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Anotace 

Cílem této diplomové práce je vývoj poč ítačového programu, umožňujícího 

zpracování a vyhodnocení obrazu z jednodimensionální gelové elektroforézy 

nukleových kyselin. Nejprve je stručně popsána metodika gelové elektroforézy 

a způsoby zpracování obrazových dat z ní získaných. 

Hlavní částí práce je navržení a implementování algoritmů, které umožní 

základní úpravy vstupních obrázků a usnadní analýzu výsledků z gelové 

elektroforézy. Tyto algoritmy jsou součástí jednoduše ovladatelného 

modulárního programu, který bude možné do budoucna rozšiřovat o da lší 

funkce. 

 

 

Annotation 

The aim of the thesis is to develop a software for processing and evaluation of 

one-dimensional gel electrophoresis of nucleic acids and determining DNA 

fragments size. A Gel Electrophoresis Method is described at first. 

The main part of the thesis describes design and implementation of algorithms 

enabling to process and analyze incoming images. The software has a modular 

architecture and could be easily enriched by new modules in the future. 
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1 Úvod 
 

Gelová elektroforéza (GE) se stala velmi frekventovaně používanou metodou 

v řadě biologických odvětví. Potřeba rychlého zpracování většího množství 

obrazových materiálů vede k opouštění klasického ručního zpracování. 

Namísto něj se často používá software, který zaručí velko u úsporu času při 

zachování dostatečně přesného odečtu dat. 

K vytvoření tohoto programu došlo hlavně díky spolupráci s Ústavem 

živočišné fyziologie a genetiky Liběchov, kde jsou elektroforetická data často 

zpracovávána. Používání vyhodnocovacího softwaru, dodaného spolu 

s přístroji, nevyhovuje požadavkům zdejších pracovišť. Velkou výhodou by 

byl jednoduchý program, který by se dal snadně modifikovat dle konkrétních 

potřeb jednotlivých laboratoří. Komerčně dostupná řešení obvykle nabízejí 

složitý a drahý software, který sice pokrývá rozsáhlou oblast zpracování 

laboratorních výsledků, ale není optimalizován pro rychlou a komfortní práci.  

Tato diplomová práce se zabývá tvorbou jednoduše ovladatelné aplikace, 

umožňující načtení obrázků z GE, jejich zpracování a rychlé vyhodnocení 

polohy jednotlivých entit, které se v nich vyskytují. To vede k plně či po lo-

automatickému zpracování obrazu s následnou interakcí s uživatelem, který má 

možnost doladit výsledky dle svých potřeb. Vytvořený program je dostatečně 

modulární pro přizpůsobení a dodání nových funkcí dle potřeb uživatelů. 
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2 Rozbor problematiky 
 

2.1 Gelová elektroforéza 
 

Princip GE nukleových kyselin je založen na jednoduchém procesu. Nukleové 

kyseliny jsou záporně nabité molekuly, které se pohybují ve stejnosměrném 

elektrickém poli vždy od katody k anodě. 

Před samotným spuštěním GE je třeba si připravit prostředí (gel), na kterém 

bude GE probíhat (Maina a kol., 1984). Proces začíná nalitím roztoku gelu do 

speciální formy, do níž je následně vsunut hřeben (ten se postará o vytvoření 

jamek)  (Obr. 2.1).  Po ztuhnutí gelu se odstraní hřeben a nasadí se roztok 

vzorku do předem vytvořených jamek. Vzorek je smíchán s barvou 

(ethidiumbromid) a nasazovacím pufrem. Ten obsahuje modrou barvu 

(LoadingDye), která je rovněž záporně nabitá a slouží jako kontrola pohybu 

fragmentů gelem (Obr. 2.2). Působením napětí se molekuly začnou pohybovat. 

Čím větší molekula, tím je tento proces komplikovanější, a proto za určitou 

dobu překoná mnohem kratší vzdálenost než molekula s malou velikostí. Tímto 

se jednotlivé molekuly od sebe oddělí podle velikosti (Storchová, 1998). 

Základní věc, kterou GE umožňuje, je poměrně přesné určení velikosti 

molekuly. Máme- li fragment (nebo raději více fragmentů) známé velikosti, 

můžeme s jejich pomocí určit velikost neznámé molekuly nukleové kyseliny.  
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Obr. 2.1: Princip GE – schéma. 

 

 
Obr. 2.2: Princip GE – fotografie z praxe. 
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2.2 Pořízení obrázků a jejich zpracování 
 

Po skončení GE je potřeba výsledky zdokumentovat pro pozdější vyhodnocení. 

Celý obdélník gelu položíme na speciální desku a prosvítíme ultrafialovým 

světlem. V tomto světle nukleová kyselina, obarvená ethidiumbromidem, 

oranžově svítí. Při manipulaci je třeba postupovat obezřetně, protože se 

nukleové kyseliny působením záření rozkládají, čímž je výsledek pokusu 

znehodnocen. Obrázek gelu je dokumentován například digitálním 

fotoaparátem nebo CCD kamerou. Tento obraz pak můžeme použít buď 

k manuálnímu, nebo počítačovému zpracování. 

