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1 Úvod

Rakovina  ženského  prsu  [1]  je  dnes  jednou  z nejčastějších  příčin  úmrtí  v ženské

populaci všech věkových skupin. Je zřejmé, že pokud by se podařilo nalézt příznaky,

které s dostatečnou přesností a především včas jsou schopny predikovat budoucí progres

nádorového bujení, dalo by se riziko úmrtí výrazně snížit. Dále je zřejmé, že od určitého

věku  je  vhodné masově  a  pravidelně  prověřovat  velké  množství  žen.  Tento  přístup

je nazýván screeningem [2,3] a obecně je považován za postup s vysokou efektivitou,

ale zároveň s obrovskou náročností kladenou na lékařský personál a, ač je to pohled

poněkud neetický, finanční zajištění. Proto vize počítačem podporovaného pracoviště,

kde by bylo možné prvotní třídění vyšetřovaných žen automatizovat, je stále lákavější.

To vede k pokusům vytvořit spolehlivé metody, jak pomocí výpočetní techniky nalézt

v rentgenovém  snímku  jednoznačné  příznaky,  na  jejichž  základě  budeme  moci

s co největší jistotou říci: bujení je zhoubné nebo není zhoubné.

Při  specifikaci  obsahu  disertační  práce  jsem  došel  k závěru,  že  by  se  měla

především  zabývat  speciálními  problémy  zpracování  mamogramů.  V první  fázi

obsahuje obšírnější popis objektů, které budou při klasifikaci předmětem zájmu. V té

souvislosti je nutné se zabývat také otázkou rušení a šumů, které do snímku vnáší celý

proces od snímkování až pod digitalizaci. Pokusím se zde dovodit, které rušivé vlivy

mají největší negativní vliv na klasifikaci detekovaných objektů. Návrh, jak tato rušení

odstranit, bude diskutován v kapitole o předzpracování, protože soubor těchto metod má

zajistit kvalitní data pro další zpracování a zaručit tak co největší efektivitu. Vzhledem

k tomu,  že  nejen  tvar  samotných  kalcifikací  hraje  rozhodující  úlohu při  diagnostice

mamogramu, velká část práce se věnuje i popisu jejich shluků. Zde je nutné zavést zcela

nový přístup k jejich 3D popisu. Uvedl jsem 3D popis. Ale jak se k němu dobrat? Nelze

tedy  vynechat  kapitoly,  které  připraví  algoritmy  pro  3D rekonstrukci  a  dekompresi

obrazu vyšetřovaného prsu. Obzvláště k tomu a nejen tomu budu používat jak neživé

tak i živé fantomy. Jejich popis a účel nesmí být opominut.

14/122



Analýza tvaru kalcifikací v rentgenových mamogramech

Obr. 1.1 Postup zpracování mamogramů
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Obr. 1.1 dokumentuje stručně jednotlivé kroky mé představy, jak by mělo vypadat

kompletní  počítačové  zpracování  počínaje  pořízením  dvou  snímků  mamografem  a

konče  nějakou  formou  diagnózy.  Toto  schéma  považuji  z hlediska  komplexnosti

procedury za stěžejní, proto bude i celá disertační práce takto členěna a jednotlivé kroky

vývojového diagramu se budou krýt s hlavními kapitolami.

Při  splnění  těchto  představ  se  disertační  práce  stane  logickým  navázáním  na

bakalářskou  a  diplomovou  práci,  které  se  dostatečně  podrobně  zabývaly  otázkami

předzpracování a detekce potenciálně zajímavých objektů v digitalizovaném obraze. I

zde se sekáme s kapitolou detekce, ale pouze ve smyslu několika nových a zajímavých

algoritmů,  které  byly  optimalizovány  především  na  rychlost  zpracování  pro  další

implementaci.  V souvislosti  s obr.  1.1 lze  říci,  že  má bakalářská  a  diplomová práce

pokrývá většinovou část úseku vývojového diagramu označeného jako Detekce.

Výsledkem práce by tedy měl být soubor postupů zpřesňujících diagnostiku, ale i

kroky k ní vedoucí a možná by měl být i prověrkou stávajících postupů v praxi běžně

užívaných. Autor by byl potěšen, pokud by práce napomohla k optimalizaci vyšetření

po technické stránce a sekundárně tak ke zvýšení pravděpodobnosti přesné diagnostiky

choroby.

Realizaci  práce  bude  provázet  i  reálná  implementace  vytvořených  algoritmů

v programovacím jazyce Delphi a naváže se tak na předchozí práce a s tím související

programové vybavení novou verzí aplikace Suita 3D.
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2 Terminologie

2D – dvojdimenzionální

3D - třídimenzionální

benigní -  nezhoubný,  onemocnění,  které  přímo neohrožuje  organismus  a  má  naději

na vyléčení

binární  -  týká-li  se  obrázku,  pak  to  znamená,  že  jeho  pixely  nabývají  pouze  dvou

hodnot (minimální a maximální jas), např. 0 a 1

CC – craniocaudal – jeden ze směrů při pořizování mamogramu, shora dolů, obr. 2.1,

viz také odstavec 16.1

CT - computed tomography, výpočetní tomografie, též označení pro výpočetní tomograf

cysta – patologická dutina

DFT – diskrétní Fourierova transformace (Discreet Fourier Transform)

fantom – náhrada, model

DFT – rychlá Fourierova transformace (Fast Fourier Transform)

kalcifikace (Ca) -  drobné zvápenatělé  ložisko (nejen) uvnitř  prsní tkáně,  které se na

rentgenovém snímku jeví jako bílá tečka, mohou se vyskytovat samostatně nebo ve

shlucích 

maligní - zhoubný, onemocnění, které přímo ohrožuje organismus s rizikem úmrtí

mammila - bradavka

mamograf -  zobrazovací  přístroj  pro  mapování  vnitřní  struktury  ženského  prsu,

