування, обрання 

контрастної речовини та товщини секцій [13]. Це свідчить про відсутність 

стандартизованого підходу при виконанні перфузійної комп’ютерної 

томографії. Основною причиною артефактів під час проведення торакальної 

або абдомінальної комп’ютерної томографії слугують дихальні рухи. На сьо- 

годні в протоколах перфузійної КТ отримання даних може виконуватися при 

затримці дихання хворим або при повільному диханні. Отримання даних при 

повільному диханні пацієнта під час проведення томографічного сканування 

добре застосовувати у тяжкохворих або в дітей [28].  

Значним недоліком вимірювань перфузійної КТ є обмеження 

анатомічної зони покриття КТ. Навіть використання мультидетекторних 

сканерів нині значно обмежує об’єм сканування. Удосконаленням підходу 

візуаліза- ції може бути повторне сканування великої площі пухлини, 

декількох пухлин або використання спірального режиму сканування при 

томографічному обстеженні [13, 18, 21].  
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Незважаючи на те, що доза радіаційного опромінення пов’язана з пер- 

фузійною КТ є незначною порівняно з дозами променевої терапії в онкохво- 

рих, все одно залишається необхідність обмежання радіаційного опромінен- 

ня під час отримання перфузійних даних. У цьому контексті необхідно 

віднайти баланс між кількістю отримання зображень протягом певного часу 

(часовим розрізненням) та ступенем шуму зображення, що властивий кож- 

ному томографічному скануванню. Огляд методу перфузійної комп’ютерної 

томографії та його застосування в онкології Системні дослідження та 

інформаційні технології. Отримане контрастне посилення та його 

інтерпретація залежать не тільки від характеристик обраної контрастної 

речовини, але й від математичного алгоритму визначення перфузії [13, 18]. 

Компартментний аналіз та метод деконволюції найчастіше використовується 

в алгоритмах перфузійної КТ. Для цих алгоритмів існує різниця як в 

теоретичних припущеннях, так і в їх чутливості до шуму зображення та рухів 

хворого. Методдеконволюції найчастіше використовується при дослідженнях 

мозку, тоді як компартментний аналіз розповсюджується на більш широке 

коло органів [13].  

Для перфузійної КТ вже розроблено багато комерційних рішень, що 

пропонують різні протоколи та методи обробки даних перфузійної 

комп’ютерної томографії [18], а можливості нової методики продовжують 

інтенсивно вивчатися. Тим не менш, перфузійна КТ (як загалом й інші 

методи для оцінювання перфузійних характеристик пухлин) не має на 

сьогодні обладнання для забезпечення надійних методів швидкого 

вимірювання змін концентра- ції контрастної речовини з часом в усій 

пухлині та надійного аналізуючого програмного забезпечення з 

підтвердженим статистичним апаратом для оцінки гетерогенності [29]. Таким 

чином, отримані за допомогою перфузійної КТ гемодинамічні 

характеристики являють собою лише середні значен- ня досліджуваної під 

час сканування ділянки. Ці значення просто не можуть відображати 
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гетерогенність судинної щільності всієї пухлини, функціональ- ність її судин 

та їх зрілість [30].  

Ці фактори та недоліки наведеного методу через обмеження анатомічної 

зони покриття, властивого ризику радіаційного опромінення та введення 

контрастних речовин обмежують можливості перфузійної КТ, але питання 

щодо оцінювання кровонаповнення пухлин зберігає свою актуальність 

впритул до сьогодення та потребує подальшого вивчення з урахуванням 

комп’ютерних технологій, що швидко розвиваються. 

 

 

1.4. Напівавтоматичний аналіз 

  

 

 Перфузійна томографія заснована на факті, що інтенсивність 

отримуваного від будь-якої тканини сигналу змінюється після введення 

контрастної речовини та пропорційна концентрації контрастної речовини в 

цій тканині. Криві зміни інтенсивності сигналу, а отже, і криві залежності 

концентрації від часу, за якими розраховують перфузійні характеристики, 

спотворюються шумовими викидами та ефектом рециркуляції. 

Графік зміни інтенсивності сигналу при проходженні контрасту 

визначає залежність між інтенсивністю сигналу та концентрацією 

контрастної речовини в кожному пікселі отримуваних в часі томографічних 

зрізів. Саме крива залежності концентрації контрастної речовини від часу 

дозволяє розрахувати гемодинамічні параметри досліджуваної ділянки[9]. 

 Критичним для оцінки перфузійних характеристик є визначення часу 

надходження контрасту (TTA, timetoarrival) – моменту часу, в який болюс 

контрастної речовини досягає досліджуваної тканини. Для визначення 

значення моменту часу надходження контрасту радять знаходити момент 

часу, інтерпольований між точками на кривій, коли зміна інтенсивності 
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сигналу досягла за різними джерелами від 10% до 30% розмаху сигналу під 

час проведеного дослідження.  

Розрахунок більшості з перелічених характеристик також залежить від 

точності визначення початкової інтенсивності сигналу (initialsignalintensity 

або baseline). Ця лінія має визначати інтенсивність сигналу на стадії до 

потрапляння контрастної речовини до досліджуваної ділянки. Чисельно 

початкова інтенсивність сигналу обчислюється як середнє значення 

інтенсивності сигналу на проміжку від початку дослідження до моменту часу 

надходження контрасту до тканини. Проблемами у визначенні цього 

показника є великий рівень шуму, точність визначення часу надходження 

контрасту та деяка хаотичність сигналу на початкових зображеннях часового 

дослідження (особливо це стосується МРТ досліджень).  

Як результат, для розрахунку початкової інтенсивності сигналу не 

радять використовувати три перші точки кривої. У визначенні 

максимального підсилення (PE, peakenhancement) та часу набуття 

максимального підсилення як максимального значення сигналу та 

відповідного йому значення моменту часу не виникає труднощів на даних 

дискретного сигналу.  

Однак, під час проведення інтерполяції даних через шумові викиди 

виникає ефект бімодальності розподілу кривої концентрації, що спотворює 

визначення максимального підсилення та відповідного моменту часу за 

інтерпольованими даними. В безпосередній залежності від точності 

визначення часу набуття максимального підсилення та часу надходження 

контрасту перебуває розрахунок значення часу до моменту максимального 

підсилення (TTP, timetopeak), що обчислюється як різниця між наведеними 

моментами часу.  

Точність розрахунку показника об’єму крові як площі під кривою (AUC, 

аreaunderthecurve ) залежить від можливості позбутися ефекту рециркуляції. 

Використання гама-розподілення для згладжування кривої дозволяє 

позбутися цього ефекту, тому площу радять знаходити саме під згладженою 
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кривою. Розрахунок повної ширини на рівні половинної амплітуди (FWHM, 

fullwidthathalfmaximum), що відповідає середньому часу проходження крові 

через досліджувану ділянку, безпосередньо залежить від точності визначення 

значень початкової інтенсивності сигналу та максимального підсилення. Для 

визначення значень коефіцієнтів надходження (WiR, wash-inrate) та 

вимивання (WoR, wash-outrate) контрастної речовини знаходять як 

максимальний нахил кривої від часу надходження контрасту до часу 

максимального підсилення та від часу максимального підсилення до моменту 

рециркуляції відповідно. 

 

 

1.5. Принципцентральногооб’ємута дослідженнятканинноїперфузії 

 

 

В основу методів дослідження тканинної перфузії покладено принцип 

центрального об’єму, який вперше був сформульований Meier та Zierler [10], 

Принцип центрального об’єму являє собою закон збереження маси відносно 

до кровообігу в тканині та дозволяє обрахувати кровотік як відношення 

об’єму крові до середнього часу проходження [11] відповідно формули (1.1). 

BF =
BV

MTT
, 

де кровотік BF(або перфузія) — швидкість проходження певного об’єму 

кровікрізь заданий об’єм тканини за одиницю часу; відносний судинний 

об’єм ВV—об’єм крові в середені судин, розташованих в заданому об’ємі 

тканини, це поняття враховує кров як в капілярах, так і в більш великих 

судинах – артеріях,артеріолах, венулах, венах; середній час проходження 

MTT— середній час, за який кров проходе крізь судинний простір заданого 

об’єму тканини. Саме кровотік BF, відносний судинний об’єм ВV та середній 

час проходження MTT є головними перфузійними характеристиками 

тканини, що розраховуються відносно досліджуваного об’єму тканини. 

(1.1) 
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Теорія розведення індикатора була використана Axel [11] при розробці 

основ методу моментів для розрахунку тканинної перфузії при проведенні 

комп’ютерної томографії з контрастним посиленням. Ця теорія дозволяє 

знайти швидкість кровотоку через судину, якщо відома кількість індикатора 

(фарбника або іншої речовини), що вводиться в кров, і його концентрація в 

якій-небудь точці судини [9]. Уявимо собі достатньо довгий відрізок 

кровоносної судини, швидкість кровотоку через який дорівнює ВF. Хай 

разом з кров’ю в цей відрізок поступатиме індикатор із швидкістю i. Тоді, 

якщо с — стала концентрація індикатора в даному відрізку судини, то 

справедливе відношення знаходимо по формулі (1.2). 

c =
i

BF
 

Це відношення дозволяє обчислити ВF, якщо i та c відомі. Слід 

зазначити, що теорія розведення індикатора в описаній модифікації дає вірні 

значення для швидкості кровотоку тільки тоді, коли індикатор, покидаючи 

разом з кров’ю даний відрізок судини, надалі виводиться з крові. Інакше 

концентрація індикатора в крові поступово збільшуватиметься за рахунок 

рециркуляції і розрахунок ВF по вказаній формулі приводитиме до 

завищених результатів. У поширенішій модифікації методу відома кількість 

індикатора m вводиться в кровоносну судину болюсом (за короткий час – 

близько однієї секунди). В цьому випадку концентрація індикатора в судині 

вже не буде постійною, а буде функцією часу c(t), значення якої буде 

зростати до піку, а потім знов повернеться до нуля. Якщо швидкість 

кровотоку через судину ВF вважати постійною, то за будь- який короткий 

проміжок часу ∆t мимо датчика пройде кількість індикатора, рівна ВF·c(t)·∆t 

[12]. Загальна кількість індикатора, що пройшла по судині мимо датчика, 

буде розраховано за формулою (1.3). 

m = BF ∫ c(t)dt
∞

0
 

  Якщо m відомо, а c(t) вимірюється, можна вирішити рівняння формули 

(1.4) для ВF : 

(1.2) 

(1.3) 
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BF =
m

∫ c(t)dt
∞

0

 

Інтеграл в знаменнику формули 4 – це площа криволінійної трапеції, 

обмеженої зверху кривою c(t), що відповідає площі заштрихованої ділянки на 

малюнку 1. Звісно, якщо потік не є постійним, а пульсуючим, то формула 4 

дає середнє значення для ВF. 

Розрахунок швидкості кровотоку за допомогою цієї формули є основою 

для клінічного ви- значення серцевого викиду, а формулу 4 часто називають 

рівнянням Стюарта-Хамілтона (Stewart-Hamilton) [13].  

Але не можна обрахувати фактичну кількість контрастної речовини, яка 

над- ходить через артерії до тканини під час введення болюсу. Тому формула 

Стюарта-Хамілтона не може бути використана, щоб розрахувати перфузію 

тканини. Натомість, Axel [14] показав, що при використанні індикаторів, які 

не дифундують, відносний судинний об’єм ВV (об’єм крові в середині судин 

тканини) буде дорівнювати відношенню площі криволінійної трапеції під 

кривою тканинної концентрації індикатора ct(t) до площі криволінійної 

трапеції під кривою артеріальної концентрації індикатора ca(t). Так, у даному 

просканованому об’ємі тканини V відносна судинна частка об’єму в тканині 

BV буде виражатися формулою (1.5): 

 

BV =  
Vvasc

Vvasc + Vint erstitium + Vcells
=

Vvasc

V
 

 

де Vvasc,Vinterstitium, Vcells — об’єми, що зай- мають судини, 

інтерстицій та клітини тканини відповідно [12]. Таким чином, після введення 

болюсу контрастної речовини в судинне русло середня концентрація 

індикатора в тканині ct (t), яка безпосередньо відстежується через КТ-

інтенсивність при скануванні тканини, буде менша, ніж внутрисудинна 

концентрація cВV(t), відповідно до формули (1.6). 

ct (t)= BV* cBV(t) , 

(1.4) 

(1.5) 

(1.6) 
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 Якщо через тканину протікає кровотік ВF, то відповідно до формули 3 

загальна кількість індикатора, яка надходить до тканини крізь артерії, може 

бути подана як інтеграл за часом від добутку кровотоку ВF на артеріальну 

концентрацію індикатора ca (t). Беручи до уваги, що ця загальна кількість 

індикатора має дорівнювати кількості, що покидає тканину, яка відповідно до 

формули аналогічно може бути подана як інтеграл за часом від добутку 

кровотоку ВF на концентрацію індикатора в судинному просторі тканини 

cВV(t) або концентрацію індикатора в дренуючих венах cv (t) .  