 

Pro počítačové zpracování hovoří hned několik výhod. Prvním je jednoduchost 

manipulace s takto pořízenými daty. Obrázek může sloužit několika 

pracovištím okamžitě po pořízení a lze ho dle potřeby upravit (oříznutí, 

natočení, změna velikosti, změna jasu a kontrastu, atd.).  

Další výhodou je reprodukovatelnost, se kterou je možné obrázky vyhodnotit. 

Této vlastnosti nemůžeme při ručním odečtu nikdy docílit. Pokud však 

použijeme program se shodnými parametry, dostaneme vždy shodné výsledky. 

Tímto způsobem lze minimalizovat výskyt individuálních chyb od ečtu. 

Značnou výhodo u je v neposlední řadě cena tohoto procesu. Digitální 

fotografie a její zpracování v počítači nevyžaduje žádné další náklady v podobě 

tisku. 

Proces pořízení obrázku by měl být optimalizován, aby výsledek obsahoval 

všechna potřebná data a aby se usnadnilo budoucí vyhodnocení. Prvním 

krokem je většinou umístění snímaného gelu v pravoúhlých souřadnicích 

takovým způsobem, aby byly dráhy v GE správně or ientované (vertiká lně 

vzhledem k umístění na monitoru). Tím se ušetří zdlouhavý proces natáčení 

každého obrázku při zpracování. Dalším krokem je nastavení intenzity. 

Snímaná oblast zájmu (jednotlivé bandy) by měli mít menší intenzitu než je 

maximální možná, aby nebylo dosaženo saturace. Pozadí by mělo mít 
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nenulovou hodnotu. Po pořízení obrázku je třeba výsledek zkontrolovat, zda 

obsahuje celou oblast zájmu a má vyhovující parametry pro detekci potřebných 

ent it. Případně je vhodné obrázek oříznout, aby vymezoval pouze oblast zájmu. 

Tím se zjednoduší budoucí vyhodnocení a zpracování obrázku. 

Posledním krokem je uložení obrázku. Na výběr je mnoho možných formátů, 

které se dají rozdělit na ztrátové (JPEG) a bezztrátové (TIFF, JPEG - LS). 

Ztrátová komprese umožňuje významnou úsporu místa při ukládání. Je však 

třeba volit takové parametry komprese, abychom nepřišli o informace obsažené 

v obrázku, které jsou nutné pro jeho následné zpracování. 
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2.3 Vyhodnocení výsledků elektroforézy 
 

Výstupem GE jsou většinou černo-bílé obrázky obsahující několik drah, po 

kterých putovaly jednotlivé segmenty zkoumaného vzorku (Obr. 2.3). 

 

Obr. 2.3: Obrázek výstupu z GE. 

 

Obrázek v našem případě obsahuje jeden marker (Obr. 2.4, sloupec 1). Ten 

představuje standard velikostí, jakýsi „žebřík“, u kterého známe velikosti 

jednotlivých bandů (Storchová, 1998). V ostatních sloupcích (2 - 9) jsou vidět 

výsledky průběhu jednotlivých vzorků, které obsahují jeden až dva bandy 

různých velikostí. Naším cílem je určení velikostí jednotlivých bandů pomocí 

nám známých velikostí fragmentů markeru (Gough a Gough, 1984; Maina a 

kol. 1984). V naší ukázce jsou jednotlivé sloupce odděleny červenou barvou a 

všechny bandy označeny modrou ba rvou (Obr. 2.4). 
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Obr. 2.4: Obrázek výsledku z GE s vyznačenými sloupci a bandy. 
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3 Analýza obrazu 

3.1 Úvod 
 

Jakmile jsou obrázky pořízeny a uloženy, můžeme přistoupit k analýze dat. 

Prvním úkolem je detekovat a rozdělit obrázek na jednotlivé sloupce (dráhy). 

V případě rovných a jasně separovaných sloupců by měl automatický 

algoritmus rychle a přesně určit rozdělení obrázku. U obrázků s méně jasným 

průběhem sloupců bude zapotřebí prvotní automatickou separaci ručně opravit.  

Následujícím krokem je detekce jednotlivýc h bandů ve sloupc ích. Existuje 

mnoho metod (Adiga a kol., 2003; Bajla a kol., 2005; Daszykowski a kol., 

2007; Metzker a kol., 1995; Redman a kol., 1991; Yeoh, 1991) použitelných 

pro tuto detekci. Jednou z nich je hledání lokálních maxim jednotlivých 

sloupců a určení bandů pomocí těchto výsledků. Další metoda využívá výpočtu 

první a druhé derivace k nalezení lokálních maxim a inflexních bodů křivky. 

V obou případech jsme nahradili zkoumaný sloupec za průběh funkce, kde 

hodnoty odpovídají intenzitě jasu jednotlivých pixelů. U těchto zmíněných 

metod je třeba přidat podmínku pro určení bandů, aby se předešlo falešné 

detekci lokálních extrémů. Touto podmínkou může být minimální velikost 

maxima vůči průběhu funkce pro omezení detekce nevýrazných nebo falešných 

bandů (šum, chyby v obraze) nebo například minimální mezera mezi 

jednotlivými bandy – slouží pro zamezení detekce sekundárního maxima při 

rozdílné intenzitě v průběhu jediného bandu (Medberry a kol., 2004). Dalším 

vhodným nástrojem je vyhlazení funkce před jakoukoli analýzou obrázku. 