nejčastěji rentgenový

- filmový - vyšetření probíhá jako standardní RTG snímkování, výstupem je film

-  digitální -  detektorem  není  film,  ale  CCD  snímač  poskytující  digitální  formu

projekce přímo vhodnou pro další počítačové zpracování

mamografie - rentgenová vyšetření měkkých tkání prsu umožňující identifikovat různé

benigní a maligní objekty

- diagnostická -  mamografie u pacientky, která již má nález v prsu

- screeningová - mamografie u pacientky bez příznaků, cílem je detekovat rakovinu

dokud  je  ještě  raná,  tzn.  provádí  se  periodicky  v závislosti  na  věku  pacientky

a stupni rizika rakoviny prsu

mamogram - rentgenový snímek měkkých tkání prsu zhotovený za účelem identifikace

různých útvarů (cyst, tumorů, ...)
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mikrokalcifikace (MCa) -  podskupina  kalcifikací  o  velmi  malých rozměrech,  řádově

kolem 0,1 mm, avšak na snímku viditelná i pouhým okem

MLO – mediolateral  oblique - jeden ze směrů při pořizování mamogramu, šikmo od

hrudní kosti, obr. 2.1, viz také odstavec 16.1

rakovina -  obecný termín  pro rakovinový tumor nebo pro formy buněk nové tkáně,

typický je nekontrolovatelný růst (novotvar) doprovázený ničením okolních tkání 

rtg – rentgenový

šedotónový - týká-li se obrázku, pak to znamená, že jeho pixely nabývají hodnot šedi

v intervalu např. 255;0

texturní analýza - analýza založená na textuře (míra hladkosti, hrubosti a pravidelnosti),

zde je použit statistický přístup

tomovrstva –  vrstva  (řez),  ze  kterých  se  skládá  obraz  vyšetřovaného  objektu  při

vyšetření na výpočetním tomografu, má definovanou tloušťku

tumor – nádor, zvětšení či zduření

tvarová analýza -  analýza založená na vyhodnocování parametrů popisujících tvarové

vlastnosti objektů (kompaktnost, obvod, ...)

Obr. 2.1 Ilustrace k pohledům CC a MLO
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3 Příbuzné práce („state of the art“)

Obecné zpracování mamogramů se co do použitých metod příliš neliší od zpracování

jiných medicínských obrazů. Ke slovu zde přicházejí obvyklé metody úpravy obrazů

zaměřené na jejich histogram, úpravu kontrastu a jasu, korekci převodní charakteristiky,

dále běžné sady filtrů aplikované buď přímo nebo ve spektrální oblasti a případně pak

metody binarizace.

V oblasti detekce objektů jsou nejčastěji využívány:

 tradiční sady filtrů – Gaussův, Wienerův, atd.

 adaptivní filtry a gaussovské testy

 detekce využívající charakteristik textury

 přizpůsobená filtrace

 filtrace ve spektrální rovině

a z těch zajímavějších metod lze uvést:

 detekce s využitím statistického modelu

 filtrace s využitím vlnkové transformace

Klasifikace zájmových  struktur  s ohledem na  mikrokalcifikace  se  v případě  velkého

procenta  specializovaných  pracovišť  [4]  odehrává  ve  vyhodnocování  založeném  na

tvarových parametrech,  fyzikálních  momentech,  Fourierových deskriptorech a z nich

odvozených klasifikátorech. Opět mezi ty zajímavější lze zařadit:

 klasifikátory na bázi neuronových sítí

 morfologická rekonstrukce

 popis s využitím vlnkové transformace

 matematická morfologie

Metody matematické morfologie se uplatňují poněkud méně z důvodu její výpočetní a

časové náročnosti.

Další pracoviště ve světě, která se zabývají analýzou mamogramů používají k popisu

tvarů v souhrnu následující parametry [5]:

 tvar shluku - kompaktnost, plocha, 4-tý invariantní moment

 densita - průměrná hodnota úrovně šedi, kontrast
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 rozptyl - standardní odchylka úrovně šedi, standardní odchylka tloušťky hran

 distribuce -  střední  separace,  počet  na  jednotku  plochy,  střední  vzdálenost

od středu, směrodatná odchylka vzdálenosti od středu

 tvar -  obvod,  kompaktnost,  konvexita,  momentové  deskriptory,  moment

setrvačnosti,  první  invariantní  moment,  invariantní  momenty  2-7,  poměr

momentů, entropie (texturní), excentricita, Fourierovy deskriptory, délka hlavní

osy, směrodatná odchylka hranice

 rozptyl tvarů - směrodatná odchylka kompaktnosti

 velikost - střední úroveň šedi x plocha, střední plocha

 rozptyl velikostí - směrodatná odchylka ploch

Vlnková  transformace (Wavelet  Transform  -  WT)  byla  v určitém  období  tématem

mnoha prací a bylo zkoumáno její použití především pro:

 odstranění šumu

 detekci

 prahování

 popis objektů

Podle  dalšího  vývoje  sice  byly  dosaženy  určité  výsledky,  ale  význam  WT  byl

pravděpodobně poněkud přeceněn a v aktuálních dostupných článcích již tento nástroj

tak početně nefiguruje.

Mamografie

V oblasti snímkování lze zaznamenat nárůst kvality klasických filmových mamografů a

především rozvoj mamografů digitálních, zde však masivnějšímu rozšíření stále ještě

brání vysoká cena.

Screening – v pohledu na screening neexistuje jednoznačná shoda, zda jej provádět a

také  od  jakého  věku.  Nicméně  většinový  názor  říká,  že  rizika  spojená  s pravidelně

opakovaným vyšetřením jsou prokazatelně nižší než riziko onemocnění rakovinou prsu.

Otázkou zůstává věková hranice.
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4 Popis kalcifikací, mikrokalcifikací a jejich shluků

Je potřeba specifikovat tvary objektů, které budeme hledat a posléze popisovat. Většina

dále použitých metod je založena na apriorní znalosti možných tvarů. 