Рівняння зберігає силу, навіть коли капілярна концентрація індикатора 

не дорівнює венозній концентрації. Таким чином, об’єм крові в тканині ВV 

можна знайти за формулою (1.7). 

BV =
∫ ci(t)dt

∞

i=0

∫ cn(t)dt
∞

n=0

 

Для розрахунку середнього часу проходження MTT крові крізь 

судинний простір тканини використовується статичний момент плоскої 

фігури під кривою залежності посилення від часу c(t). Числове значення MTT 

еквівалентне центру тяжіння плоскої фігури під кривою залежності 

посилення від часу c(t) – формула 1.8. 

MTT =
tc(t)dt

c(t)dt
 

При цьому приймається, що t = 0 при потраплянні контрастної речовини 

в судинне русло досліджуваної тканини, а вимірювання концентрації 

індикатора c(t) проводиться або в судинному просторі тканини, або в 

дренуючих венах, що при ідеальному змішуванні має бути однаковим. Таким 

чином, визначення МТТ передбачає транзит крові від ідеалізованого 

нескінчено вузького імпульса дельта-функції введеного миттєвого болюсу 

[13]. Але на практиці внутрішньовенна ін’єкція контрастної речовини має 

кінцевий час дії та, крім того, досягнення індикатором артеріального русла 

тканини відбувається з затримкою (так би мовити, середній час введення 

контрастної речовини). Отже, спостережуваний середній час проходження 

(1.7) 

(1.8) 

(1.9) 
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MTTobs еквівалентний сумі значень дійсного середнього часу проходження 

MTT та середнього часу введення контрастної речовини MTTinj [9, 14]:  

MTTobs=MTTinj+MTT, 

що дає найпростійший метод корекції для визначення середнього часу 

проходження крові крізь судинний простір тканини. 

  

(1.9) 
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РОЗДІЛ 2 

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ 

ПЕРФУЗІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗА ЧАС-КОНЦЕНТРАЦІЯ 

КРИВИМИ 

 

Вхідними даними для визначення перфузійних характеристик будуть 

дані фантомів, в яких закодований МРТ сигнал. Для більшої реалістиності 

доданий шум та часовий зсув. 

 

 

2.1. Створення фантомів даних у вигляді цифрових зображень для 

опису перфузійних досліджень 

 

 

Час-концентрація криві для артерій (артеріальна функція входу [АФВ]), 

вен (венозна вихідна функція [ВВФ]), і тканин головного мозку були 

створені генеруванням кривих, які відображають справжні значення для CBF 

(2.5-87.5 ml/100g за хвилину), CBV (1,0-5,0 ml/100g ), MTT (3.4-24 seconds) та 

затримці контрасту (0-3,0 секунд). АФВ, C(t), були згенеровані за допомогою 

наступноїгамма-варіативної функції (2.1)[12]. 

 

з кількома константними значеннями (C0 = 1.0, t0 = 12 секунд, a = 3.0, і b 

= 1.5 секунди). 

Криві тканин, C(t), генеруютьсяшляхом згортки АФВ і функції залишку 

R(t). 

 

(2.1) 

(2.2) 
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де k- це постійний фактор гематокритової різниці між великими (HLV) 

та малими (HSV) судинами. 

Гематокритний показник (гематокрит) характеризує відсотковий об’єм 

формених елементів (а саме еритроцитів) у крові. Розрізняють венозний, 

капілярний та артеріальний гематокрит, оскільки об’єм формених елементів, 

насамперед еритроцитів, неоднаковий у різних відділах кровоносного русла. 

Найнижчий гематокрит в артеріальній крові можна знайти за формулою 

(2.3). 

 

В наших розрахунках беремо k, щоприблизнодорівнюєодиниці. 

Згорткибулиздійсненіпри тимчасовомурозширенні 0.1 секунд, 

щобмінімізуватиартефактидискретизації. Три типифункції згортанняR(t) - 

експоненційні, лінійні, і коробчаті-буливикористані для імітаціїрізного 

видудинаміки потоку – формула 2.4.[12] 

 

 

  

 

 

 

 

ВВФ, Cвен.(t), також генерується згорткою АВФ з експоненціальною 

R(t), t0 = 16 секунд, і МТТ = 6.0 секунд. 

Ці масштабування і компенсації були проведені з метою імітувати 

клінічні дані. Для перфузії-зважених зображень, всічас-концентрація криві, 

С(t), були перетворені в час-сигнал криві, S(t), за допомогою наступного 

рівняння (2.5). 

(2.3) 

(2.4) 
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де S(0)(або BaseLine) = 200 умовних одиниць,а час-ехо (TE) = 50 

мілісекунд. Коефіцієнтпропорційності kбув описаний нами вище. Для 

сигналів судин (АВФ і ВВФ) і сигналів тканин, було встановлено, що k 

досягає піку при 80% і 40%відповідно, а потім зменшується.  

Сімзначень МТТ (3.4, 4.0, 4.8, 6.0, 8.0, 12.0, та 24.0 секунд) та 

пятьCBVзначень (1.0, 2.0, 3.0, 4.0 та 5.0 мл/100 г) були використані для 

симуляції кривих. Значення CBF були визначені з кожної пари значень CBV і 

MTT за допомогою принципу центрального обєму (CBF = CBV / МТТ). 

Наприклад, значення CBF були 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5, 15.0, і 17.5 мл /100г за 

хвилину при CBV рівному1.0 мл/100г.,та CBF було 12.5, 25.0, 37.5, 50.0, 62.5, 

75.0 і 87,5 мл /100г за хвилину, коли CBVстановив 5.0 мл / 100г. Сім 

збільшень затримки контрасту (0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, та 3.0 секунд)були 

досягнуті шляхом зміщення час-концентрація кривої тканини, або С(t), по 

відношенню до вхідної артеріальної функції. 

У загальній кількості, 735 комбінацій кривих тканин, було отримано від 

трьох типів функцій (R[T]), сім значень МТТ, п'ять значень CBV і сім 

затримок). 

Гауссівські шуми були додані в комплексних даних (реальні та уявні 

частини) для всіх кривих, щоб досягти співвідношення сигнал-шум 40. Це 

значення сигнал-шуму було виміряне за допомогою отриманих раніше1,5-T 

ехо-градієнтне планарно-градієнте зображення реального пацієнта, з 

урахуванням наступних параметрів: Час повторення мс / TE мс, 1500/50; 

матриця, 256 × 256; та поле зору, 240 мм. 

Дані фантомів були вбудовані в МРТ зображення людського мозку. 

Імітація гаусівського шуму буладодана в кожному пікселі, щоб досягнути 

реалістичного значення сигнал-шум рівного 5.0. Це значення сигнал-шуму 

визначалося областікори головного мозку, що представляє інтерес 

(2.5) 
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вимірювання в попередньо отриманому клінічномузображенні МРТ, 

відсканованому з 80 kVp, 200 mA, і 1 секунднимобертанням установки.[12] 

 

Рис. 2.1. Структура даних фантому 

Цифровий набір данних фантому містить 16 секцій для перфузії-

зважених зображень (Рис 2.1). Секція 1 містить функцію артеріального входу 

і венозну функцію виходу. Криві тканини були включені в розділах 2-16. Для 

перфузії-зважених зображеньматриці цих розділів мають розмір 256x256 

пікселів[12].  

 

Рис. 2.2. Ділянки фантому 

Кожен зріз тканини містить 7x7 квадратні плитки. При цьому кожна 

плитка має розмір 16х16 пікселів, які в свою чергу містять вище описану 
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реалізацію шумів гемодинамічних параметрів. Кожна плитка була закодована 

зі збільшенням МТТ (зниження CBF) за стовпцями (зліва направо) і 

збільшення затримок по рядках.Всі криві були відібрані з часом вибірки 2 

секунд і тривалістю 100 секунд для перфузії-зважених зображень. 

Наприклад: крива з вхідними даними в перший момент часу, де MTT = 

24.0 секунд, CBF = 2.5 мл/хв при затримці 0.0 знаходиться в плитці фантому 

з координатами 1,1(зліва зверху). Наступні моменти часу цієї кривої 

розташовані на наступних фантомах, але зберігають своє відносне 

розташування (так само, як і в першому моменті часу ). 

Для наочності, на основі фантомів складемо таблиці реальних деяких 

значень перфузійних характеристик: 

 при виборі криву фантому на ділянці [1][1] (Табл.2.1). 

Табл.2.1 

BV MTT BF 

1,00 24,00 2,50 

2,00 24,00 5,00 

3,00 24,00 7,50 

4,00 24,00 10,00 

5,00 24,00 12,50 

 

 при виборі ділянки [1][3] (Табл.2.2). 

Табл.2.2 

BV MTT BF 

1,00 8,00 7,50 

2,00 8,00 15,00 

3,00 8,00 22,50 

4,00 8,00 30,00 

5,00 8,00 37,50 

 

 при виборі ділянки [2][2](Табл.2.3). 
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Табл.2.3 

 

BV MTT BF 

1,00 12,00 5,00 

2,00 12,00 10,00 

3,00 12,00 15,00 

4,00 12,00 20,00 

5,00 12,00 25,00 

 

 ділянка [5][6] (Табл.2.4). 

Табл.2.4 

BV MTT BF 

1,00 4,00 15,00 

2,00 4,00 30,00 

3,00 4,00 45,00 

4,00 4,00 60,00 

5,00 4,00 75,00 

і так далі. 

 

 

2.2.Відтворення основних перфузійних характеристик(CBF, CBV, 

MTT) зі згенерованих даних фантомів 

 

 

Отримавши цифрові данні з зображень фантомів які вбудовані в DICOM 

зображення, переходимо до обчисленняосновнихперфузійних характеристик.  

Для цьогонеобхіднообрахувати часнадходження контрасту, 

початковуінтенсивність сигналу та час рециркуляції. 
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Критичним для оцінки перфузійних характеристик є визначення часу 

надходження контрасту (TTA, timetoarrival) – моменту часу, в який болюс 

контрастної речовини досягає досліджуваної тканини. Для визначення 

значення моменту часу надходження контрасту радять знаходити момент 

часу, інтерпольований між точками на кривій, коли зміна інтенсивності 

сигналу досягла за різними джерелами від 10% до 30% розмаху сигналу під 

час проведеного дослідження. Тому, ми знаходимо максимальну 

інтенсивність пікселя та мінімальну - це і буде наша загальна шкала 

інтенсивностей. Далі досліджуємо результати виконання при розмаху 

сигналу від 10% до 30% (відсоток регулюється мануально). 

Саме цей показник найбільше впливає на подальші розрахунки 

наступних характеристик і є найбільш проблемним для точного визначення. 

𝑇𝑇𝐴 = (𝑇max (𝑆𝐼) − Tmin (SI)) ∗ (від 10% до 30% від амплітуди сигналу) 

Розрахунок основних перфузійних характеристик також залежить від 

точності визначення початкової інтенсивності сигналу (initialsignalintensity 

або baseline). Ця лінія має визначати інтенсивність сигналу на стадії до 

потрапляння контрастної речовини до досліджуваної ділянки. Чисельно 

початкова інтенсивність сигналу обчислюється як середнє значення 

інтенсивності сигналу на проміжку від початку дослідження до моменту часу 

надходження контрасту до тканини(TTA). Проблемами у визначенні цього 

показника є великий рівень шуму, точність визначення часу надходження 

контрасту та деяка хаотичність сигналу на початкових зображеннях часового 

дослідження (особливо це стосується МРТ досліджень). Як результат, для 

розрахунку початкової інтенсивності сигналу не радять використовувати від 

однієї до пяти початкових значень інтенсивності. 

𝐵𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 = (∑ 𝑆𝐼)/(𝑇𝑇𝐴𝑇𝑇𝐴
𝑖=3 − 𝑇пропущені точки) 

Час рециркуляції задаємо ручним контролером, він показує в який 

момент часу контраст повністю проходить крізь досліджувану тканину до 

настання моменту рециркуляції. 

(2.6) 

(2.7) 
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Рис. 2.3.Час-концентрація крива 

Отримавши ці данні, переходимо до визначення основних перфузійних 

характеристик - BV(bloodvolume), BF(bloodflow), MTT(meantransittime). 