Tímto krokem omezíme vliv šumu v obrazu na detekci lokálních extrémů. 

Podmínky detekce je možné zlepšit i pomocí redukce vlivu pozadí obrázku, 

kdy například nerovnoměrné osvícení způsobí posun křivky v určitých pa rtiích. 

Ke všem těmto úpravám je třeba přistupovat opatrně, abychom nepřehlédli 

méně výrazné bandy a neznehodnotili tím výsledek analýzy obrázku.  

 

  



 16 

3.2 Předzpracování obrazu 
 

Před samotným vyhodnocením jednotlivých obrázků z GE je vhodné po řízené 

fotografie nejprve předzpracovat. Tímto krokem je omezen vliv nežádoucích 

jevů, které se mohou při pokusu projevit. Docílí se zvýšení přesnosti získaných 

výsledků. 

Pro ilustraci jsou vybrány dva obrázky. První je velmi čistý, bez šumu a dalších 

rušivých elementů. Ten představuje ideálně pořízený snímek. Druhý obrázek 

obsahuje hodně obrazových chyb – hlavně šum a nehomogennos t osvětlení. Na 

tomto obrázku jsou demonstrovány jednotlivé kroky předzpracování obrazu. 

Průběh analýzy obrázku probíhá ve dvou krocích. Prvním krokem je rozdělení 

obrázku na jednotlivé sloupce, druhým detekce bandů v těchto řadách. 

Odstranění šumu a nehomogenity osvětlení v obr ázku má velký vliv na tyto 

kroky analýzy. 
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3.3 Rozdělení obrázku na sloupce 
 

Pro rozdělení obrázku na sloupce bylo vyzkoušeno několik postupů. Zde je 

popsán ten nejúspěšnější z nich. 

Volba souřadnic je zavedena pro jednodušší orientaci v obrázku (Obr. 3.1). 

 

Obr. 3.1: Volba souřadnic v obrázcích. 

 

Algoritmus je založen na průběhu funkce, která sčítá jasy jednotlivých pixelů 

ležících v jednom vertikálním sloupci – pixely se shodnou souřadnicí X. 

Výsledek je následně vydělen výškou obrázku, takže dostaneme průměrný jas 

jednoho pixelu ve sloupci. Graf této funkce viditelně rozděluje obrázek podle 

sloupc ů s jasnými bandy.  

V případě prvního obrázku (Obr. 3.2) je rozdělení dobře viditelné pro všechny 

sloupce. 

U druhého obrázku je vidět několik nedokonalostí. První je šum, který je 

patrný na průběhu funkce. Některé sloupce s málo jasným bandem jsou ob tížně 

rozlišitelné a téměř zanikají. Průběh celé kř ivky je navíc díky nehomogenitě 

osvětlení (různý jas pozadí) velice nepravidelný (Obr. 3.3). 
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-  

Obr. 3.2: Suma jasů, obrázek 1. 

 

 

Obr. 3.3: Suma jasů, obrázek 2. 
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3.3.1 Filtrace šumu 

 

Pro odstranění šumu se nejlépe osvědčil filtr, založený na adaptivní Wienerově 

metodě (blogs.mathworks.com, Wiener Filter). Metoda používá statistické 

informace z okolí pixelu pro jeho úpravu. Na následujících obrázcích (Obr. 3.4, 

Obr. 3.5) jsou vidět výsledky po filtraci obrázku (vlevo) a výše popsané sumy 

jasu podél osy X (vpravo). Pro každý obrázek jsou vykresleny případy pro 

různé nastavení velikosti okolí, použitého pro filtraci. Pro obrázek 1 jsou tyto 

hodnoty: 5x5, 10x10 a 15x15 pixelů. Pro obrázek 2 jsou hodnoty: 10x10, 

20x20 a 30x30 pixelů. 

Pro základní odstranění šumu stačí použít masku 10x10 pixelů. U enormně 

zašuměných obrázků (Obr. 3.5) lze jít až do velikosti masky, která zhruba  

odpovídá 5% rozměru obrázku. Při překročení této hodnoty již může dojít ke 

ztrátám důležitých informací v obrázku (experimentálně odzkoušeno na 

testovací sadě obrázků). 
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Obr. 3.4: Obrázek 1. Filtrace pomocí Wienerova filtru s různě velkým okolím. 
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Obr. 3.5: Obrázek 2. Filtrace pomocí Wienerova filtru s různě velkým okolím. 
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3.3.2 Korekce vlivu pozadí 

 

Nehomogenní  osvětlení během expozice způsobí rozdílný jas pozadí v různých 

částech obrázku. Díky tomuto jevu je základ funkce (sum jasu podél osy X) 

nestejnoměrně vzdálený od nulové hodnoty. To může způsobit komplikace, 

pokud se zadáním prahových hodnot (minimální hodnota) omezí detekce 

lokálních maxim. 