Kalcifikací nazýváme lokální zvápenatění. Toto zvápenatělé místo bývá patrné na

rentgenovém  snímku  v  podobě  drobného  bílého  objektu.  Mikrokalcifikace  jsou

zvláštním případem kalcifikací  a  jsou raným příznakem rakovinového bujení.  Jejich

velikost  se pohybuje  v  rozmezí  0,1  až  1  mm.  Pro  spolehlivou  digitalizaci  všech

mikrokalcifikací je nutno využít skeneru s rozlišením alespoň 50 m. Popišme nyní ve

stručnosti vztah druhu onemocnění ke tvaru mikrokalcifikací, viz také [6,7].

Tkáň ženského prsu je tvořena strukturou mléčné žlázy a tukem. Vzájemný poměr

těchto dvou typů tkání je velmi individuální  a mění se s věkem. Obecně lze říci,  že

s věkem ustupuje  mléčná  žláza  tukové tkáni.  Z hlediska  mikrokalcifikací  je  důležitý

fakt, že ty, které lze považovat za maligní, se nacházejí zpravidla v mléčné žláze.

4.1 Oblast výskytu a tvar

1. Kalcifikace v oblasti lobulů

a) cystická choroba

cystická choroba velikost popis tvar (obr. 4.1.1)
mikrocystická

adenóza

0,1-0,3

mm

stejnoměrně slabě mdlé,

mírně výrazné
shluky tvaru maliny (A1)

sklerozující

adenóza

polymorfní, lineární,

zakřivené (A6)
mikrocystická

choroba
1-2 mm

okrouhlá skvrna různé

denzity

„šálek na čaj“ (A3),

srpkovité, pseudoshluky

Tab. 4.1.1 Typy cystických chorob

b) lobulární CIS

popis: velmi obtížně rozpoznatelné, obr. 4.1.1 A4

c) infiltrující lobulární karcinom

popis: shluky kolem lalůčků

tvar: ztrácí stromečkovou strukturu

d) lemové kalcifikace ve stěnách cyst
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2. Kalcifikace v duktálním systému

a) duktální karcinom různého typu, papilom a papilomatosa s maligní transformací

duktální

karcinom
popis

tvar 

shluku (obr. 4.1.3) kalcifikací (obr. 4.1.2)

komedonový

typ

kalcifikace se nacházejí 

v centru mlékovodu 

0,1-0,3 mm

- (4.1.1 B6)

papilární typ

kalcifikace rozházeny v

dutinkách tumoru, 

5-10 ve shluku

mnohoúhelník (b) 

trojúhelník (a)

motýl (c)

láhev (d)

kosočtverec (e)

lineární, větvící se

(4.1.1 B5)

tečkovité (4.1.2 f)

čárkovité (4.1.2 b)

červovité (4.1.2 c)

větvící se

X, Y, V, W, Z

Tab. 4.1.2 Typy duktálních karcinomů

b) retinovaný sekret s/bez epitelární proliferace nebo galaktophoritis

popis: kalcifikace zpravidla neshluklé, blízko bradavky

tvar shluků: větvovitá struktura (obr. 4.1.2 g, detail obr. 4.1.1 B2)

tvar jednotlivých kalcifikací: monomorfní lineární

c) hyalinizovaný, intraduktální papilom a fibroadenom

popis: kalcifikace za bradavkou

tvar:  polymorfní,  tečkovité (oválné či  okrouhlé),  šupinovité (obr. 4.1.1

B1)

3. Kalcifikace ve fibroadenomech

popis: často tzv. „halo sign“ (stín)

tvar shluků: kulovitý

tvar jednotlivých kalcifikací: lasturovité, srpkovité

4. Kalcifikace provázející tukovou nekrózu

tvar: okrouhlé a oválné (obr. 4.1.1 A2, detail obr. 4.1.2 d, e)

5. Kalcifikace vázané na maligní tumory

6. Kalcifikace v     artériích   (obr. 4.1.1 B2)

7. Kalcifikace způsobené přítomností parazitů

tvar: cystické (echinococcus), červovité (filarióza)

8. Kalcifikace v mazových žlázách
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velikost kalcifikací: 1-1,5 mm

popis: celkové projasnění, lokalizovány v kůži

tvar: prstenčité (obr. 4.1.1 B3)

1 2 3 4 5 6

A

B

Obr. 4.1.1 Typy kalcifikací - náhled

a b c d e

f g

Obr. 4.1.2 Typy kalcifikací - detail

a b c d e

Obr. 4.1.3 Tvary shluků

4.2 Diagnostický význam

Znaky benignity:

 velikost větší než 2 mm

 jednoznačná pro tvary A2, B3, B4, A3, B2 v obr. 4.1.1.

 kalcifikace s morfologií rozdílnou mezi projekcemi (vliv gravitace)

 hrubé kalcifikace (vypadají jako popcorn)

 světlá centrální zóna
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 perfektně kruhové nebo oválné

Znaky malignity

 tvary B5 a B6 v obr. 4.1.1, např. podle obr. 4.2.1

 nepravidelnost a heterogenita (tzv. granulární), variují ve tvaru a velikosti (<0.5

mm)

Obr. 4.2.1 Obvyklé tvary asociované s výskytem karcinomu

Tab.  4.2.2 uvádí  pět  základních  typů mikrokalcifikací.  Rozdělení  na typy opět

souvisí s jejich pravděpodobnou malignitou.

Typ I - srpkovité tvary nebo kruhové pravidelné disky s prázdným středem 

Typ II - kruhové  s pravidelným  obrysem  a  podobnými  velikostmi,  ale

bez prázdných středů

Typ III - velmi  malé  mikrokalcifikace,  každá  je  natolik  malá,  aby  měla

identifikovatelný tvar

Typ IV - nepravidelné tvary podobné krystalkům soli

Typ V - protáhlé nebo rozvětvené mikrokalcifikace

Typy mikrokalcifikací a riziko rakoviny
Typ I Typ II Typ III Typ IV Typ V

     ~ 0% 19% 39% 59% 96%

Tab. 4.2.2 Typy mikrokalcifikací a riziko rakoviny

Tab.  4.2.2 dává  do  souvislosti  velikosti  mikrokalcifikací,  jejich  počet  na  dané

ploše 1 cm2 a pravděpodobnou benignitu či malignitu tkáně [7].