 

2.2.1. Знаходження значення BV (об'єму крові) 

 

Об’єм крові чисельно дорівнює площі під досліджуваною кривою. Для 

дискретних даних можна використати наступні методи обчислення площі під 

кривою: 

1) Метод трапецій.  

Метод чисельного інтегрування функції однієї змінної, що полягає в 

заміні на кожному елементарному відрізку підінтегральної функції на 

многочлен першого ступеня, тобто лінійну функцію. Площа під графіком 

функції апроксимується прямокутними трапеціями. Величина визначеного 

інтеграла чисельно дорівнює площі фігури, утвореної графіком функції і 

віссю абсцис (геометричний зміст визначеного інтеграла). Отже, знайти - це 

означає оцінити площу фігури, обмеженої перпендикулярами, відновленими 

до графіка підінтегральної функції f(x) з точок a і b, розташованих на осі 

аргументу x. Для вирішення завдання розіб'ємо інтервал [a, b] на n однакових 

ділянок. Довжина кожної ділянки буде дорівнює  
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h = (b - a) / n (див. Рис.2.3). 

 

Рис.2.3. Метод трапецій 

Відновимо перпендикуляри з кожної точки до перетину з графіком 

функції f (x). Якщо замінити отримані криволінійні фрагменти графіка 

функції відрізками прямих, то тоді наближено площу фігури, а отже і 

величину визначеного інтеграла оцінюється як площа всіх отриманих 

трапецій. Позначимо послідовно значення під інтегральних функцій на 

кінцях відрізків f0, f1, f2, ..., fn і підрахуємо площу трапецій: 

 

У загальному випадку формула трапецій приймає вигляд: 
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де fi - значення підінтегральної функції в точках розбиття інтервалу (a, 

b) на рівні ділянки з кроком h; f0, fn - значення підінтегральної функції 

відповідно в точках a і b. 

Залишковий член пропорційний довжині інтервалу [a, b] і квадрату 

кроку h. 

 

Згідно рисунку і формули залишкового члена, точність обчислення 

визначеного інтеграла підвищується зі зменшенням кроку h (збільшенням 

числа відрізків n). 

2) Метод прямокутників - метод чисельного інтегрування функції однієї 

змінної, що полягає в заміні підінтегральної функції на многочлен нульової 

ступеня, тобто константу, на кожному елементарному відрізку. Якщо 

розглянути графік підінтегральної функції, то метод полягатиме в 

наближеному обчисленні площі під графіком підсумовуванням площ 

кінцевого числа прямокутників, ширина яких визначатиметься відстанню 

між відповідними сусідніми вузлами інтегрування, а висота - значенням 

підінтегральної функції в цих вузлах, сусідніми вузлами інтегрування, а 

висота - значенням підінтегральної функції в цих вузлах. 

Якщо відрізок інтегрування [a; b] розбити на рінві частині довжини h 

точками   𝑎 = 𝑥0,   𝑥1 = 𝑥0 + ℎ, 𝑥1 = 𝑥0 + 2ℎ, … , 𝑥𝑛−1 = 𝑥0 + (𝑛 − 1)ℎ, 𝑥𝑛 =

𝑥0 + 𝑛ℎ = 𝑏 (тобто ℎ = 𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1 =
𝑏−𝑎

𝑛
, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 ) і в якості точок 

вибрати середини елементарних, то наближена рівність можна записати у 

вигляді: 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≈ ℎ ∙ ∑ 𝑓(𝑥𝑖−1 +
ℎ

2
)𝑛

𝑖=1
𝑏

𝑎
. Це і є формула методу прямокутників. 

Її ще називають формулою середніх прямокутників через спосіб вибору 

точок. 
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Рис.2.4. Метод прямокутників 

 

3)Формула Сімпсона.  

Суть методу полягає в наближенні підінтегральної функції на відрізку 

[a, b], інтерполяційним многочленом другого ступеня p_2(x) , тобто 

наближення графіка функції на відрізку параболою. 

 

 

 

 

 

 

 

Формула знаходження площі криволінійної трапеції за методом 

Сімпсона виглядає так: 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≈
𝑏 − 𝑎

6
(𝑓(𝑎) + 4𝑓 (

𝑎 + 𝑏

2
) + 𝑓(𝑏))

𝑏

𝑎

 

Для вирішення питання, який алгоритм вибрати для знаходження об'єму 

крові який пройшов крізь досліджувану ділянку розглянемо похибки даних 

методів: 

 для методу трапецій: 

Рис.2.5. Метод Сімпсона 
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 для методу прямокутників: 

 

 для методу Сімпсона: 

 

 Враховуючи вхідні дані та похибку обчислень було вибрано метод 

прямокутників. 

 

2.2.2. Знаходження MTT (середнього часу проходження ) 

  

MTT, або час проходження контрасту до рециркуляції чисельно 

дорівнює ординаті центру мас під кривою або центроїд. 

Центроїд або барицентр(англ.Centroid)-центральнаточкамногокутника, 

яку використовують для поєднання графічної таатрибутивноїінформації.  

Ось деякі властивості центроїда: 

 Центроїд може бути математично обчислений, (як центр тяжіння 

фігури). Центроїд повинен завжди лежати в середині многокутника. 

 Центроїд для деякого об'єкта X в n-вимірному просторі — це перетин 

всіх гіперплощин, які ділять X на дві частини з рівним моментом відносно 

гіперплощини. Простіше кажучи, це «середина» всіх точок X. 

 Центроїд збігається з центром мас, якщо об'єкт має однорідну густину 

або якщо форма об'єкта і його густина мають симетрію, яка строго визначена 

центроїдом. Така умова є достатньою, але не обов'язковою. 

 Центроїд скінченної множини точок може бути обчислений, як середнє 

арифметичне кожної координати цих точок. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%84%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%84%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%94_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%94_%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5
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 Центром тяжіння не самоперетинаючого замкнутого полігону 

визначається n-ою кількістю вершин (𝑥0, 𝑦0 ), (𝑥1, 𝑦1 ),..., (𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 ),  є точка  

(𝐶𝑥, 𝐶𝑦), де 

 

 

,де Aє площею багатокутника (полігону), а в нашому випадку це BV.  

 

Кровотік, або іншими словами, швидкість проходження певного об'єму 

крові крізь заданий об'єм тканини за одиницю часу знаходиться за 

принципом центрального об'єму: 

𝐵𝐹 =
𝐵𝑉

𝑀𝑇𝑇
 

де значення BVта MTTпопередньо розраховані. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗРОБКА ПРОГРАММНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 

ЗНАХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПЕРФУЗІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

 

3.1 Вибір програмного середовища 

 

 

 У якості програмного середовища для реалізації курсової роботи було 

використано фреймворк мови C++ Qt.Qt - це крос-

платформенний інструментарійрозробки програмного 

забезпечення (ПЗ)мовою програмуванняC++. Дозволяє запускати написане за 

його допомогою ПЗ на більшості сучаснихопераційних систем(ОС), 

простокомпілюючитекстпрограмидля кожної операційної системи без 

змінисирцевого коду. Містить всі основні класи, які можуть бути потрібні 

для розробки прикладного програмного забезпечення, починаючи з 

елементів графічного інтерфейсу й закінчуючи класами для роботи 

з мережею, базами даних, OpenGL,SVG і XML. Бібліотека дозволяє 

керувати нитками, працювати з мережею та забезпечує крос-платформенний 

доступ до файлів[28]. 

Дане середовище має дуже простий графічний інтерфейс, який 

дозволяє не тільки створювати прості, а й складні програмні продукти. Вона 

має широкий спектр функцій для реалізацій різноманітних проектів. Деякі з 

цих функцій були використані при розробці програмного продукту[29]. 

Компоненти Qt розділяються на видимі і невидимі. Візуальні 

компоненти з'являються під час виконання точно так само, як і під час 

проектування. Прикладами є кнопки і редаговані поля. Невізуальні 

компоненти з'являються під час проектування як піктограми на формі. Вони 

ніколи не видні під час виконання, але мають певну функціональність. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/OpenGL
https://uk.wikipedia.org/wiki/SVG
https://uk.wikipedia.org/wiki/XML
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
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Для додавання компонента у форму можна вибрати мишею потрібний 

компонент у палітрі та клацнути лівою клавішею миші в потрібному місці 

проектованої форми. Компонент з'явиться на формі, і далі його можна 

переміщати, міняти розміри та інші характеристики . 

Кожен компонент Qt має три різновиди характеристик: властивості, 

події та методи. 

Якщо вибрати компонент з палітри і додати його до форми, інспектор 

об'єктів автоматично покаже властивості та події, які можуть бути 

використані з цим компонентом. У верхній частині інспектора об'єктів є 

список, що випадає, що дозволяє вибирати потрібний об'єкт із наявних на 

формі. 

Ліцензування. Першим значним кроком у напрямі збільшення 

відкритості Qt стала зміна на початку 2009 року ліцензії з GPL на LGPL 2.1, що 

дозволило безперешкодно використовувати Qt в закритих проектах без 

необхідності купівлі комерційної ліцензії або відкриття сирцевих текстів 

свого продукту під ліцензією GPL. Через кілька місяців був уведений в дію 

публічний Git-репозиторій, що дозволило стороннім розробникам безперервно 

відстежувати розвиток Qt (до цього час від часу публікувалися снапшоти 

коду) і пропонувати свої поліпшення або виправлення. Отже, починаючи з 

версії 4.5 Qt поширюється за трьома ліцензіями (незалежно від 

ліцензії, сирцевий код Qt один і той же): 

 QtCommercial — для розробки ПЗ з власницькою ліцензією, що допускає 

модифікацію самої Qt без розкриття змін; 

 GNUGPL — для розробки відкритого програмного забезпечення, що 

поширюється на умовах GNUGPL; 

 GNULGPL — для розробки ПЗ з власницькою ліцензією, але без 

внесення змін до Qt. 

До версії 4.0 під вільною ліцензією розповсюджувалися лише Qt/Mac, 

Qt/X11, Qt/Embedded, але, починаючи з 4.0.0 (випущеної в кінці червня 2005), 

https://uk.wikipedia.org/wiki/GPL
https://uk.wikipedia.org/wiki/LGPL
https://uk.wikipedia.org/wiki/Git
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/GNU_GPL
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/GNU_LGPL
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QtSoftware «звільнила» й Qt/Windows. Слід зазначити, що існували сторонні 

вільні версії Qt/Windows<4.0.0, зроблені на основі Qt/X11. 

Програмне забезпечення, котре використовує Qt. З часу своєї появи 

в 1996 році комерційна версія бібліотеки Qt лягла в основу тисяч успішних 

проектів [11] у всьому світі. Крім того, Qt є фундаментом популярного 

робочого середовища KDE, що входить до складу 

багатьох дистрибутивів GNU/Linux. 

Серед відомих проектів особливо треба відзначити[30] 

 програма для IP-телефонії Skype; 

 програма для обробки зображень AdobePhotoshopAlbum; 

 мережева карта світу GoogleEarth. 

Відмінна особливість Qt від інших бібліотек — 

використання MetaObjectCompiller (MOC) — попередньої системи обробки 

початкового коду (загалом, Qt — це бібліотека не для чистого C++, а для 

його особливого діалекту, з якого й «перекладає» MOC для подальшої 

компіляції будь-яким стандартним C++ компілятором). MOC дозволяє в 

багато разів збільшити потужність бібліотек, вводячи такі поняття, як слоти 

(slots) і сигнали (signals). Qt комплектується графічним середовищем 

розробки графічного інтерфейсу QTDesigner, що дозволяює створювати 

діалоги і форми «мишею». Ідеологія створення форм у Qt базується на 

використанні менеджерів розташування, котрі надають «гумовий» дизайн, 

при якому розмір і розташування елементів форм визначаються автоматично, 

що значно прискорює розробку графічного інтерфейсу. В поставці Qt є «Qt 

Linguist» — могутня графічна утиліта, що дозволяє спростити локалізацію й 

переклад вашої програми багатьма мовами, та «Qt Assistant» — довідкова 

система Qt, що спрощує роботу з документацією для бібліотек і дозволяє 

створювати крос-платформову довідку для ПЗ, розробленого на основі Qt. 