Odstranění vlivu pozadí umožní jasněji viditelné a separovatelné výsledky. 

Použitím matematické morfologie (Hlaváč, 2009 ), konkrétně pomocí eroze a 

dilatace, se podařilo dosáhnout velice dobrých výsledků.  S použitím těchto 

operací je de finováno pozadí obrázku, které je následně odečteno a tím 

eliminován jeho vliv. 

Na následujících obrázcích (Obr. 3.6, Obr. 3.7) jsou vidět výsledky pro různé 

volby velikosti strukturního elementu. U Obr. 3.6 byl použit element ve tvaru 

disku o velikostech 10, 20 a 40, u Obr. 3.7 element o velikostech 10, 50 a 100.  
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Obr. 3.6: Obrázek 1. Korekce vlivu pozadí při použití rozdílných velikostí 
strukturního elementu. 
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Obr. 3.7: Obrázek 2. Korekce vlivu pozadí při použití rozdílných velikostí 
strukturního elementu. 
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3.4 Detekce bandů ve sloupcích 
 

Průběhy funkce jasu (Obr. 3.8) ve vertikálním řezu obrázkem (podél osy Y, 

Obr. 3.9) se podobají předchozím průběhům, se kterými pracujeme pro 

rozdělení obrázku na sloupce (Obr. 3.6). Hlavním rozdílem je zde 

nepravidelnost rozložení jednotlivých maxim a jejich počet. Pokud se jedná o 

sloupec s průběhem markeru, je zde několik lokálních extrémů (obvykle 

v rozmezí 5 - 20). Když jde o sloupec se vzorkem, tak je lokálních extrémů 

méně (obvykle 1 - 2). 

Shodně s kapitolou 3.3 má zde vliv na kvalitu výsledku šum, obsažený 

v obrázku, a nehomogennos t pozadí. Ke kompenzaci těchto jevů dojde již při 

úpravě obrázku před rozdělením na sloupce. 

Při vyhodnocení křivky je zde navíc použito průměrování celého sloupce (Obr. 

3.10, modrá přímka). Dochází zde k posčítání všech pixelů se shodnou 

souřadnicí Y po přímce X v rámci zpracovávaného sloupce. Průměrnou 

hodnotu dostáváme vydělením tohoto čísla počtem pixelů na přímce. 

 

 

Obr. 3.8: Průběh jasu prvního sloupce obrázku 1 
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Obr. 3.9: Volba souřadnic a ukázka průměrování průběhu sloupce (modrá 

přímka). 

 

 

Obr. 3.10: Průběh jasu prvního sloupce po zprůměrování, obrázek 1 
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4 Experimenty 
 

4.1 Testovací sada obrázků 
 

Pro účely testování jednotlivých algoritmů a celého programu byl vybrán 

soubor 200 testovacích obrázků. Tyto obrázky pocházejí z laboratoří České 

Akademie věd a z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze.  

Některé z ob rázků bylo třeba před testováním upravit. V originále se například 

vyskytuje více gelů s proběhlou GE, případně i více pokusů na jednom gelu 

(Obr. 4.1). Obrázky tohoto typu byly rozděleny na jednotlivé průběhy. Tímto 

způsobem lze snáze provést automatické testování bez nutnosti dalšího ručního 

zásahu. Snadněji se také reprezentují výsledky jednotlivých testů vztažením 

k počtu proběhlých pokusů (jednotlivých GE). 

 

Obr. 4.1: Ukázka originálních obrázků. 
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4.2 Aplikace pro ruční editaci informací z obrázku 
 

Pro úvodní zpracování obrázků bylo třeba vytvořit software pro označení 

jednotlivých entit v obrázcích. Tato aplikace „Klikátko“ (Obr. 4.2) byla 

napsána v jazyce Java a slouží jako základ budoucího programu Elektroforeza.  

„Klikátko“ umožňuje rychlé a jednoduché označení všech sloupců i 

jednotlivých bandů. V programu lze používat klávesové zkratky pro jednotlivé 

úkony a tím práci zrychlit. V případě překliknutí je možné vymazání a 

opravení chyby. Po zpracování celého obrázku jsou výsledky uloženy do 

textového souboru se shodným jménem, jako má zpracovávaný obrázek (přidá 

se pouze přípona .txt). To umožňuje jednoduché spárování výsledku 

s obrázkem a tím také urychlení práce – není třeba zadávat ručně cestu a jméno 

souboru pro uložení. Pro kontrolu je možné tento soubor k obrázku načíst a 

zobr azit naklikané hodnoty přímo do obrázku. Ve struktuře souboru odpovídá 

každý řádek jednomu sloupci. První dvě čísla odpovídají horizontální pozici 

začátku a konce sloupce. Následující dvojčíslí definují vertikální pozice okrajů 

jednotlivých bandů. 
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Obr. 4.2: Program Klikátko. 
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4.3 Sady testů 
 

Jako testovací prostředí sloužil program Matlab (The MathWorks, Inc., verze 

7.10.0.499 (R2010a)). V tomto programu byly prvotně navrženy a testovány 

všechny algoritmy. Teprve po jejich odladění byly implementovány do 

programu Elektroforeza. 