1.1.1 Shluky

Za  shluk se  považuje  5 a  více  kalcifikací  izolovaných  v malém objemu na  snímku.
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Právě počet 5 je považován za kritérium, samozřejmě nikoli absolutní, ale statisticky

relevantní. Kalcifikace mají obvykle rozměr 150-250 μm, pak jsou již označovány jako

mikrokalcifikace, přesto,  že  jsou  viditelné  pouhým  okem.  Horní  strop  pro  počet

kalcifikací ve shluku je někdy stanovován přibližně na 10. Pravděpodobnost malignity

roste se zmenšující se velikostí a rostoucím počtem. Počet objektů tedy udává, zda jde o

shluk, jejich poloha, tvar a rozložení je pak signifikantní z hlediska malignity.

Naproti  tomu  pseudoshlukem nazýváme skupinu kalcifikací,  které  se  jeví  jako

shluk přesto,  že  ve  skutečnosti  se  ve shluku nenacházejí.  Tento  jev  může  za  určité

konstelace vzniknout projekcí 3D prostoru na rovinu snímku. Je-li tedy takový shluk

viditelný  pouze  v jednom  ze  dvou  standardně  pořizovaných  snímků,  jedná  se  o

pseudoshluk.

Kriteria Pravděpodobně benigní Pravděpodobně maligní
1 Ca v cm2 1 - 10 > 10

2 Tvar shluku
obecně sférický

výplň dutin
celkově nepravidelný

3 Velikost > 1,1 mm < 0,5 mm

4 Uniformita velikosti
velmi uniformní

středně uniformní

převážně neuniformní

většinou neuniformní
5 Průměrná vzdálenost ve shluku > 1,1 mm < 1,0 mm

Tab. 4.2.3 Kritéria malignity a benignity

1. ve shluku 2. v segmentu 3. v regionu 4. roztroušené

Tab. 4.2.4 Distribuce kalcifikací

Podstatná je i otázka distribuce v prsu, viz tab. 4.2.4. Význam je následující:

ad 1. obtížné diagnostikovat zda benigní či maligní

ad 2. v jedné síti duktů laloku nebo segmentu, věnovat pozornost

ad 3. a 4. téměř vždy benigní

4.3 Obraz kalcifikací v RTG snímku

Pro projekci kalcifikací v mamogramech jsou typické některé vlastnosti.  Mezi hlavní
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patří:

a) relativně nízký kontrast obrázku

Tuková  tkáň  pohlcuje  rentgenové  záření  jen  velmi  málo,  a  proto  se  na

rentgenovém  snímku  zobrazuje  jako  černé  nebo  tmavě  šedé  plochy.  Naproti  tomu

mléčná žláza  pohlcuje  záření  podstatně  více a  její  struktura  se  promítne  do snímku

světle  šedými až bílými  odstíny.  Mikrokalcifikace  téměř dokonale  zabrání  průchodu

paprsků a na snímku se jeví jako bílé body. Jak jsme již uvedli, jsou ty kalcifikace, které

jsou diagnosticky důležitější, lokalizovány v mléčné žláze a tedy i přesto, že jsou bílé,

nemají vůči nejbližšímu pozadí dostatečný kontrast.

b) enormní variabilita mamogramů

Jak již bylo uvedeno, poměr a uspořádání tkání v prsu je velmi individuální, proto

lze jen velmi obtížně předem definovat strukturu pozadí (z hlediska  zpracování se jedná

o prostorově nízkofrekvenční objekty).

Obr. 4.3.1 3D profil snímku s kalcifikacemi

c) rušivé procesy

Rušení a šumům se bude věnovat celá kapitola 6.

Na obr. 4.3.1 je 3D zobrazení jasového profilu části rentgenového snímku se dvěma

kalcifikacemi (dva vrcholy). Tento případ je pro zpracování počítačem vhodný.
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5 Zobrazovače a fantomy

5.1 Parametry přístrojů a snímkování

1.1.2 Mamografy

a) Mammo Diagnost Philips

standardní filmový mamograf

b) Instrumentarium Imaging Diamond MGX 2000

standardní filmový mamograf

Název Mammo Diagnost Philips Diamond MGX 2000
Mo 0,1/0,3 mm 0,1/0,3 mm
Filtrace 0,03 Mo, 0,35 Rh 0,025 Mo, 0,025 Rh, 0,5 Al
Procesor Compact C45 -
Kazety Kodak MIN-R2 standard
Fólie Kodak MIN-R standard
Filmy Fuji UM-MA HC standard
Vývojka Adefo Mix S standard
Ustalovač Adefo Fix standard
Iluminátor Planilux -
Velikost ohniska 0,1 mm duální - 0,1/0,3 mm
Vzdálenost zdroj-obraz 600 mm 660 mm

Tab. 5.1.1 Parametry mamografů

1.1.3 Výpočetní tomograf

Siemens Somatom Sensation 16

Doba rotace 0,37 s
Rychlost skenování 64 mm.s-1

Technologie Speed4D
Dynamika regulace proudu 500 mA/100 ms

Tab. 5.1.2 Parametry výpočetního tomografu

5.2 Umělé fantomy

1.1.4 Mamografický testovací fantom Gammex RMI 156
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Testovací fantom: Mammographic Accreditation Phantom RMI 156

Výrobce: GAMMEX RMI, Ltd.,  2500 W. Berline Hwy. at University Ave.