Компоненти. Бібліотека розділена на декілька модулів — це: 

 QtCore — класи ядра бібліотеки для використання іншими модулями; 

 QtGui — компоненти графічного інтерфейсу; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1996
https://uk.wikipedia.org/wiki/Qt#cite_note-11
https://uk.wikipedia.org/wiki/KDE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://uk.wikipedia.org/wiki/IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/Skype
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Adobe_Photoshop_Album&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Earth
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/QTDesigner
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 QtNetwork — набір класів для мережевого програмування. Підтримка 

різних високорівневих протоколів може мінятися від версії до версії. У версії 

4.2.x присутні класи для роботи з протоколами FTP іHTTP. Для роботи з 

протоколами TCP/IP і UDP призначені такі класи як: QTcpServer, QTcpSocket 

для TPC/IP і QUdpSocket для UDP; 

 QtOpenGL — набір класів для роботи з OpenGL; 

 QtSql — набір класів для роботи з базами даних мовою структурованих 

запитів SQL. Основні класи цього модуля у версії 4.2.х: QSqlDatabase — клас 

для надання з'єднання з базою, для роботи з якоюсь конкретною базою 

даних, вимагає об'єкт, успадкований від класу QSqlDriver — абстрактного 

класу, який реалізується для конкретної бази даних і може вимагати для 

компіляції SDK бази даних. Наприклад, для збірки драйвера під базу даних 

FireBird/InterBase вимагає .h файли й бібліотеки статичної лінковки, що 

входять у комплект постачання цієї БД; 

 QtScript — класи для роботи з QtScripts; 

 QtSvg — класи для відображення й роботи 

зі ScalableVectorGraphics (SVG) даними; 

 QtXml — модуль для роботи з XML, підтримується SAX і DOM моделі 

роботи; 

 QtDesigner — класи створення розширень QtDesigner'а для своїх 

власних віджетів; 

 QtUiTools — класи для обробки в застосунку форм QtDesigner; 

 QtAssistant — довідкова система; 

 Qt3Support — модуль з класами, необхідними для сумісності з 

бібліотекою Qt версії 3.х.х; 

 QtTest — модуль для роботи з UNIT тестами; 

 QtWebKit — модуль WebKit, інтегрований в Qt і доступний через її 

класи; 

 QtXmlPatterns — модуль для підтримки XQuery 1.0 і XPath 2.0; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/FTP
https://uk.wikipedia.org/wiki/HTTP
https://uk.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://uk.wikipedia.org/wiki/UDP
https://uk.wikipedia.org/wiki/OpenGL
https://uk.wikipedia.org/wiki/SQL
https://uk.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics
https://uk.wikipedia.org/wiki/XML
https://uk.wikipedia.org/wiki/SAX
https://uk.wikipedia.org/wiki/DOM
https://uk.wikipedia.org/wiki/XQuery
https://uk.wikipedia.org/wiki/XPath
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 Phonon — модуль для підтримки відтворення та запису відео й аудіо, 

як локально, так і з пристроїв із мережі; 

 QtCLucene — модуль для підтримки повнотекстового пошуку, 

застосовується в новій версії Assistant в Qt 4.4; 

 ActiveQt — модуль для роботи з ActiveX і COM технологіями для Qt-

розробників під Windows. Модуль доступний тільки в комерційній редакції 

Qt. 

Також реалізована технологія WOC — widgets on canvas, за допомогою 

якої буде реалізована Plasma в KDE 4.1, Буде можливим використовувати 

віджети бібліотеки Qt прямо в аплетах. Забезпечує розташування віджетів на 

QGraphicsView із можливістю масштабування й різних графічних ефектів. 

 

 

3.2 Аналіз та проектування системи 

 

 

Наведемо опис системи, що моделює предметну область, в термінах 

об'єктно-орієнтованого підходу[33]: 

Об’єкт (object) - це обмежена сутність, що характеризується своїм 

станом і поведінкою. Об’єкт є екземпляром класу, який описує усю множину 

суб’єктів даного типу, тобто об’єктів з таким же станом і поведінкою. 

Тип class (клас) описує множину однотипних об’єктів з одними й тими 

ж даними і функціями, тобто мають загальний стан і поведінку. За 

допомогою class програміст описує спільно дані і дії над цими даними. 

Конструктор (constructor) - це функція класу, основне призначення якої 

є в ініціалізації значень даних новостворюваного об’єкту. Ім’я конструктора 

завжди співпадає з іменем класу. Конструктор викликається кожного разу 

при створенні об’єкту. Клас може мати декілька перевантажених 

конструкторів. При створенні об’єкту застосовується той конструктор, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/ActiveX
https://uk.wikipedia.org/wiki/COM
https://uk.wikipedia.org/wiki/Windows
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82
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параметри якого забезпечують встановлення потрібних навчальних значень 

даних цього об’єкту. Конструктор не має значення, яке повертається. 

Інкапсуляція (encapsulation) - це процес розмежування елементів 

об’єкту, що визначають його влаштування та поведінку. Інкапсуляція 

забезпечується через закриття інформації про внутрішню структуру об’єкту, 

маскуванням внутрішніх деталей які явно не впливають на зовнішню 

поведінку. 

Спадкування (inheritance) класів - це засоби отримання нових класів на 

базі існуючих. При цьому новий клас спадкує дані і функції з одного 

базового класу. 

Поліморфізм (polymorphism) - це підхід, який реалізує ідею: один 

інтерфейс - багато методів. Тобто, різні об’єкти можуть мати методи з 

однаковим інтерфейсом, проте різним функціонуванням. 

 

 

3.3 Вхідні дані 

 

 

Вхідними даними служать файли у форматі DICOM. У нашому випадку 

це 800 файлів, з яких зображення фантомів транслюється у час-концентрація 

криві за певними правилами. 

 

3.3.1. ФорматDICOM 

 

DICOM - галузевий стандарт створення, зберігання, передачі та 

візуалізації медичних зображень і документів обстежених пацієнтів. 

DICOM спирається на ISO-стандарт OSI, підтримується основними 

виробниками медичного обладнання та медичного програмного 

забезпечення. 
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Стандарт DICOM, що розробляється Національною асоціацією 

виробників електронного устаткування 

(NationalElectricalManufacturersAssociation), дозволяє створювати, зберігати, 

передавати і друкувати окремі кадри зображення, серії кадрів, інформацію 

про пацієнта, дослідженні, обладнанні, установах, медичному персоналі, що 

виробляє обстеження, і т. п. 

 Стандартом DICOM визначено два інформаційних рівня: 

 файловий рівень - DICOMFile (DICOM-файл) - об'єктний файл з тегів 

організацією для подання кадру зображення (або серії кадрів) і супроводжує / 

керуючої інформації (у вигляді DICOM тегів); 

 мережевий (Комунікаційний) - DICOMNetworkProtocols (мережевий 

DICOM-протокол) - для передачі DICOM файлів і керуючих DICOM команд 

по мережах з підтримкою TCP / IP. 

 DICOM File являє собою об'єктно-орієнтована файл з тегів 

організацією. Інформаційна модель стандарту DICOM для DICOM файлу 

чотириступінчаста: 

пацієнт (patient) → дослідження (study) → серія (series) → зображення 

(кадр або серія кадрів) (image). 

Файловий рівень стандарту DICOM 3.0 редакції 2008 описує: 

 Атрибути і демографічні дані пацієнта. 

 Модель і фірму виробника апарату, на якому проводилося обстеження. 

 Атрибути медичного закладу, де було проведено обстеження. 

 Атрибути персоналу, який проводив обстеження пацієнта. 

 Вид обстеження і дата / час його проведення. 

 Умови і параметри проведення дослідження пацієнта. 

 Параметри зображення або серії зображень, записаних у DICOM-файлі. 

 Унікальні ключі ідентифікації UniqueIdentifier (UID) груп даних, 

описаних у DICOM-файлі. 

 Зображення, серію або набір серій, отриманих при обстеженні пацієнта. 
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 Уявлення, в першу чергу, PDF-документів в DICOM-файлі. 

 Подання DICOM-запису на оптичні носії, включаючи DVD формат. 

 DICOM-протокол для передачі / прийому по TCP / IP комп'ютерних 

мережах. 

 

 

3.4. Робота алгоритму 

 

 

Реалізація проводилася за алгоритмом, описаному розділі 2 даного звіту.  

Дана програма має наступні функції: 

1. voidwinLvl(short*buffer16, unsigned char* result, double wind, double lvl, 

int size);дана функція реалізує вікно-рівень нормалізацію; 

2. void normal(short*buffer16, unsigned char*result, double wind, double 

min, int size);функція реалізує звичайну нормалізацію; 

3. bool ConvertToFormat_RGB888(gdcm::Image const& gimage, char 

*buffer, QImage* &imageQt);функція, яка дає можливість зчитувати 

зображення фантомів з DICOM файлів та перетворює зображення  у 

потрібний нам піксельний формат; 

4. void sortOrder(QImage*[]);сортує отримані зображення у потрібному 

нам порядку; 

5. void setGraphData1(int, int, int, double, double, double);будує графік час 

–інтенсивність; 

6. void setGraphData2(double, double); будує графік час-концентрація 

7. void changePicture();при зміненні значень маніпуляторів змінює 

поточну картинку ; 

8. void baseline();знаходить значення baseline; 

9. void mtt(double, int, double, double&);знаходить значення MTT; 

10. void square(double, double, double, int, double, double&);знаходить 

значення BV; 
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11. void writeToFile();виводить усі значення основних перфузійних 

характеристик у файл; 

 

 

3.5. Опис програмного продукту 

 

 

Програма реалізована в середовищі Qt. При запуску UI програма має 

вигляд (Рис.3.1). 

 

Рис. 3.1. Вид вікна програми при запуску. 

При запуску програми автоматично завантажуються DICOMфайли а у 

лівому верхньому кутку відображається перше зображення.  

Поле графіків пусте, адже не вибраний вид графіку (Sensivity, 

Concentration).  

Spin_box під назвою Slice та Time встановлюють яке зображення буде 

відображено. 

В нижньому лівому кутку розташовані маніпулятори, які показують: а) 

скільки початкових точок буде пропущено; б) яка амплітуда встановлюється 

для baseline. 
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 Після вибору одного з видів графіку зявляється графік (Рис.3.2, Рис.3.3) 

 

Рис.3.2. Графік інтенсивності 

 

 

Рис. 3.3.Графік концентрації 

Час рециркуляції регулюємо вручну за допомогою контролера під 

графіком (Рис.3.4). 
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Рис.3.4.Графік концентрації з позначенням рециркуляції 

 При заданих параметрах, а саме: пропущених початкових точок - 3; 

амплітуда - 10%; значення Baselineнабуває 186.908 

 

Рис. 3.5.Baseline 

При цьому значення основних перфузійних характеристик: 

 

Рис. 3.6.Перфузійні характеристики 

BV = 1.35 

MTT = 16.006 

BF  = BV/MTT = 1.35/(16.006 /60 ) = 5.0625 
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При реальних значеннях згідно фантому: 

BV = 1.0 

MTT = 12.0 

BF  = 5.0 

 Після натискання  кнопки "Записать в файл" створюється файл з 

назвою "Data.txt" в каталозі проекту, куди записуються перфузійні 

характеристики усіх час-концентрація кривих при поточних значеннях 

baseline, часу рециркуляції, амплітуди розмаху, на кількості пропущених 

початкових значень. Формат вихідних даних у файлі (Рис.3.7). 

 

Рис. 3.7.Вивід у файл 
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РОЗДІЛ 4 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

4.1.Матеріали дослідження 

 

 

Для побудови час-концертрацій кривих і порівняння теоретичних 

данних з отриманими на практиці були використані цифрові фантоми 

перфузійних досліжень. 

Методи дослідження: було розраховано BV за допомогою методу 

прямокутників, MTT, як центроїд фігури під кривою, та BF за принципом 

центрального об'єму. 

Мета завдання - оцінити точність створеного нами програмного 

продукту, та визначити найсприятливіші для обчислень вхідні параметри. 

Вхідні параметри: 

 кількість пропущених початкових точок  

 амплітуду сигналу при знаходженні baseline 

 час рециркуляції болюсу контрасту 

Для досліджень випадковим чином були обрані ділянки фантому [1][1], 

[2][2] та [6][7]. 

Результати розрахунку перфузійних характеристик при кількості 

пропущених початкових точок рівних 0, амплітуді сигналу 10%, часу 

рециркуляції 24представлена в Таблицях 4.1, 4.2. 

Таблиця 4.1 

Реальні значення для [1][1] 

 

 

 

BV MTT BF

1,00 24,00 2,50

2,00 24,00 5,00

3,00 24,00 7,50

4,00 24,00 10,00

5,00 24,00 12,50
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Таблиця 4.2 

Перфузійні характеристики 

perc 10 

 sk 0 

 recirc 24 

 TILE: [1][1] 

 Exponential     

1,34 26,87 3,00 

2,34 26,38 5,33 

3,40 26,48 7,70 

4,49 27,12 9,93 

5,44 27,15 12,02 

   TILE: [1][1]   

Linear     

1,35 27,88 2,90 

2,57 26,64 5,78 

3,69 26,63 8,31 

4,65 26,52 10,52 

5,64 26,59 12,72 

   TILE: [1][1]   

Boxed     

1,32 27,58 2,87 

2,49 26,36 5,66 

3,51 26,35 7,99 

4,43 26,37 10,07 

5,33 26,51 12,06 

Кореляція ділянки [1][1] та реальних значень наведена у Таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 

Кореляція 

 

 

 

Результати розрахунку перфузійних характеристик при кількості 

пропущених початкових точок рівних 3, амплітуді сигналу 20%, часу 

рециркуляції 27представлена в Таблицях 4.4-4.5. 