Analýza všech předem připravených obrázků probíhá ve dvou krocích. Prvním 

je detekce sloupců v obrázku. Krokem druhým pak detekce jednotlivých 

bandů. Všechny takto dosažené výsledky jsou porovnávány s údaji ručně 

zadanými a uloženými pomocí programu „Klikátko“. 

 

4.3.1 Detekce sloupců 
 

Při ověřování úspěšnosti algoritmu pro detekci sloupců byly výsledky 

porovnávány s ručně naklikanými daty. Vyhodnocení proběhlo ve dvou 

krocích. V prvním se ověřilo, kolik správných výsledků bylo nalezeno (Obr. 

4.3). V druhém kroku je vyhodnocen počet nesprávně detekovaných sloupc ů, 

které jsou nalezeny navíc (Obr. 4.4). K tomuto dochází hlavně u nekvalitních a 

obrázků s malým rozlišením. U takovýchto dat by pomohlo přenastavení 

vstupních parametrů algoritmů. 

Výsledky jsou zobrazeny pomocí histogramů. Na ose Y jsou počty obrázků 

vztažené proti počtu sloupců, které nebyly nalezeny (Obr. 4.3), nebo byly 

nalezeny navíc (Obr. 4.4). 
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Obr. 4.3: Histogram zobrazující počty obrázků, u kterých nebyl nalezen určitý 

počet sloupců. 

 

 

Obr. 4.4: Histogram zobrazující počty obrázků, u k terých byl nalezen určitý 

počet sloupců navíc. 
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4.3.2 Detekce bandů 

 

Ověření úspěšnosti detekce bandů bylo také vyhodnoceno oproti ručně 

nalezeným datům z aplikace „Klikátko“. Na začátku zde bylo použito 

korektního rozdělení sloupců. Díky tomu výsledky odpovídají samotné 

úspěšnosti detekce bandů a nemísí se s chybami, které mohou vznikat při 

dř ívější neúspěšné separaci na jednotlivé sloupce.  
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4.4 Vyhodnocení algoritmů 
 

Oba použité algoritmy dávají velmi slušné výsledky. Pokud bychom úspěšnost 

vyjádřili v procentech, tak separace na sloupce nenajde necelá tři procenta ze 

všech sloupců (v testovací sadě se nachází 2820 sloupců a 3483 bandů celkem) 

a nachází kolem deset procent sloupců navíc. Detekce jednotlivých bandů 

nenalezne č tyři p rocenta a navíc chybně na lezne zhruba osm procent. 

 

 Celkem zpracováno Přehlédnuto Nalezeno navíc 

Sloupc e 2820 66 (2,34%) 289 (10,24%) 

Bandy 3483 145 (4,16%) 305 (8,76%) 

 

V porovnání s konkurenčními programy (Adiga a spol., 2001, programy 

testované v kapitole 5) jsou navržené algoritmy dosti úspěšné. Ve prospěch 

také mluví výběr testovací sady obrázků. Ten zahrnuje různě kvalitní obrázky z 

GE, a simuluje tak provoz na reálných datech. 
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5 Srovnání dostupného softwaru 
 

Na trhu v tuto chvíli již existují různá řešení našeho problému. V následující 

kapitole je shrnutí zkušenos tí z jednotlivých testovaných aplikací. 

 

Dostupný software lze rozdělit do dvou skupin. Prvním je software dodávaný 

se samotným přístrojem. Zde byl testován program ChemiImager 4000  

dodávaný s přístrojem MultiImageTM Light Cabinet (Alpha Innotech 

Corporation, Obr. 5.1), určený pro zastaralý systém Windows 95, a KODAK 

MI použitý s přístrojem Gel Logic 200 Imaging System (Molecular Imaging 

System, CARESTREAM HEALTH, INC., Obr. 5.2). 

Druhou skupinou jsou specializované komerční programy pro zpracování 

obrázků. V této skupině byla testována demoverze programu LabImage 1D 

(Kapelan, Obr. 5.3). Demoverze umožňuje zpracování několika předem 

přichystaných obrázků. 

 

5.1 ChemiImager 4000 
 

Program ChemiImager 4000 i přes své stáří nabízí mnoho zajímavých funkcí. 

Mezi základní patří změna rozložení černé a bílé, změna gamy, změna jasu. 

Samotná práce s programem začíná pořízením obrázku – program je přímo 

napo jen na přístroj. Následuje ruční úprava parametrů a specifikování oblasti 

zájmu na obrázku. Po ručním zadání počtu drah dojde k prvnímu odečtu a 

analýze. Po té má uživatel možnost změnou parametrů ovlivnit detekci 

jednotlivých bandů. Program umožňuje dobrou vizualizaci jednotlivých 

průběhů (Obr. 5.1). 

Nevýhodou programu je jeho svázanost se zastaralým systémem a hardwarem. 