Middleton, WI 53562-0327 U.S.A., www.gammex.com

Zapůjčil: Ing. Michal Srb, {2}

Rozměry:

pouzdro 101 x 106 x 44 mm
testovací hmota 78 x 78 x 7 mm

Obr. 5.2.1 Mamografický fantom Gammex RMI 156

Obsahuje  minimálně  4  dutinky,  3  skupiny  simulovaných  mikrokalcifikací  a  3

masy. Je navržen tak, aby utlumil rentgenové záření stejně jako lidský prs složený z

50% tukové tkáně  a  50% glandulární  tkáně  komprimovaný na tloušťku 4,0-4,5 cm.

Testovací  objekty  reprezentující  maligní  struktury  nebo  malé  struktury  v  prsu  jsou

vloženy ve speciální hmotě uzavřené v akrylátové bázi.

Fantom byl snímkován dne 19.10.2000 v {1} za pomoci doc. Daneše a MUDr.

Vedralové. Vzhledem k charakteru fantomu samozřejmě nebyla použita komprese. Byly

pořízeny tři série snímků: 

1. série – po vyvolání se ukázalo, že zvolené napětí 28 kV, odpovídající v praxi

objemově většímu prsu, je nevhodně vysoké a snímky byly přeexponovány. Tato

série je tedy pro další analýzu nepoužitelná.

2. série  –  zvolených  25  kV  bylo  již  tentokrát  téměř  v  pořádku  (snad  malá

podexpozice),  v praxi  toto  napětí  odpovídá  středním  prsům,  avšak  proud  se

ukázal být rozdílným mezi oběma snímky, a proto je tato série nepoužitelná.

3. série – v poslední sérii je možné říct, že napětí 26 kV je vyhovující a všechny
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parametry snímku jsou shodné, a tedy je možné sérii využít pro další analýzu.

V následující tabulce jsou uvedeny expoziční podmínky.

Série Číslo snímku
Napětí

[kV]

Proud

[mAs]

Densita

[-]
Komprese Mamograf

1
1 28 5.5 -2 NE 1
2 28 5.5 -2 NE 1
3 28 5.5 -2 NE 1

2
4 25 66 -2 NE 1
5 25 67.1 -2 NE 1

3
6 26 52.8 -2 NE 1
7 26 52.8 -2 NE 1

Tab. 5.2.1 Parametry snímků fantomu Gammex RMI 156

Všechny snímky byly pořízeny velmi rychle po sobě (nejnutnější doba potřebná

na  výměnu  kazety  s filmem).  Je  tedy  možné  využít  je  pro  analýzu  šumu

v mamografickém obrazu.

1.1.5 Mamografický testovací fantom Nuclear Associates No. 18-228

Testovací fantom: Stereotactic Needle Biopsy Tissue Equivalent Phantom Model No.

18-228

Výrobce: NUCLEAR  ASSOCIATES,  1DD  Voice  Road,  NY  11514-0349

U.S.A., www.victoreen.com

Zapůjčil: Ing. Pavel Zavadil, {4}

Rozměry: testovací hmota - 100 x 50 mm, 1500 cc

Obsahuje:

Objekty Barva Rozměry Počet Pozice
Modely cyst zelené 5-12 mm 6 náhodná
Modely karcinomů černé 5-12 mm 6 náhodná

Mikrokalcifikace oranžová 0.3-0.35 mm 2 shluky
střední rovina

vlevo a vpravo
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Obr. 5.2.2 Mamografický fantom Nuclear Associates No. 18-228

Má  modelovat  lidskou  tkáň  s tlumením  BR-12,  viz  přílohy  16.2.  Je  schopen

komprese (narozdíl od předchozího) a jeho mechanické vlastnosti jsou také ekvivalentní

lidské tkáni. Materiál denzity BR-12 je uzavřen v elastické membráně simulující kůži.

5.3 Tkáňové fantomy

1.1.6 Použitelnost vepřového vemene

Na obr. 5.3.1 je procentuální zastoupení typů tkáně v ženském prsu v závislosti na

věku pacientky [8].  Tkáň 1 je vazivo,  2 odpovídá tuku a 3 pak žláze.  Podle tohoto

obrázku můžeme i určit jakému věku pacientky je ekvivalentní vzorek získané tkáně

prasnice.

Ing. Šprysl z {3} potvrdil podobnost tkáně struku prasnice a ženského prsu a

tedy využitelnost této tkáně pro experimenty, které nelze provádět na pacientkách.
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Obr. 5.3.1 Tkáně v prsu a věk

1.1.7 Vepřové vemeno - mladá prasnice před laktací

Poskytl: {9} prostřednictvím {3}

Rozměry tkáně: 65 x 180 x 30 mm

Metodika experimentu:

Tkáň v igelitovém obalu (z důvodu manipulace a hygieny) byla vložena přímo do

kompresária mamografu z odstavce 5.1.1 b. 

Průběh experimentu:

Tkáň byla snímkována dne 8.11.2000 v {1} za pomoci laborantek tohoto centra.

Vzhledem k charakteru tkáně tentokrát mohla být použita komprese tak, jako se to děje

v případě běžné mamografie. Byly pořízeny dvě série snímků: 

1. série – Komprimovaná tkáň byla dvakrát bezprostředně po sobě snímkována.

2. série – Tkáň byla ve stejné poloze snímkována nekomprimována. 

V tabulce v příloze 16.3 jsou uvedeny expoziční podmínky.

Snímky první série byly pořízeny velmi rychle po sobě (nejnutnější doba potřebná

na  výměnu  kazety  s filmem).  Opět  je  tedy  můžeme  využít  pro  analýzu  šumu

v mamogramu, viz odst. 6.1.3.

1.1.8 Vepřové vemeno - starší prasnice po laktaci

Poskytl: {10}

Rozměry tkáně: 130 x 260 x 50 mm
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Metodika experimentu:

1. Zkoumání posunu objektů při různých stupních komprese.

2. Ověření algoritmu pro 3D rekonstrukci polohy objektů ze dvou projekcí.

Průběh experimentu:

Tkáň byla snímkována dne 8.12.2003 v {11} pomocí CT a v {1} proběhlo za pomoci

laborantek tohoto centra standardní mamografické vyšetření.