 

BV corr СBFcorr 

0,9997944 0,999698216 

0,9986587 0,998183988 

0,9984479 0,997506742 
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Таблиця 4.4 

Перфузійні характеристики 

perc 20 

  sk 3 

 recirc 27 

 TILE: [1][1] 

 Exponential 

 1,15 29,74 2,32 

2,23 28,90 4,63 

3,23 28,73 6,75 

4,18 29,06 8,64 

5,11 28,58 10,73 

   TILE: [1][1] 

 Linear 

  1,25 29,42 2,55 

2,35 29,04 4,85 

3,40 28,78 7,08 

4,26 28,94 8,84 

5,17 28,86 10,74 

   TILE: [1][1] 

 Boxed 

  1,02 28,08 2,57 

2,23 27,59 4,85 

3,14 27,75 6,79 

3,95 27,59 8,59 

4,76 27,61 10,34 

 

Таблиця 4.5. 

Реальні значення для [1][1] 

 

 

 

 

Кореляція ділянки [1][1] та реальних значень наведена у Таблиці 4.6. 

 

BV MTT BF 

1,00 24,00 2,50 

2,00 24,00 5,00 

3,00 24,00 7,50 

4,00 24,00 10,00 

5,00 24,00 12,50 
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Таблиця 4.6 

Кореляція 

BV corr СBFcorr 

0,9995231 0,999394512 

0,998624 0,998356088 

0,9960666 0,9984949 
 

Результати розрахунку перфузійних характеристик при кількості 

пропущених початкових точок рівних 5, амплітуді сигналу 30%, часу 

рециркуляції 27 -  представлена в таблицях4.7-4.8. 

Таблиця 4.7 

Перфузійні характеристики 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perc 30

sk 5

recirc 27

TILE: [1][1]

Exponential

1,0328 32,3732 1,91418

1,97574 29,8791 3,96748

2,86547 30,058 5,71988

3,66625 30,1178 7,30382

4,50103 29,7521 9,07709

TILE: [1][1]

Linear

1,12961 31,307 2,1649

2,07067 30,8099 4,03249

2,98512 29,835 6,00326

3,75558 29,7631 7,57095

4,52691 29,8553 9,0977

TILE: [1][1]

Boxed

1,02771 29,5853 2,08424

1,95789 28,9234 4,06154

2,72456 28,6572 5,70446

3,38878 28,6048 7,10813

4,06554 28,4037 8,58804
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Таблиця 4.8 

Реальні значення для [1][1] 

 

 

 

 

Кореляція ділянки [1][1] та реальних значень наведена у Таблиці 4.9. 

Таблиця 4.9 

Кореляція 

BV corr СBFcorr 

0,999478 0,998997059 

0,9987678 0,998404289 

0,9973787 0,997558254 

 

 

4.2. Висновки з отриманих даних 

 

 

 Як бачимо з даних у наведених вище таблицях усі без винятку 

експериментальні перфузійні характеристики показали високу (r> 0.9) 

кореляцію зі справжніми клінічними даними, тому робимо висновок, що 

кореляція при різних значеннях кількості пропущених початкових значень 

концентрації болюсу, амплітуді сигналу та часу рециркуляції є висока. 

 Якщо порівнювати точність розрахунків, то найкращий результат 

показали розрахунки при: 

 кількість пропущених початкових точок: 0 

 амплітуда сигналу при знаходженні baseline: 10% 

 час рециркуляції болюсу контрасту: 24 

Менш точними значення перфузійних характеристик були при: 

BV MTT BF 

1,00 24,00 2,50 

2,00 24,00 5,00 

3,00 24,00 7,50 

4,00 24,00 10,00 

5,00 24,00 12,50 
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 кількість пропущених початкових точок: 3 

 амплітуда сигналу при знаходженні baseline: 20% 

 час рециркуляції болюсу контрасту: 27 

Значно гірші результати були при: 

 кількість пропущених початкових точок: 5 

 амплітуда сигналу при знаходженні baseline: 30% 

 час рециркуляції болюсу контрасту: 27 
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РОЗДІЛ 5 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

 

5.1.Вступ 

 

 

Даний дипломний проект було виконано на базі лікарні. Практичною 

частиною магістерської дисертації є аналіз МРТ зображень за допомогою 

компютера та визначення основних перфузійних характеристик за вже 

готовими клінічними даними. 

Метою даного розділу  є розгляд  норм та заходів з охорони праці й 

техніки безпеки, для приміщення. Визначити всі можливі небезпеки, а саме 

фізичного, хімічного, електричного та пожежного походження. Також 

описати всі можливі заходи щодо усунення цих небезпек або зменшення їх 

впливу на працівників. 

 

 

5.2 Характеристика кабінету МРТ. 

 

 

Приміщення сухе, не запилене, підлога вкрита лінолеумом. Довжиною aк 

= 6 м,  шириною bк = 3м, висотою hк = 3 м, кількість працюючих n = 2.  

Вхідні двері блокуються з робочого компютера лікаря. При закінченні 

попередньої процедури та при початку наступної пацієнт сповіщується 

світловим сигналом, а двері розблоковуються з компютера лікаря. 

Перегородка між кімнатою пацієнта та лікаря побудована з прозорого 

бронебійного скла. 
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План та розміри робочого кабінету вказані на Рисунку 5.1, розміри, 

площа та об’єм необхідного обладнання та меблів наведені у таблиці 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – План робочого кабінету 

Таблиця 5.1 

Розміри об’єктів у приміщенні 

№ Назва об’єкту К-

сть 

Розмір б’єкту 

a×b×h (мм) 

1. SOMATOM Definition Flash, 220В/50Гц/35кВт 

МРТ 

1 1800×700×100

0 

 

2. Монітор ЖК AcerP196HQVB,системний блок 

(тип ЦП: Dual Core Intel PentiumE5400) 

1 720×580×735 

3. Системы живлення МРТ 1 1970×670×520 

4 ПринтерHplaserJet 1010     2 370×230×208 

5 Крісло робоче 1 530×570×850 
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6. Стіл для принтера 1 629×571×790 

7. Стіл 2 1132×630×750 

8. Вішалка 1 600×120×100 

9. Батарея М-140, 6 секцій 1 840×140×582 

10. Відро для сміття 1 372×315×360 

Порівняння даних приміщень з нормами ДСанПіН 6.6.3-150-2007 та 

ДСанПіН 3.3.2-007-98  приведено в таблиці 5. 2. 

Таблиця 5.2   

Порівняння реальних даних з нормою 

Параметр Реальні значення Нормативні значення 

Площа, S 18 м2 Не менше 18 м2 

Об’єм, V 54 м3 Не менше 20 м3 

Прохід 1,2 м Не менше 1 м 

Двері 1×2.1 м 1×2 м 

Площа та об’єм на одного працівника відповідають встановленим 

нормам (табл. 5.2). Простору достатньо для того, щоб працівники відчували 

себе комфортно на робочому місці. 

 

 

5.3  Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів 

 

 

 Небезпечні та шкідливі виробничі чинники відповідно до ГОСТ 

12.0.003-74 за природою дії поділяються на 4 групи таблиця 5.3. 



62 

 

Таблиця 5.3 

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори 

Фізичні Хімічні Біологічн

і 

Психофізіологічні Соціальні 

Мікроклімат, 

освітлення, шум,ультра 

магнітне випромінення, 

електронебезпека, 

пожежонебезпека 

Аерозол

і 

відсутні Розумове 

перенапруження, 

монотонність 

праці 

відсутні 

 

5.3.1.Мікроклімат 

 

Джерела впливу на параметри мікроклімату та можливі наслідки 

розглянемо в таблиці 5.3.1 

Таблиця 5.3.1 

Основні джерела впливу на мікрокліматичні умови 

Параметри 

мікроклімату 

Джерела Наслідки 

Відносна вологість - Атмосферне 

повітря; 

- Повітря, 

видихуване 

людьми 

- Кондиціонер; 

- Проблеми з диханням; 

- Пересихання шкіри та губ; 

- Алергічні реакції; 

- Втома; 

- Розвиток бактерій, вірусів, 

грибків; 

Температура 

повітря t 

Тепла 

пора 

року 

- Люди; 

- Обладнання; 

- Кондиціонер; 

- Зниження працездатності 

та продуктивності праці; 

- Послаблення організму; 

- Підвищення небезпеки 

травмування; 
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Холодна 

пора 

року 

- Система 

штучного 

опалення; 

- Обладнання; 

- Люди; 

- Зниження працездатності 

та продуктивності праці; 

- Послаблення організму; 

- Переохолодження 

- Застуда 

Швидкість повітря - Вентиляція 

- Кондиціонер 

- Двері 

- Протяги 

Робота відноситься до категорії  "легка – 1б", вони виконуються сидячи 

або пов'язані з ходінням та супроводжуються деяким фізичним 

напруженням. 

Виходячи з ДСН 3.3.6.042-99, в  кабінеті повинні забезпечуватись 

комфортні умови для персоналу.  Для заміру параметрів мікроклімату в 

кабінеті використовується термогігрометр ІВТМ-7, анемометр DT-619.  

Таблиця 5.3.2 

Реальні та оптимальні значення мікрокліматичних умов 

Параметри мікроклімату Реальні значення Нормативні значення 

Холодний 

період 

Теплий 

період 

Холодний 

період 

Теплий 

період 

Температура повітря t, ºС 20-21 26-27 18-20 18-20 

Температура внутрішніх 

поверхонь робочої зони в 

теплу пору року, ° С 

19 24 20-23 21-25 

Відносна вологість, % 55 60 40-60 40-60 

Швидкість повітря, м/с 0,1 0,15 0,1 0,1 

Повітрообіг в приміщенні на 

1 людину, м3/год 

53 30 
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Виходячи з проведених замірів та порівняння з нормативними 

значеннями можемо скласти список заходів з охорони праці та безпеки в 

умовах надзвичайних ситуацій на робочих місцях при експлуатації об'єкту. 

Таблиця 5.3.3  

Заходи з нормалізації мікроклімату в кабінеті 

Заходи Холодний  Теплий 

Технічні -  Вентиляція 

-  Батареї (4 секції) 

-  Вентиляція 

 

Організаційні - Раціоналізації режимів праці й 

відпочинку, перерви; 

- Вологе прибирання після 

закінчення робочого дня. 

- Раціоналізації режимів 

праці й відпочинку, 

перерви; 

- Провітрювання; 

- Вологе прибирання після 

закінчення робочого дня. 

Індивідуальні - Використання спецодягу; - Використання спецодягу; 

Таблиця 5.3.4 –  Заходи з нормалізації мікроклімату в  обладнанні 

Заходи Холодний  Теплий 

Технічні -сучасна технологія кріогенного 

охолодження К4 

-сучасна технологія 

кріогенного охолодження 

К4 

Організаційні - Раціоналізації режимів праці й 

відпочинку, перерви; 

- Вологе прибирання після 

закінчення робочого дня. 

- Раціоналізації режимів 

праці й відпочинку, 

перерви; 

- Провітрювання; 

- Вологе прибирання після 

закінчення робочого дня. 

Індивідуальні - Використання спецодягу; - Використання спецодягу; 

Висновок: Всі параметри мікроклімату, що потребує дана категорія 

робіт дотримуються в повній мірі завдяки системам нормалізації 

мікроклімату. 

 

 5.3.2  Шум 

 

Будівля, в якому знаходиться приміщення, розташована за 150м від 

дороги, встановлені пластикові вікна знижують рівень шуму дорівня 35 
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дБА.Джерелом внутрішнього шуму є офісна техніка, та кулер процесора 

ультразвукової системи. (Таблиця 7.4). Шум у кабінеті є постійним. Рівень 

звуку протягом робочого дня змінюється не більше, ніж на 5 дБА.  

Таблиця 5.4  

Елементи, що створюють шум в приміщенні 

Обладнання 
Час дії ti, год Рівень шуму Li 

дБа 

Зовнішній шум 8 35 

МРТ апарат  8 28 

Принтер 1 48 

Кулер системного блоку  8 25 

Визначимо еквівалентний рівень шуму за робочий день (8 годин): 

𝐿екв = 10 lg(
1

𝑇
∑ 𝑡𝑖100.1𝐿𝑖),  

де ti – час діїLi, 

Li– рівень шуму i-го джерела шуму, 

Т – загальний час дії. 