Jedinou možností přenosu obrázků a výsledků bylo přes 3,5" disketovou 

mechaniku. Toto značně omezuje digitalizaci obrázků ve vyšším rozlišení a tím 
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degraduje proces hned na jeho začátku. Práce s programem je po měrně 

neintuitivní a celková kompozice nepřehledná. Samotný odečet entit na 

obrázku je velmi zdlouhavý. 

 

Obr. 5.1: ChemiImager 4000. 

 

5.2 KODAK MI 
 

Program KODAK MI (Obr. 5.2) pochází od stejnojmenné firmy. Stejně jako 

ChemiImager je dodáván spolu s přístrojem. Program pracuje pod systémem 

Windows XP a novějším. Díky tomu je orientován na relativně nový hardware 

(oproti softwaru ChemiImager). Tím pádem umožňuje komfortnější ovládání 

na monitoru s větším rozlišením a dovoluje uživateli pracovat a ukládat 

naskenované obrázky ve vysokém rozlišení a dobré kvalitě. Následná 

manipulace s nimi je bezproblémová díky připojení poč ítače k loká lní síti a 

přítomnosti portů USB (Univerzální sériový port) (umožňují například 

připojení externího disku pro snadný přenos dat). 
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Program po oskenování a otevření obrázku provede uživatele několika 

základními kroky, ve kterých je možno nastavit vstupní parametry. Následně je 

proveden odečet a analýza výsledků. 

 

Obr. 5.2: KODAK MI. 

 

5.3 LabImage 1D 
 

Posledním testovaným programem je LabImage 1D (Obr. 5.3), který byl k 

dispozici pouze jako neplacená demoverze. Ta bohužel umožňovala práci jen 

na několika předem připravených obrázcích. Tato skutečnost značně omezila 

porovnání programu s konkurenty. Úspěšné nalezení všech bandů v předem 

připravených obrázcích by logicky měla být s amozřejmostí.  

Program nabízí podobné funkce jako KODAK MI. Z testované trojice má 

nejpřehlednější ovládání.   
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Obr. 5.3: LabImage 1D. 

 

Nevýhodou všech testovaných programů je zdlouhavé a neintuitivní ovládání. 

Uživatel je většinou veden skrz sérii kroků, po kterých až následně dojde 

k první analýze obrázku a odečtu výsledků. Teprve poté je možno tyto 

výsledky zhodnotit a případně i opravit změnou parametrů. Díky této 

skutečnosti je zpracování obrázků velmi zdlouhavé. Zpracování většího počtu 

dat vyžaduje neadekvátně d louhou dob u. 

Po správném ručním zadání jednotlivých sloupců programy dobře pracují 

s přehlednými a výraznými obrázky. Pokud se snažíme zpracovat složitější 

obrázky, je dosti pracné najít takové počáteční nastavení, abychom detekovali 

všechny potřebné údaje. 
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6 Program Elektroforeza 
 

Program Elektroforeza vychází ze základu naprogramovaného v předchozí 

bakalářské práci (Kaňka, 2008). Z tohoto softwaru je v podstatě použito pouze 

GUI (Graphical User Interface) a komponenta pro kreslení grafů (Obr. 6.1). 

Vnitřní algoritmy, pracující s obrázkem, jsou kompletně přepsány podle 

algoritmů popsaných v kapitole 3 a otestovaných v kapitole 4.  

Software byl vytvořen v prostředí NetBeans IDE 6.8 a je napsán v jazyce 
JAVA.  

 

 

Obr. 6.1: Aplikace Elektroforeza. 

 

Aplikace se skládá ze třech základních oken. Okno Image zobrazuje načtený 

obrázek a v zápatí cestu a jméno tohoto obrázku (Obr. 6.1). 
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Obr. 6.2: Komponenta Graph aplikace Elektroforeza. 

 

Okno Graph (Obr. 6.2) umožňuje základní vizualizaci hodnot v obrázku. Na 

svých záložkách ukazuje průběhy jasových hodnot v jednotlivýc h sloupc ích. 

Všechny grafy se vykreslují automaticky po detekci jednotlivých sloupců 

v obrázku. Komponenta umožňuje základní práci s grafy (zoom, změnu 

měřítka os a další).  
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Okno Data je nejdůležitější komponentou programu, zprostředkovává interakci 

uživatele s programem a výsledky. Dělí se na čtyři záložky. V první jsou 

obecné informace o obrázku a funkce Zoom, náhled nalezených sloupců a 

možnost jejich editace, tlačítka pro uložení a načtení dat a možnost editace 

vstupních proměnných algoritmu. Následuj ící záložky nás informuje o 

hodnotách načteného markeru a o hodnotách a poloze jednotlivých nalezených 

bandů (Obr. 6.3, Obr. 6.4). 