I. Příprava

1. Do  prasečího  vemínka  bylo  za  pomoci  katetru  vpraveno  10  skleněných

špendlíkových hlaviček o rozměrech 0,5 – 1,5 mm tak,  aby se nacházely

v reprezentativních polohách. Bylo použito hlaviček, ve kterých se nacházely

kousky kovu pro jejich snadnou lokalizaci na snímcích.

II. Pracoviště {11} – výpočetní tomograf.

2. Vemínko bylo komprimováno improvizovaným kompresáriem, viz 5.3.4.

3. Tkáň byla zmapována pomocí počítačového tomografu.

4. Krok 2. a 3. byly opakovány pro různé stupně komprese.

5. Byla  získána  sada  poloh  objektů  při  různé  kompresi  vhodná  pro  ověření

chování tkáně v kompresáriu mamografu.

III. Pracoviště {1} – mamograf

6. Objekt byl podroben standardnímu vyšetření v mamografu a získané údaje

poslouží k ověření algoritmu rekonstrukce při přesné poloze známé z CT.

V tabulkách v příloze  16.4 jsou uvedeny expoziční  podmínky mamografických

snímků a soupis dat získaných na výpočetním tomografu při experimentu.

Postup zpracování dat:

1. nalezení všech vložených objektů a jejich středů

2. odečtení souřadnic x a y

3. zástupně za osu z zjištěno číslo snímku s výskytem středu objektu

4. zjištění míry pootočení kompresária vůči souřadnému systému CT

5. korekce pootočení ve všech třech osách

Všechny  odečty  jsou  s přesností  1-2  mm,  neboť  tloušťka  tomovrstvy  (tedy

přesnost  zjištění  souřadnice  z) je  0.7  mm  a  navíc  halo  vytvořené  kovem v objektu

neumožňuje lokalizovat střed vždy do jediného snímku a také odečty souřadnic  x a  y

jsou zobrazovány obslužným programovým vybavením CT v jednotkách mm. S takto

korigovanými  souřadnicemi  je  možno  dále  pracovat.  Definice  vztažných  bodů  pro
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korekci a výsledky korekce jsou součástí odstavce 16.11 přílohy.

1.1.9 Kompresárium

Pro  potřeby  experimentu  popsaném  v předchozím  odstavci  bylo  vyrobeno

improvizované  kompresárium  nahrazující  kompresárium  v mamografu  a  umožňující

specifické projekční podmínky, zejména snímkování v CT. Viz odstavec 16.7 v oddílu

Přílohy. S ohledem na charakter vyšetření byl pro výrobu použit transparentní akrylát o

dostatečné tloušťce umožňující snést tlak tkáně při její kompresi.
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6 Šum a rušení v mamogramech

Považuji za důležité věnovat se krátce otázce šumu a rušení v mamogramech. Jak již

bylo  uvedeno,  detekované  kalcifikace  resp.  mikrokalcifikace  mají  někdy  takové

rozměry, že mohou být snadno zaměněny s některými typy rušení nebo šum případně

znemožní  jejich  detekci.  Budeme-li  znát  vlastnosti  šumu,  který  se  v mamogramu

objevuje, můžeme se pokusit jej odstranit a zvýšit tak efektivitu detekce.

Na  obr.  6.1  je  blokový  diagram  jednotlivých  procesů  počínaje  zdrojem  RTG

záření a konče digitalizovaným snímkem.

 Objekt Expozice Vyvolání Skladování Digitalizace 

Rtg záření Proces zprac. Mechanické 
poškození. 

Detektor 

Matice 

Obr. 6.1 Proces získání digitalizovaného mamogramu

Další kapitoly se již budou věnovat samostatně jednotlivým blokům.

6.1 Snímkování

1.1.10 RTG záření

Osvětlení  (ozáření)  filmu  je  díky  vlastnostem  rentgenky  a  geometrii  zobrazování

neuniformní.  Největší  expozice  je   podél  centrálního  paprsku  a  dále  se  snižuje

v závislosti na úhlu odklonu   od něj úměrně 3cos  [9]. Ohnisko anody má konečné

rozměry a  tak  vytváří  stíny  v obrázku.  Jejich  rozsah  závisí  na  vzdálenosti  filmu od

objektu  a  vytváří  limit  prostorového  rozlišení.  V konečném  důsledku  to  znamená

omezenou možnost zvětšování na asi 2x [10].

1.1.11 Neostrost, nelinearita a vlastnosti filmu

Rozptyl záření ve tkáni prsu redukuje kontrast obrázku.

Během procesu snímkování  může dojít  ke snížení  ostrosti  výsledného snímku.
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Celková neostrost je dána vztahem [10]

  ,
3/1333

pmg NNNN   kde (6.1)

gN  je geometrická neostrost, 

mN  je materiálová neostrost

pN  je pohybová neostrost

gN  je dána velikostí ohniska, ohniskovou vzdáleností a vzdáleností objekt-film.

Pro  naši  další  práci  bylo  tedy  nutné  volit  moderní  přístroj  s malým  ohniskem.

Nevýhodou  malého  ohniska  ale  je  zvětšování  pohybové  neostrosti  pN ,  tomu  ale

předcházíme kompresí prsu.  mN  je dána především zesílením zesilovacích fólií. Zde

opět komprese prsu vede ke zmenšení potřebného zesílení a sekundárně snižuje  mN .

Pohyb snímkovaného objektu se projeví rozmazáním projekce na filmu. Pro naše další

úvahy budeme předpokládat, že zkušená obsluha takto znehodnocený snímek rozpozná

při zběžné kontrole kvality ihned po vyvolání a případně snímkování zopakuje. Souhrn

je  tedy  následující:  vzhledem  k parametrům  a  konfiguraci  dnešních  přístrojů  lze

zanedbat  vliv velikosti  ohniska na výslednou neostrost,  komprese prsu minimalizuje

vzdálenost  objekt-film  a  zároveň  eliminuje  pohybovou  neostrost  pN .  Nejvýrazněji

přispívá zesilovací fólie a lze říci, že gm NN  . Proto lze jako aproximaci použít vztah

(6.1)  zjednodušený na 

mNN  .