Відповідно до ДСН 3.3.6.037-99, нормативне значення LH = 50 дБа, в 

даному приміщенні Lекв = 40.7 дБа, показники шуму не виходять за межі 

норми, виконано такі заходи і засоби для нормалізації параметрів шуму, 

таблиця 5.5. 

Таблиця 5.5 

Заходи і засоби захисту від шум 

Технічні 

В технологічному обладнанні В приміщенні 
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шумопоглинаючі корпуси, відсутні 

зазори у з’єднаннях 

встановлені металопластикові 

вікна 

Організаційні 

Раціональне розташування, устаткування та робочих місць, постійний 

контроль режиму праці і відпочинку. Дотримуються правила технічної 

експлуатації, проведення планово-попереджувальних оглядів та ремонтів. 

Засоби індивідуального захисту 

відсутні 

 

5.3.3 Випромінювання 

 

Метод МРТ грунтується на електромагнітних характеристиках атомів 

водню, які кількісно переважають над іншими частинками в тканинах 

людини.  

Таблиця 5.6  

Джерела випромінювання 

Джерела випромінювання Наслідки 

електромагніти Наразі невідомі, якщо тільки немає 

противопоказаннь постійні магніти 

 

Пацієнт при МРТ не отримує променеве навантаження - при скануванні 

не застосовуються іонізуюче випромінювання і радіо фармпрепарати, тому 

доза випромінювання відсутня. Всі томографи діляться по потужності 

магнітного поля на п'ять класів 
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Таблиця 5.7  

Нормативні та реальні дози опромінення 

Класи Реальні значення Нормативні значення 

Перший клас, Тл 0,05–0,09 менше 0,1 

Другий клас, Тл 0,15–0,45 0,1–0,5 

Третій клас, Тл 0,55–0,95 0,5–1 

Четвертий клас, Тл 1,2–1,9 1–2 

П’ятий клас, Тл 2–9,4 більше 2 

Розглянемо можливі заходи та засоби захисту в приміщені та 

обладнанні 

Таблиця 5.8 

Заходи та засоби захисту в приміщені та обладнанні 

Заходи в приміщенні  в обладнанні 

Технічні встановлені 

металопластикові вікна, 

та перегордка в кабінеті 

відсутні 

Організаційні раціональне виористання обладнання, дотримуються правила 

технічної експлуатації, проведення планово-

попереджувальних оглядів та ремонтів. 

Індивідуальні відсутні відсутні 

 

5.3.4  Небезпека враження людини електричним струмом 

 

Таблиця 5.9  

Дія змінного електричного струму на організм людини 

Сила струму, мА Наслідки 

0,6 — 1,5 Легке тремтіння пальців рук 

2 — 3 Сильне тремтіння пальців рук 

5 — 7 Судороги в руках 

8 — 10 
Руки не працюють, але ще можна відірвати від електродів. 

Сильні болі в руках, особливо в кистях і пальцях. 
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Таблиця 5.10 

Електричні параметри приміщення 

Параметр Значення 

Мережа змінного струму напругою 220 В, частота 50 Гц, сила 

струму від 0.1 до 1 А (не допускає перебування людини 

в дії струму більше 0.1 секунди). 

Обладнання ПК: номінальна напруга 220В 

МРТ : номінальна напруга 220В 

Клас небезпеки 

приміщення 

все устаткування відноситься до II класу 

Таблиця 5.11  

Характеристика електроприладів 

Найменування 

електроприладу 

Робочі умови 

застосування 

Споживча потужність, кВт 

Кондиціонер напруга 

(220±22)В; 

граничне 

відхилення 

частоти 

живильної мережі 

±0,5 Гц 

0,68, в режимі охолодження 

– 2,3 

ПК 0,3 

МРТ менше 3кВт 

0,5кВт в сонному режимі 

Джерела 

освітлення 

0,16 

 

Таблиця 5.12 

Заходи захисту від ураження електричним струмом 

Заходи в приміщенні  в обладнанні 

Технічні 

Нормальний 

режим  

Електричні розетки із 

заземлювальним контактом і 

пристроєм захисного 

Застосовувати загальну шину 

заземлення, яка об'єднана з 

нейтральним дротом 
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роботи відключення; 

 

сітьового живлення біля 

комутаційного апарата; 

Спеціальний захист від 

ураження струмом 
Підлога покривається  

антистатичним лінолеумом; 

Електричні кабелі й дроти 

прокладаються в 

підпідлогових каналах; 

Металеві частини 

устаткування повинні бути 

приєднані до шини заземлення 

мідним дротом; 

Світильники на висоті 2,8м 

(не менше 2,5м) 

Технічні 

Аварійний 

режим  

роботи 

Апаратуру необхідно 

приєднувати до мережі 

комутаційним апаратом, при 

розмиканні (вимиканні) якого 

всі без винятку частини 

апаратури мають 

знеструмлюватися; 

Аварійне відключення 

апаратури 

Організаційні Інструктаж з електробезпеки; Своєчасний огляд та 

профілактичні дії; Суворе дотримання правил і норм, 

визначених чинними нормативними документами; 

Індивідуальні Діелектричні 

килимки; 

 

відсутні 

 

Згідно класифікації приміщень за ступенем небезпеки враження 

електричним струмом приміщення, відповідно з ОНТП24-86 та ПУЕ-87, 

можна віднести до категорії без підвищеної небезпеки. 

Вимоги ДНАОП 0.00-1.21-98 та ДНАОП 1.1.10-1.07-01 щодо 

електробезпеки виконані в повній мірі. 
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Таблиця 5.13 

Заходи і засоби захисту від електричного струму 

Технічні 

В технологічному обладнанні В приміщенні 

- прихована проводка; 

- усі доступні для дотику металеві частини 

апаратури  занулені (від мережі з глухо заземленою 

нейтраллю); 

- додаткова та подвійнаізоляція, фальш-панелі, 

недосяжність струмопровідних частинобладнання, мала 

напруга в місцях, куди людина можедоторкнутися; 

В разі аварійної ситуації всі системи, блоки живлення 

захищенні запобіжниками. 

вся оргтехніка 

вмикається в 

мережу через 

розетки з 

заземленням; 

Організаційні 

наявність попереджувальних написів у місцях підвищеної небезпеки (220В). 

Засоби індивідуального захисту 

відсутні 

  

5.3.5 Пожежна безпека в умовах надзвичайних ситуацій 

 

У кабінеті є займисті речовини, які можуть горіти: волокнисті (папір), 

тверді (меблі), пластикові (корпуса обладнання). Тому дане приміщення 

відноситься до категорії В- пожежонебезпечне (наявні важкогорючі тверді, 

волокнисті речовини й матеріали), Е (електроустановки) пожежонебезпечної 

зони.  Та класу зони П-IIа (є тверді та спалювані речовини таматеріали). 

Щоб запобігти пожежі в робочому кабінеті прийнято такі заходи і 

засоби захисту таблиця 5.14. 
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Таблиця 5.14  

Заходи і засоби захисту від пожежі 

Технічні 

В 

технологічному 

обладнанні 

Корпуса обладнання виготовлені з важкогорючих 

матеріалів 

В приміщенні - на стелі встановлено два провідних датчики КИ-1 з 

фотоелектричним сенсором теплової пожежної 

сигналізації, розраховані на площу поверхні 20 м2; 

-у загальному коридорі, поруч з кабінетом, знаходиться 2 

вогнегасники (маса заряду 4 кг, пожежогасна речовина – 

порошок, довжина струменю 3,5 м, маса 25 кг), що 

відповідає нормам; 

Організаційні 

передбачено вільний доступ до мережних рубильників та вимикачів. 

Засоби індивідуального захисту 

відсутні 

 

Шляхи евакуаціїлюдей у вападку пожежі для даного приміщення 

відповідають встановленим нормам: 

Висота дверного отвору 2м; 

Ширина дверного отвору 1м; 

Сходова клітка виконана з негорючих матеріалів, має природне 

бічне освітлення. 
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Рисунок 5.2. План евакуації 

Переносний вогнегасник 

 

 

Телефон  

 

Ручний пожежний сповіщувач 
 

Кран пожежний  
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5.4 Висновки 

 

Ми розглянули план приміщення кабінету з МРТ. Встановили, що 

мікрокліматичні параметри даного приміщення відповідають встановленим 

нормам. Рівень шуму знаходиться в допустимих нормативних межах. Також 

в даному розділі охорони праці розглянуто заходи безпеки від ураження 

електричним струмом та заходи пожежної безпеки при роботі в кабінеті. 

Площа і висота приміщення мають оптимальні показники. 

В цілому обладнання приміщення відповідає усім вимогам та дозволяє 

комфортно працювати. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У роботі показано теоретичні основи, запропоновані методи та засоби 

визначення основних перфузійних характеристик.  

Розглянуто основні функції, що реалізовані у програмному середовищі 

Qtна мові C++, а також пояснювальну записку користувача. Показано UI 

інтерфейсу користувача, та розкрито зміст демонстрації результатів роботи 

програми. 

 Розглянуто приклад визначення кровотоку, відносного обєму та 

середнього часу проходження контрасту крізь досліджувану ділянку. 

Порівняння результатів обчислення основних перфузійних характеристик з 

реальними клінічними даними дали хорошу регресію при всіх вхідних 

параметрах. Та визначені значення вхідних параметрів при яких значення 

перфузійних характеристик є більш точними. 

Також розглянуто заходи з охорони праці. 

Мікрокліматичні параметри приміщення, в якому проводилась розробка 

данного ПЗ відповідають встановленим нормам. Для підтримання 

відповідного рівня показників використовують необхідні засоби та 

здійснюють заходи їх контролю. Також в даному розділі розглянуто заходи 

безпеки від ураження електричним струмом. Розглянуті засоби та заходи, 

щодо захисту працюючого персоналу від пожежі. 

Дане приміщення відповідає всім нормам, а отже в ньому можна 

проводити діагностичні процедури. 
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Додаток А 

Лістинг програми (mainwindow.cpp) 

#include "mainwindow.h" 

 

#include <ui_mainwindow.h> 

#include <fstream> 

 

 

using namespace std; 

using namespace gdcm; 

#pragma comment(lib,"gdcmMSFF.lib") 

#pragma comment(lib,"gdcmDSED.lib") 

#pragma comment(lib,"qwtd.lib") 

#pragma comment(lib,"qwt.lib") 

 

int tile = 36; 

 

QImage *images[800]; 

QImage *phantoms[800]; 

 

char* buffers[800]; 

short* buffer16[800]; 

double* tiles[800]; 

 

unsigned char* baselines[15]; 

double* concent; 

int TE; 

 

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) : 

    QMainWindow(parent), 

    ui(new Ui::MainWindow) 

{ 

 

 

    char filename[100]; 

    for (int i=1; i<=800; i++) 

    { 

 

        if ( i >= 1 && i < 10 ) 

        { 

            sprintf_s(filename, "D:\\DigitalPhantomMR\\DigitalPhantomMR\\MR00000%i", i); 

        } else if ( i >= 10 && i <= 99 ) 

        { 

            sprintf_s(filename, "D:\\DigitalPhantomMR\\DigitalPhantomMR\\MR0000%i", i); 

        } else 

        { 

            sprintf_s(filename, "D:\\DigitalPhantomMR\\DigitalPhantomMR\\MR000%i", i); 

        } 

 

        //cout<<"filename: "<<filename<<endl; 
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          gdcm::ImageReader ir; 

          ir.SetFileName( filename ); 

          if(!ir.Read()) 

            { 

            cout<<"Read failed"<<endl; 

 

            } 

 

         // std::cout<<"Getting image from ImageReader..."<<std::endl; 

          const gdcm::Image &gimage = ir.GetImage(); 

          File fin = ir.GetFile(); 

          DataSet ds = fin.GetDataSet(); 

          Attribute<0x0018,0x0081> at; 

          at.SetFromDataSet(ds); 

          ::TE = at.GetValue(); 

          unsigned int size = gimage.GetBufferLength(); 

 

          buffers[i-1] = new char[size]; 

 

          images[i-1] = new QImage; 

          if( !ConvertToFormat_RGB888( gimage, buffers[i-1], images[i-1] ) ) 

          { 

            cout<<"cant convert!\n"; 

          } 

          buffer16[i-1] = (short*)buffers[i-1]; 

 

    } 

 

    sortOrder(images); 

    short* phantoms16[800]; 