 

 

 

Obr. 6.3: Okno Data zobrazující pozici, intenzitu a hodnoty jednotlivých bandů 

ve sloupci Marker 
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Obr. 6.4: Okno Data zobrazující sloupec, číslo, intenzitu a vypočtenou velikost 

bandů v ostatních sloupcích, než je Marker 

 

Podrobnější pop is programu a návod na ovládání se nachází v přiloženém 

manuálu k aplikaci. 
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7 Závěr 
 

Hlavním dosaženým výsledkem diplomové práce je software Elektroforeza, 

který umožňuje jednoduché a rychlé vyhodnocení obrázků z GE nukleových 

kyselin.  Program má intuitivní ovládání a díky své modulárnosti umožňuje 

rozšíření o další funkce v budoucnu. 

V první části této práce byla obecně rozebrána problematika GE a metod pro 

vyhodnocení obrazových výsledků. Toto zpracování se neobejde bez 

dostatečných znalostí zpracování obrazu.  

V druhé části byly navrženy algoritmy, které umožňují úpravu obrazových dat 

(filtraci šumu a korekci vlivu pozadí) a následnou detekci polohy jednotlivých 

bandů ve výs ledc ích GE. Algoritmy byly experimentálně vyzkoušeny na 

testovací sadě 200 obrázků, které poskytlo pracoviště Akademie věd a Ústav 

hematologie. Data sloužila jako kvalitní předloha obrázků, které budou 

v navrhovaném programu vyhodnocovány. 

Testované algoritmy mají vysokou úspěšnost detekce jednotlivých sloupců. 

Celkem nebyly nalezeny necelá tři procenta z celkového počtu 2820 sloupců 

(součet ve všech ob rázcích). Při testech bylo detekováno zhruba deset procent 

sloupců navíc. Toto procento se dá rapidně snížit použitím algoritmu, který 

tyto falešné sloupce filtruje. Nevýhodou navrhnutého a testovaného algoritmu 

je potřeba jeho nastavení na konkrétní typ dat. Po té funguje spolehlivě.  

Následná detekce jednotlivých bandů v obrázcích funguje také s vysokou 

úspěšností. Nebyly detekovány pouze čtyři procenta a chybně navíc nalezeno 

osm procent. I zda je prostor pro případné další testování sofistikovanějších a 

složitějších algoritmů pro analýzu ob razu. 

V porovnání s konkurencí algoritmy vykazují velmi dobré výsledky, hlavně 

vzhledem k faktu, že sada testovacích obrázků obsahuje i velmi nekvalitně 

pořízené snímky. 
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Díky implementaci v jazyce Java je program Elektroforeza lehce přenositelný 

mezi různými platformami (Windows, Linux, MacOS X). Testování potvrdilo 

pouze malé diference (hlavně ve výsledném vzhledu aplikace). 

Další výhodou programu je jeho modulárnost. Na základní kostru programu lze 

postupně dodělávat další funkce. Ať už se jedná o zpracování obrazu nebo 

následnou analýzu. Tato vlastnost umožňuje program přizpůsobit „na míru“ 

danému pracovišti a jeho potřebám. 

K programu byla implementována knihovna markerů, která usnadní přepočet 

velikosti bandů. Tato knihovna se dá jednoduchým způsobem doplňovat a 

aktualizovat. 
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8 Zkratky 

 

CCD kamera Kamera používající CCD senzor (Charge – coupled 

device) 

DNA   Deoxyribonukleová kyselina 

GE gelové elektroforéza 

GUI Graphical User Interfae – grafické uživatelské prostředí 

JPEG Joint Photographic Experts Group, formát ztrátové 

komprese 

JPEG – LS Joint Photographic Experts Group – Lossless, formát 

bezztrátové komprese 

JPEG 2000 Joint Photographic Experts Group, verze z roku 2000 

umožňující ztrátovou i bezztrátovou kompresi 

PDF Portable Document Format 

TIFF Tagged Image File Format, formát umožňující 

bezztrátovou kompresi 

USB Univerzální sériový port 
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Adobe Photoshop CS4 
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Matlab - The MathWorks, Inc., verze 7.10.0.499 (R2010a) 
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10 Přílohy 

10.1 Přílohy na CD 
 

KankaDP.pdf    - PDF verze diplomové práce 

 

/Elektroforeza    - samotný program 

/Elektroforeza source   - zdrojové soubory programu 

/Testovací obrázky   - sada testovacích obrázků 

/Markers - soubory s přednastavenými markery, 

jejich přehled v PDF 

/Java - pomocné soubory nutné pro spuštění 

programu 
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10.2 Knihovna DNA markerů 

Název 
Markeru 

Rozptyl 
velikosti 

DNA (bp) 

Počet 
bandů 

Velikosti jednotlivých 
bandů 

Název 
firmy 

MassRuler™ 
Low Range 
DNA 
Ladder, 
ready-to-use 

80-1031 11 1031, 900, 800, 700, 600, 
500, 400, 300, 200, 100, 
80 

Fermentas 

MassRuler™ 
High Range 
DNA 
Ladder, 
ready-to-use 

1500-10000 9 10000, 8000, 6000, 5000, 
4000, 3000, 2500, 2000, 
1500 

Fermentas 

MassRuler™ 
DNA Ladder 
Mix, ready-
to-use 

80-10000 20 10000, 8000, 6000, 5000, 
4000, 3000, 2500, 2000, 
1500, 1031, 900, 800, 
700, 600, 500, 400, 300, 
200, 100, 80 