Zesilovací fólie absorbuje RTG fotony a vyzáří jich mnohem více. Mechanismy

zesílení a rozptylu fólie jsou od podstaty stochastické. [10] dokazuje, že nekorelované

komponenty  kvantového  šumu  procházejí  fólií  nezměněny  zatímco  korelované

komponenty jsou filtrovány CTF (Contrast Transfer Function) systému. Rozptyl může

být modelován 2D lineární konvolucí a tvoří největší část MTF (Modulation Transfer

Function) fólie.  Pro kontrast  pod 6% je systémový šum limitujícím faktorem, neboť

MTF má jen malý efekt. Situace se mění pro vyšší kontrasty.

Odezva filmu na dopadající fotony je nelineární. Charakteristická funkce filmu je

ED log

a popisuje jeho nelinearitu. Platí

   EEED   log ,

ale pro zjednodušení lze uvažovat,  že    a    jsou konstanty a nejsou funkcí

expozice E , tedy
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  ED log .

Existují ještě další čtyři zdroje šumu:

1. kvantový šum daný diskrétní podstatou RTG fotonů

2. fóliové skvrny dané stochastickou podstatou zesílení a rozptylu

3. strukturový šum fólie daný nehomogenitou fosforové vrstvy – předpokládá se, že

tvoří méně než 2% celkového šumu [11]

4. šum daný zrnitostí filmové vrstvy, u moderních materiálů lze zanedbat

1.1.12 Bodové rušení

Dalším rušivým jevem, který je ve svém důsledku mnohem nebezpečnější, je jiskření na

filmové  fólii.  Na  snímku  tak  vznikají  průhledná  místa  malého  poloměru,  která  po

digitalizaci  získají  hodnotu  nejvyššího  odstínu  šedé  a  jsou  velikostně  snadno

zaměnitelná  s mikrokalcifikacemi.  Tomuto  jevu  se  bude  ještě  věnovat  kapitola  7

Předzpracování.

1.1.13 Význam komprese prsu

Tento odstavec si klade za cíl ukázat, jak význam má komprese pro další zpracování

mamogramů. Komprese prsu má následující výhody:

 snižuje radiační zátěž a čas expozice

 měkké záření (v důsledku toho i minimum sekundárních paprsků) a menší tloušťka

snímkovaného objektu mají za následek vyšší kontrast.

 redukce vzniku  stínů snížením vzdálenosti objekt-film

 redukce geometrického zkreslení

 snazší separace tkáňových struktur díky zvětšení plochy projekce

Hodnocení zvýšení kontrastu při použití komprese provedeme pomocí fantomové

tkáně z prasnice, kterou jsme nasnímkovali jak komprimovanou tak nekomprimovanou,

viz  odst.  5.3.2.  Jelikož  byla  využita  automatika  mamografu,  je  možné sledovat  vliv

komprese na snížení radiační zátěže. Nastavili jsme pevnou hodnotu 24 kV. Zatímco při

kompresi automat nastavil  hodnotu pouze 16,5 mAs, bez použití  komprese pak bylo

potřeba 25,3 mAs (tedy o cca 53% více). Tabulka 6.1.1 ukazuje vlastnosti a histogram

snímku  komprimované  a  nekomprimované  tkáně  fantomu  tkáně  mladé  prasnice.

V první části jsou histogramy před roztažením a v druhé po roztažení histogramu. Avšak
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vzhledem ke snímkování na mamografu s expoziční automatikou nelze doložit přímo

předchozí tvrzení. Automat totiž v případě nekomprimovaného snímku zvýšil proudový

tok, čehož důsledkem je výrazné zvýšení kontrastu, které překrývá snížení kontrastu

způsobené vynecháním komprese.

Komprimovaný snímek Nekomprimovaný snímek
24 kV 16,5 mAs 24 kV 25,3 mAs

Před

roztažením

histogramu

Parametry
střed odchylka medián střed odchylka medián
55,63 14,00 59 75,32 33,68 74

Hranice

roztažení
16/255 90/255 6/255 171/255

Po roztažení

histogramu

Parametry
střed odchylka medián střed odchylka medián

135,97 48,24 147 107,02 52,04 105

Tab. 6.1.1 Vlastnosti snímků v závislosti na kompresi fantomu

6.2 Zpracování filmu

Tento  odstavec  jsem  se  rozhodl  uvést  na  základě  svých  zkušeností  nabytých  při

shromažďování dat pro experimenty. Od některých ústavů jsem získal snímky, jejichž

kvalita  byla  tak  nízká,  že  v podstatě  znemožňovala  počítačové  zpracování.  Precizní

zpracování snímku je tedy velmi důležité. Kroky jsou zhruba čtyři – vyvolání, ustálení,

praní a skladování. Při vyvolávání se ukazuje jako výhodné volit rozumně nižší teplotu,

větší ředění vývojky a pokud jde o typ, pak tzv. hloubkovou vývojku. Vyvolání je velmi

citlivé  na čas  a nedodržení  velmi  degraduje výsledný snímek.  Všechny tyto faktory

vedou k jemnozrnnému obrazu.  Ustalování je časově méně citlivé.  U některých typů

ustalovačů  však přílišná  délka  ustalování  vede  k zeslabování  obrazu.  Naopak krátké

ustalování  vede  laicky  řečeno  k zahnědnutí  obrazu.  Tato  chyba  je  následným

počítačovým  zpracováním  poměrně  snadno  odstranitelná,  neboť  se  jedná  pouze  o
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barevné tónování a nikoli ztrátu informace. Finální akcí zpracování je praní. Má velký

vliv na trvanlivost filmu (jistě, většina analýz je prováděna záhy po vyhotovení filmu,

mnohdy  ale  potřebujeme  sledovat  dlouhodobý  trend  a  porovnávat  i  snímky

s několikaletým  odstupem).  Pokud  dojde  při  zpracování  k podvyvolání  (nevhodně

volený čas vyvolání), dojde taktéž i ke snížení kontrastu. Otázkou využití dynamického

rozsahu se podrobněji zabývá opět kapitola o předzpracování.