 

    for(int i=0;i<800;i++) 

    { 

        unsigned int current = 71*256 + 70; 

        phantoms[i] = new QImage(images[i]->copy(72, 72, 112, 112)); 

        phantoms16[i] = new short[112*112]; 

        unsigned int lastinline = current + 112; 

        for(int line = 0; line < 112;line++) 

        { 

 

            for(int lineBuf = current, phIndex = line*112; lineBuf<=lastinline; lineBuf++, 

phIndex++) 

            { 

                phantoms16[i][phIndex] = buffer16[i][lineBuf]; 

                //cout<<phantoms16[i][phIndex]<<endl; 

            } 

            current += 256; 

            lastinline = current + 112; 

        } 

    } 
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    for (int phantNum = 0; phantNum < 800; phantNum++) 

    { 

        tiles[phantNum] = new double[7*7]; 

        for(int i = 0; i < 49; i++) tiles[phantNum][i] = 0; 

        for(int k = 0; k < 7; k++) 

        { 

            for(int i = k*16; i<(k+1)*16; i++) 

            { 

                int divider = 16; 

 

                for(int j = i*112; j < (i+1)*112; j++) 

                { 

                    tiles[phantNum][7*k+(j/divider)%7] += phantoms16[phantNum][j]; 

                } 

            } 

        } 

        for (int tile = 0; tile < 49; tile++) 

        { 

            tiles[phantNum][tile] /= 256; 

        } 

    } 

 

 

 

    ui->setupUi(this); 

    ui->qwtPlot->setCanvasBackground( Qt::white ); 

 

 

 

 

    ui->label->setPixmap(QPixmap::fromImage(*images[0])); 

    ui->label->show(); 

 

 

    connect(ui->spinBox, SIGNAL(valueChanged(int)), this, SLOT(changePicture())); 

    connect(ui->spinBox_2, SIGNAL(valueChanged(int)), this, SLOT(changePicture())); 

    connect(ui->spinBox_3, SIGNAL(valueChanged(int)), this, SLOT(baseline())); 

    connect(ui->spinBox_4, SIGNAL(valueChanged(int)), this, SLOT(baseline())); 

    connect(ui->radioButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(baseline())); 

    connect(ui->radioButton_2, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(baseline())); 

    connect(ui->horizontalSlider, SIGNAL(valueChanged(int)), ui->lcdNumber, 

SLOT(display(int))); 

    connect(ui->horizontalSlider, SIGNAL(valueChanged(int)), this, SLOT(changePicture())); 

    connect(ui->pushButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(writeToFile())); 

 

 

} 

 

void MainWindow::winLvl(short* buffer16, unsigned char* result, double wind, double lvl, int 

size) 

{ 

    for(unsigned int i = 0; i < size; i++) { 
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        if (buffer16[i] < lvl - wind / 2) 

        { 

            result[i*3] = result[i*3+1] = result[i*3+2] = 0; 

        } else if ( (lvl - wind/2) <= buffer16[i] && (lvl + wind/2) >= buffer16[i] ) 

        { 

           result[i*3] = result[i*3+1] = result[i*3+2] = (255/wind) * ( buffer16[i] - lvl + wind/2); 

        } else 

        { 

             result[i*3] = result[i*3+1] = result[i*3+2] = 255; 

        } 

    } 

} 

 

void MainWindow::normal(short* buffer16, unsigned char* result, double wind, double min, int 

size) 

{ 

    for(unsigned int i = 0; i < size; i++) { 

     unsigned char temp = ((*buffer16 - min)/wind)  * 255; 

      *result++ = temp; 

      *result++ = temp; 

      *result++ = temp; 

      buffer16++; 

     } 

} 

 

bool MainWindow::ConvertToFormat_RGB888(gdcm::Image const & gimage, char *buffer, 

QImage* &imageQt) 

{ 

  const unsigned int* dimension = gimage.GetDimensions(); 

 

  unsigned int dimX = dimension[0]; 

  unsigned int dimY = dimension[1]; 

  gimage.GetBuffer(buffer); 

 

  // Let's start with the easy case: 

  if( gimage.GetPhotometricInterpretation() == gdcm::PhotometricInterpretation::RGB ) 

    { 

    if( gimage.GetPixelFormat() != gdcm::PixelFormat::UINT8 ) 

      { 

      return false; 

      } 

    unsigned char *ubuffer = (unsigned char*)buffer; 

    // QImage::Format_RGB888  13  The image is stored using a 24-bit RGB format (8-8-8). 

    imageQt = new QImage((unsigned char *)ubuffer, dimX, dimY, 3*dimX, 

QImage::Format_RGB888); 

    } 

  else if( gimage.GetPhotometricInterpretation() == 

gdcm::PhotometricInterpretation::MONOCHROME2 ) 

    { 

    if( gimage.GetPixelFormat() == gdcm::PixelFormat::UINT8 ) 

      { 

      // We need to copy each individual 8bits into R / G and B: 
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      unsigned char *ubuffer = new unsigned char[dimX*dimY*3]; 

      unsigned char *pubuffer = ubuffer; 

      for(unsigned int i = 0; i < dimX*dimY; i++) 

        { 

        *pubuffer++ = *buffer; 

        *pubuffer++ = *buffer; 

        *pubuffer++ = *buffer++; 

        } 

 

      imageQt = new QImage(ubuffer, dimX, dimY, QImage::Format_RGB888); 

      } 

    else if( gimage.GetPixelFormat() == gdcm::PixelFormat::INT16 ) 

      { 

      // We need to copy each individual 16bits into R / G and B (truncate value) 

      short *buffer16 = (short*)buffer; 

      unsigned char *ubuffer = new unsigned char[dimX*dimY*3]; 

      unsigned char *pubuffer = ubuffer; 

      double max, min, lvl, wind; 

      max = min = buffer16[0]; 

      for (int i=1; i<dimX*dimY; i++) 

      { 

          if (buffer16[i] < min) min = buffer16[i]; 

          if (buffer16[i] > max) max = buffer16[i]; 

      } 

      lvl = (max - min)/2; 

      wind = max - min; 

 

          normal(buffer16, pubuffer, wind, min, dimX*dimY); 

       // winLvl(buffer16, pubuffer, wind, lvl, dimX*dimY); 

 

      imageQt = new QImage(ubuffer, dimX, dimY, QImage::Format_RGB888); 

      } 

    else 

      { 

      std::cerr << "Pixel Format is: " << gimage.GetPixelFormat() << std::endl; 

      return false; 

      } 

    } 

  else 

    { 

    std::cerr << "Unhandled PhotometricInterpretation: " << 

gimage.GetPhotometricInterpretation() << std::endl; 

    return false; 

    } 

 

  return true; 

} 

 

void MainWindow::sortOrder(QImage* qim[]) 

{ 

    int series = 16; 

    int slides = 50; 
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    QImage* temp[800]; 

    const unsigned int bufsize = 256*256; 

    short* tempBuf[800]; 

 

    for (int i=0; i<series; i++) 

    { 

        for(int j=0; j<slides; j++) 

        { 

            temp[slides*i+j] = new QImage(*qim[i+series*j]); 

            tempBuf[slides*i+j] = new short[bufsize]; 

            for(int k = 0; k<bufsize; k++ ) 

            { 

               tempBuf[slides*i+j][k] = buffer16[i+series*j][k]; 

            } 

 

        } 

    } 

 

    for(int i=0; i<800;i++) 

    { 

        *qim[i] = temp[i]->copy(); 

        for(int k = 0; k<bufsize; k++ ) 

        { 

            buffer16[i][k] = tempBuf[i][k]; 

        } 

    } 

} 

 

 

 

void MainWindow::changePicture() 

{ 

    int slice = ui->spinBox->value(); 

    int time = ui->spinBox_2->value(); 

    ui->label->setPixmap(QPixmap::fromImage(*images[(slice-1)*50+time-1])); 

    baseline(); 

} 

 

void MainWindow::baseline() 

{ 

    int slice = ui->spinBox->value()-1; 

    int time = ui->spinBox_2->value(); 

    //cout<<endl; 

    double curMax = 0; 

    double curMin = 255; 

    int maxNum; 

    int skipNum = ui->spinBox_3->value(); 

    int currImage = slice*50+time-1; 

    while(currImage % 50 != 0) currImage--; 

    int lastImage = currImage + 50; 

    int currForMax = currImage; 

    currImage += skipNum; 
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    //cout<<"Curr: "<<currImage<<endl; 

    //cout<<"Last: "<<lastImage<<endl; 

 

    for(int i=currImage; i<lastImage; i++) 

    { 

        //cout<<(int)phantoms[i]->bits()[5000]<<" "; 

        //cout<<tiles[i][tile]<<" "; 

        if(curMax<tiles[i][tile]) 

        { 

            curMax = tiles[i][tile]; 

 

 

        } 

        if(curMin>tiles[i][tile]) { 

            maxNum = i - currForMax +1; 

            curMin = tiles[i][tile]; 

        } 

    } 

    //cout<<endl<<maxNum<<endl; 

    QString ttpStr1 = QString::number(maxNum); 

    QString ttpStr2 = QString::number(maxNum*2); 

    ui->label_11->setText(ttpStr1+" (real: "+ttpStr2+")"); 

    //cout<<endl; 

    bool flag = true; 

    double baseline = 0; 

    int x1 = 0, x2 = 0; 

    double y1 = 0, y2 = 0; 

   // cout<<"Min: "<<curMin<<endl; 

   // cout<<"Max: "<<curMax<<endl; 

 

    int percent = ui->spinBox_4->value(); 

    //cout<<"Curr: "<<currImage<<endl; 

    //cout<<"Last: "<<lastImage<<endl; 

    double percentVal = ((double(curMax - curMin))*percent)/100; 

    for(int i=currImage; i<lastImage && flag; i++) 

    { 

 

       if(tiles[i][tile] <= curMax - percentVal && i != 0) 

       { 

           for(int j=currImage; j<=i; j++) 

           { 

               baseline += tiles[j][tile]; 

           } 

           baseline /= i-currImage+1; 

           y2 = tiles[i+1][tile]; 

           y1 = tiles[i][tile]; 

           x2 = (i+2) % 50; 

           x1 = (i+1) % 50; 

 

           flag = false; 

       } 

    } 
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    double k = (y2-y1)/(x2-x1); 

    double b = (x2*y1 - x1*y2)/(x2-x1); 

    double TTA = ((double)curMax - percentVal - b)/k; 

    if ( k == 0 ) 

    { 

        TTA = x1; 

    } 

    QString ttaStr1 = QString::number(TTA); 

    QString ttaStr2 = QString::number(TTA*2); 

    ui->label_9->setText(ttaStr1+" ( real: "+ttaStr2+")"); 

    QString rttpStr1 = QString::number(maxNum-TTA); 

    QString rttpStr2 = QString::number((maxNum-TTA)*2); 

    ui->label_13->setText(rttpStr1+" (real: "+rttpStr2+")"); 

   // cout<<"x1: "<<x1<<"  y1: "<<y1<<endl; 

    //cout<<"x2: "<<x2<<"  y2: "<<y2<<endl; 

 

    QString bsln = QString::number(baseline); 

    ui->label_7->setText(bsln); 

    cout<<"Baseline: "<<baseline<<endl; 

    currImage -= skipNum; 

    double maxConc, minConc; 

    MTT = 0; 

    double MTTy = 0; 

    concentration(baseline, currImage, lastImage,  minConc, maxConc, TTA, MTT); 

    QString mtt1 = QString::number(MTT); 

    QString mtt2 = QString::number(MTT*2); 

    ui->label_17->setText(mtt1+" (real: "+mtt2+")"); 

    mtt(TTA, currImage, curMax, MTTy); 

    square(k,b,TTA, currImage,baseline, BV); 

    if(ui->radioButton->isChecked()) 

    { 

        setGraphData1(currImage, curMin, curMax, baseline, MTTy, MTT); 

    } else if (ui->radioButton_2->isChecked()) 

    { 

        setGraphData2(minConc, maxConc); 

    } 

 

} 

 

void MainWindow::square(double k, double b, double TTA, int start, double baseline, double& 

square) 

{ 

    int Trec = ui->horizontalSlider->value(); 

    square = 0; 

    double x1 = TTA; 

    double y1 = k*TTA+b; 

 

    for(int i=0; i<int(Trec-TTA+1); i++) 

    { 

        int x2 = floor(x1 + 1); 

        double y2 = tiles[x2+start][tile]; 

        k = (y2-y1)/(x2-x1); 
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        b = (x2*y1-x1*y2)/(x2-x1); 

        double h = (x2 - x1)/100; 

        double squareTemp = 0; 

        cout<<"x1: "<<x1<<endl; 

        cout<<"x2: "<<x2<<endl; 

        cout<<"y1: "<<y1<<endl; 

        cout<<"y2: "<<y2<<endl; 

        for(int j=0; j<100;j++) 