Fermentas 

GeneRuler™ 
50 bp DNA 
Ladder 
 

50-1000 13 1000, 900, 800, 700, 600, 
500, 300, 250, 200, 150, 
100, 50 

Fermentas 

GeneRuler™ 
100 bp Plus 
DNA Ladder 

100-3000 14 3000, 2000, 1500, 1200, 
1000, 900, 800, 700, 600, 
500, 400, 300, 200, 100 

Fermentas 

GeneRuler™ 
1 kb DNA 
Ladder 

250-10000 14 10000, 8000, 6000, 5000, 
4000, 3500, 3000, 2500, 
2000, 1500, 1000, 750, 
500, 250 

Fermentas 

GeneRuler™ 
DNA Ladder 
Mix 

100-10000 21 10000, 8000, 6000, 5000, 
4000, 3500, 3000, 2500, 
2000, 1500, 1200, 1000, 
900, 800, 700, 600, 500, 
400, 300, 200, 100 

Fermentas 

2-Log DNA 
Ladder 

100-10000 19 10002, 8001, 6001, 5001, 
4001, 3001, 2017, 1517, 
1200, 1000, 900,800, 
700, 600, 517, 500, 400, 
300, 200, 100 

BioLabs 

100 bp DNA 
Ladder 

100-1517 13 1517, 1200, 1000, 900, 
800, 700, 600, 517, 500, 
400, 300, 200, 100 

BioLabs 

PCR Marker 50-766 5 766, 500, 300, 150, 50 BioLabs 

Quick-Load® 
Low 
Molecular 
Weight DNA 

25- 766 11 766, 500, 350, 300, 250, 
200, 150, 100, 75, 50, 25 

BioLabs 
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Ladder 
Quick-Load® 

50 bp DNA 
Ladder 
 

50-1350 17 1350, 916, 766, 700, 650, 
600, 550, 500, 450, 400, 
350, 300, 250, 200, 150, 
100, 50 

BioLabs 

Quick-
Load® 100 
bp DNA 
Ladder 

100-1517 13 1517, 1200, 1000, 900, 
800, 700, 600, 517, 500, 
400, 300, 200, 100 

BioLabs 

1 kb DNA 
Step Ladder 

1000-10000 10 10000, 9000, 8000, 7000, 
6000, 5000, 4000, 3000, 
2000, 1000 

Promega 

100bp DNA 
Step Ladder 

100-4000 40 4000, 3800, 3600, 3400, 
3200, 3000, 2800, 2600, 
2400, 2200, 2000, 1900, 
1800, 1700, 1600, 1500, 
1400, 1300, 1200, 1100, 
1000, 900, 800, 700, 600, 
500, 400, 300, 200, 100 

Promega 

50bp DNA 
Step Ladder 

50-800 16 800, 750, 700, 650, 600, 
550, 500, 450, 400, 350, 
300, 250, 200, 150, 100, 
50 

Promega 

25bp DNA 
Step Ladder 

25-300 12 300, 275, 250, 225, 200, 
175, 150, 125, 100, 75, 
50, 25 

Promega 

10bp DNA 
Step Ladder 

10-100 10 100, 90, 80, 70, 60, 50, 
40, 30, 20, 10 

Promega 

BenchTop 
1kb DNA 
Ladder 

253- 10000 14 10000, 8000, 6000, 5000, 
4000, 3000, 2500, 2000, 
1500, 1000, 750, 500, 
250, 253 

Promega 

100bp DNA 
Ladder 

100-1500 
 

11 1500, 1000, 900, 800, 
700, 600, 500, 400, 300, 
200, 100 

Promega 
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A)   B)   C)  

 

 

C)  D)   E)  
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F)    H)   CH)  

 

 

I)    J)    K)  
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L) M) N)  

 

 

O) P) Q)  

 



 55 

R)     S)  

 

Obr. DNA Markery 

A) GeneRuler™ 1 kb DNA Ladder_F, B) GeneRuler™ 50 bp DNA Ladder_F, 
C) GeneRuler™ 100 bp Plus DNA Ladder_F, D) GeneRuler™ DNA Ladder 
Mix_F, E) MassRuler DNA Ladder, Low Range, ready to use_F, F) 
MassRuler™ DNA Ladder Mix, ready-to-use_F, G) MassRuler™ High Range 
DNA Ladder, ready-to-use_F, H) 2-Log DNA Ladder_B, CH) 100 bp DNA 
Ladder_B, I) PCR Marker_B, J) Quick-Load® 50 bp DNA Ladder_B, K) 
Quick-Load® 100 bp DNA Ladder_B, L) Quick-Load® Low Molecular 
Weight DNA Ladder_B, M) 1 kb DNA Step Ladder_P, N) 10bp DNA Step 
Ladder_P, O) 25bp DNA Step Ladder_P, P) 50bp DNA Step Ladder_P, Q) 
100bp DNA Ladder_P, R) 100bp DNA Step Ladder_P, S) BenchTop 1kb 
DNA Ladder_P 
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