        { 

 

            squareTemp += baseline - (k*x1+b); 

            x1 += h; 

            //cout<<"square["<<j<<"]="<<squareTemp<<" "; 

        } 

 

        cout<<endl; 

        squareTemp *= h; 

        square += squareTemp; 

        x1 = x2; 

        y1 = y2; 

    } 

    QString auc = QString::number(square); 

    QString aucr = QString::number(square/100); 

    ui->label_15->setText(auc+" (real: "+aucr+")"); 

 

} 

 

 

 

void MainWindow::concentration(int baseline, int currentImage, int lastImage, double 

&minConc, double &maxConc, int TTA, double& xc) 

{ 

    concent = new double[50]; 

    concent[0] = ((double)-1000/TE)*qLn(tiles[currentImage][tile]/baseline); 

    maxConc = minConc = concent[0]; 

    for(int i=currentImage+1, j=1; i<lastImage;i++, j++) 

    { 

        concent[j] = ((double)-1000/TE)*qLn((double)tiles[i][tile]/baseline); 

        if (concent[j] > maxConc) maxConc = concent[j]; 

        if (concent[j] < minConc) minConc = concent[j]; 

    } 

 

    double yc = 0, y2sum = 0; 

    xc = 0; 

    double xysum = 0, ysum = 0; 

    int Trec = ui->horizontalSlider->value(); 

    for(int j = 0, i=TTA+currentImage; i< currentImage+Trec; i++, j++) 

    { 

        xysum += concent[j]* (j+1); 

        ysum += concent[j]; 

        y2sum += concent[j] * concent[j]; 

    } 
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    xc = xysum/ysum; 

    cout<<"XCconc: "<<xc<<endl; 

    yc = y2sum / (2*ysum); 

   // cout<<"YCconc: "<<yc<<endl; 

} 

 

void MainWindow::setGraphData1(int currImage, int min, int max, double baseline, double 

MTTy, double MTTx) 

{ 

    ui->qwtPlot->detachItems(); 

    QwtPlotGrid *grid = new QwtPlotGrid(); 

    grid->setMajorPen(QPen( Qt::gray, 0.5 )); 

    grid->attach( ui->qwtPlot ); 

    ui->qwtPlot->setAxisScale( QwtPlot::yLeft, min, max+2, 1 ); 

    ui->qwtPlot->setAxisScale( QwtPlot::xBottom, 0, 50, 1 ); 

    QwtPlotCurve *curve = new QwtPlotCurve("Sensivity"); 

    QwtSymbol *symbol = new QwtSymbol( QwtSymbol::Ellipse, 

        QBrush( Qt::yellow ), QPen( Qt::red, 2 ), QSize( 8, 8 ) ); 

    curve->setSymbol( symbol ); 

    curve->setStyle(QwtPlotCurve::Lines); 

    curve->setPen(QPen(Qt::blue, 2.5)); 

    double x[50]; 

    double y[50]; 

 

    for(int i=0, j=currImage; i<50; i++, j++) 

    { 

        x[i] = i+1; 

        y[i] = tiles[j][tile]; 

    } 

 

    curve->setSamples(x, y, 50); 

    curve->attach(ui->qwtPlot); 

        QwtPlotMarker *mX = new QwtPlotMarker(); 

        mX->setLabelOrientation(Qt::Vertical); 

        mX->setLineStyle(QwtPlotMarker::VLine); 

        mX->setLinePen(QPen(Qt::red, 0, Qt::DashLine)); 

        mX->setXValue(ui->horizontalSlider->value()); 

        mX->attach(ui->qwtPlot); 

 

        QwtPlotMarker *meanline = new QwtPlotMarker(); 

        meanline->setLineStyle(QwtPlotMarker::HLine); 

        meanline->setLinePen(QPen(Qt::black, 3)); 

        meanline->attach(ui->qwtPlot); 

        meanline->setYValue(baseline); 

 

        QwtPlotMarker* m = new QwtPlotMarker(); 

        QwtSymbol *symbol1 = new QwtSymbol( QwtSymbol::Ellipse, 

            QBrush( Qt::yellow ), QPen( Qt::red, 2 ), QSize( 8, 8 ) ); 

        m->setSymbol(symbol1 ); 

        m->setValue( QPointF( MTTx, MTTy ) ); 

        m->attach( ui->qwtPlot ); 
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        ui->qwtPlot->replot(); 

 

} 

 

void MainWindow::setGraphData2(double min, double max) 

{ 

 

    ui->qwtPlot->detachItems(); 

    QwtPlotGrid *grid = new QwtPlotGrid(); 

    grid->setMajorPen(QPen( Qt::gray, 0.5 )); 

    grid->attach( ui->qwtPlot ); 

    ui->qwtPlot->setAxisScale( QwtPlot::yLeft, min, max); 

    ui->qwtPlot->setAxisScale( QwtPlot::xBottom, 0, 50, 1 ); 

    QwtPlotCurve *curve = new QwtPlotCurve(); 

    QwtSymbol *symbol = new QwtSymbol( QwtSymbol::Ellipse, 

        QBrush( Qt::yellow ), QPen( Qt::red, 2 ), QSize( 8, 8 ) ); 

    curve->setSymbol( symbol ); 

    curve->setStyle(QwtPlotCurve::Lines); 

    curve->setPen(QPen(Qt::blue, 2.5)); 

    double x[50]; 

    double y[50]; 

 

    for(int i=0; i<50; i++) 

    { 

        x[i] = i+1; 

        y[i] = concent[i]; 

    } 

 

    curve->setSamples(x, y, 50); 

    curve->attach(ui->qwtPlot); 

    ui->qwtPlot->replot(); 

} 

 

void MainWindow::mtt(double TTA, int start, double max, double&MTTy) 

{ 

    map<double, int> allnum; 

    int Trec = ui->horizontalSlider->value(); 

    int number = Trec - TTA; 

    double xc = 0, yc = 0, y2sum = 0; 

    double xysum = 0, ysum = 0; 

//    cout<<"start: "<<(int)start<<endl; 

    cout<<"begin: "<<(int)TTA + start<<endl; 

    cout<<"end: "<<start + Trec<<endl; 

    cout<<"number: "<<number<<endl; 

 

 

    for(int i=TTA+start; i< start+Trec; i++) 

    { 

        xysum += tiles[i][tile]* (i%50); 

        ysum += tiles[i][tile]; 

        y2sum += tiles[i][tile]*tiles[i][tile]; 

    } 



90 

 

    xc = xysum/ysum; 

    //cout<<"XC: "<<xc<<endl; 

    yc = y2sum / (2*ysum); 

    //cout<<"YC: "<<yc<<endl<<endl<<endl; 

 

    if( number > 0) 

    { 

        for (int i = TTA + start; i < start + Trec; ++i) 

          { 

              allnum.insert( pair<double,int>(tiles[i][tile], 0) ); 

          } 

        for(int i = TTA + start; i<start + Trec-1; i++) 

        { 

            if ( allnum[tiles[i][tile]] == 0 ) 

            { 

 

                for(int j = TTA + start; j<start + Trec; j++) 

                { 

                   if (tiles[j][tile] == tiles[i][tile]) 

                   { 

                       allnum[tiles[i][tile]]++; 

                   } 

                } 

            } 

        } 

        double MTTx = 0; 

        for (int i = TTA; i<Trec; i++) 

 

        { 

            MTTx += (double)i/number; 

        } 

 

        for (int i=TTA + start; i<=start + Trec; i++) 

        { 

           MTTy += (tiles[i][tile] * allnum[tiles[i][tile]]) / number; 

        } 

 

 

    } 

} 

/* 

void MainWindow::writeToFile() 

{ 

    //double BV = 0; 

    //double MTT = 0; 

    ofstream of("Data.txt", ios_base::app); 

    of<<"TILE: "<<(tile/7)+1<<"x"<<tile%7<<endl; 

    of<<"SLICE: "; 

     if (ui->spinBox->value()-1 >= 1 && ui->spinBox->value()-1 <= 5) of<<"Exponential\n"; 

     else if (ui->spinBox->value()-1 >= 6 && ui->spinBox->value()-1 <= 10) of<<"Linear\n"; 

     else of<<"Boxed\n"; 

    for(int i = 0; i < 5; i++) 
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    { 

 

        baseline(); 

        of<<"BV: "<<BV/100<<"      MTT: "<<(MTT*2)/(tile%7)<<"      BF: 

"<<BV/((MTT*2)/(tile%7))<<endl; 

       // of<<"BV: "<<BV/100<<"      MTT: "<<MTT<<"      BF: "<<BV/MTT<<endl; 

 

        ui->spinBox->stepUp(); 

    } 

    of<<endl; 

} 

*/ 

 

void MainWindow::writeToFile() 

{ 

    int row, col; 

    ofstream of("Data.txt", ios_base::app); 

    for(int t=1; t<49; t++) 

    { 

        tile = t; 

        if (tile % 7 == 0) 

        { 

            row = (tile/7); 

            col = 7; 

        }else 

        { 

            row = (tile/7) + 1; 

            col = tile%7; 

        } 

        for(int r=0; r<3;r++){ 

            of<<"TILE: "<<"["<<row<<"]["<<col<<"]"<<endl; 

             if (ui->spinBox->value()-1 >= 1 && ui->spinBox->value()-1 <= 5) 

of<<"Exponential\n"; 

             else if (ui->spinBox->value()-1 >= 6 && ui->spinBox->value()-1 <= 10) 

of<<"Linear\n"; 

             else of<<"Boxed\n"; 

            for(int i = 0; i < 5; i++) 

            { 

 

                baseline(); 

                //of<<"BV: "<<BV/100<<"      MTT: "<<(MTT*2)/col<<"      BF: 

"<<BV/((MTT*2)/col)<<endl; 

                of<<BV/100<<"      "<<(MTT*2)/col<<"      "<<(BV/100)/((MTT*2)/(col*60))<<endl; 

               // of<<"BV: "<<BV/100<<"      MTT: "<<MTT<<"      BF: "<<BV/MTT<<endl; 

 

                ui->spinBox->stepUp(); 

            } 

            of<<endl; 

        } 

        ui->spinBox->setValue(2); 

    } 

} 
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MainWindow::~MainWindow() 

{ 

    delete ui; 

} 
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ДодатокБ 

Лісттинг програми (mainwindow.h) 

#ifndef MAINWINDOW_H 

#define MAINWINDOW_H 

 

#include <QMainWindow> 

#include <QApplication> 

#include "gdcmImageReader.h" 

#include "gdcmImage.h" 

#include <gdcmFile.h> 

#include <gdcmAttribute.h> 

#include <QImage> 

#include <QImageWriter> 

#include <QLabel> 

#include <QtCore/qmath.h> 

#include <qwt_plot.h> 

#include <qwt_plot_grid.h> 

#include <qwt_legend.h> 

#include <qwt_plot_curve.h> 

#include <qwt_symbol.h> 

#include <qwt_plot_magnifier.h> 

#include <qwt_plot_panner.h> 

#include <qwt_plot_picker.h> 

#include <qwt_picker_machine.h> 

#include <qwt_plot_marker.h> 

#include <map> 

 

namespace Ui { 

class MainWindow; 

} 

 

class MainWindow : public QMainWindow 

{ 

    Q_OBJECT 

 

public: 

    explicit MainWindow(QWidget *parent = 0); 

 

    void winLvl(short* buffer16, unsigned char* result, double wind, double lvl, int size); 

    void normal(short* buffer16, unsigned char* result, double wind, double min, int size); 

    bool ConvertToFormat_RGB888(gdcm::Image const & gimage, char *buffer, QImage* 

&imageQt); 

    void sortOrder(QImage*[]); 

    void setGraphData1(int, int, int, double, double, double); 

    void setGraphData2(double, double); 

    double MTT, BV; 

 

 

 

    void concentration(int, int ,int, double&, double&, int, double&); 
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    ~MainWindow(); 

 

 

public slots: 

   void changePicture(); 

   void baseline(); 

   void mtt(double, int, double, double&); 

   void square(double, double, double, int, double, double&); 

   void writeToFile(); 

 

 

private: 

    Ui::MainWindow *ui; 

 

}; 

 

#endif // MAINWINDOW_H 
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ДодатокВ 

Лісттинг програми (main.cpp) 

#include "mainwindow.h" 

#include <QApplication> 

 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

    QApplication a(argc, argv); 

    MainWindow w; 

    w.show(); 

 

    return a.exec(); 

} 

 