6.3 Skladování

Jak již  bylo řečeno,  film je potřeba uchovávat i  několik let.  Proto je  velmi důležité

vhodné skladování. Škrábance a usazené prachové částice znesnadňují detekci objektů

zájmu a vynucují si citlivější a složitější detekční algoritmy, což přímo prodlužuje dobu

zpracování  a  nepřímo  vede  ke  zmenšení  pravděpodobnosti  věrohodnosti  výsledku.

Snímek by tedy měl být ušetřen zacházení vedoucího ke zvyšování statického náboje a

mechanického  poškození.  Před  digitalizací  je  samozřejmě  nutné  očištění  filmu,

v případě značného znečištění nejlépe mokrou cestou. Tento problém odpadá při použití

digitálních mamografů.

6.4 Digitalizace

Konečné rozměry každého pixelu v CCD snímači  určují  aperturní  funkci  a  potažmo

teoretický limit MTF snímače. V našem případě, při použití prosvětlovacího scanneru,

přichází v úvahu tyto zdroje šumů:

1. zdroj světla

2. CCD a k němu vázaný zesilovač

3. A/D převodník

Na obr. 6.4.1 je schéma jednotlivých komponent procesu digitalizace.

 Zdroj světla Mamogram CCD Zesilovač A/D 

Obr. 6.4.1 Proces digitalizace

1.1.14 Zdroj světla a mechanika skeneru

Pro  digitalizaci  bylo  použito  skeneru  s dianástavcem.  Zaměřme  se  tedy  na  otázku
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rovnoměrnosti  plošného  zdroje  světla  umístěného  v dianástavci.  Dá  se  očekávat,  že

zdroj nebude zcela rovnoměrný. Použitý skener pracuje s řádkovým CCD snímačem,

který se během snímání pohybuje v kolejnicích. Tento pohyb není a nemůže být zcela

rovnoměrný.

Je  tedy  opodstatněný  předpoklad,  že  výsledky  dvou  snímání  téhož  snímku  za

stejných podmínek nebudou zcela shodné. Provedl jsem test na scanneru Mustek 1200

CP se snímkem ve škále šedi a výsledky jsou pro rozlišení 1200x1200 dpi následující,

viz tab. 6.4.1. Hodnoty minim a maxim jsou shodné. V hodnotě směrodatné odchylky i

průměru již rozdíly jsou, ale u průměru je vidět, že jde o rozdíl v rozmezí cca 35 setin

stupně šedi. Tyto hodnoty v sobě samozřejmě skrývají jak chybu rovnoměrnosti svitu

zdroje, tak i nerovnoměrnost posuvu snímače. 

 

test min max  průměr
tes

t
min max  průměr

1 4 255 77,4347 148,5078 6 4 255 77,3406 148,3292
2 4 255 77,3245 148,4515 7 4 255 77,2960 148,2424
3 4 255 77,2932 148,3575 8 4 255 77,3933 148,2760
4 4 255 77,2951 148,3527 9 4 255 77,2485 148,2821
5 4 255 77,3723 148,3436 10 4 255 77,3327 148,1563

Tab. 6.4.1 Chyby skeneru 1

Proveďme ještě  porovnání  maticového  vyjádření  dvou  po sobě  následujících

obrázků.  Vyhodnotíme  rozdílovou  matici       ii AAB  1 .  Rozdíly  hodnot  na

příslušných pozicích jsou značné,  jak ukazuje tab.  6.4.2. To lze zřejmě interpretovat

jako  chybu  polohy.  V konečném  důsledku  by  tato  chyba  mohla  mít  vliv  na  tvar

kalcifikace,  pokud  bychom  použili  malé  rozlišení  a  objekt  by  byl  složen  pouze

z několika málo pixelů. Je to tedy další důvod pro použití dostatečného rozlišení tak,

aby se vliv této chyby procentuálně snížil.

  iBmin   iBmax

     121 AAB  -85 +96

     232 AAB  -22 +23

Tab. 6.4.2 Chyby skeneru 2
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1.1.15 CCD a zesilovač

O šumech CCD snímače  se zmíním jen  stručně,  neboť dostatek  informací  lze  najít

v literatuře, např. [12]:

a) šum fotonů   - řídí se Poissonovým zákonem a jeho velikost je n  elektronů

b) prostorový  (geometrický)  šum   -  je  způsoben  jednak  polarizačním  nábojem,

nabývá hodnoty pn  ( pn  je počet polarizačních elektronů) a jednak konstantní

odchylkou  rozměrů  jedné  buňky  CCD,  hodnota  pnp   ( p  je  odchylka  od

střední hodnoty velikosti v procentech)

c) šum rekombinace   - způsoben konstantní odchylkou počtu elektronů přenášených

z jedné potenciálové jámy do druhé

d) šum proudem za tmy   - opět se řídí Poissonovým zákonem a jeho velikost je tedy

Ln  ( Ln  je počet elektronů vytvořených v potenciálové jámě teplotní generací)

1.1.16 A/D převod

V medicínských  obrazech  je  potřeba  počítat  s dynamikou  cca  7500:1  [10].  Při

uvažování  lineární  kvantizace  to  odpovídá  cca  13  bitům reprezentace  ( 8192213  ).

Z toho plyne, že je potřeba použít reprezentaci v grafickém formátu pomocí alespoň 12

bitů. Chyby a způsob volby převodníků jsou diskutovány např. v [9].
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6.5 Model vytváření snímku

Použijeme obecný model vytváření mamogramu [61].

Obr. 6.5.1 Model vytváření RTG snímku

ijQ počet RTG kvant dopadlých na fólii na 1 pixel

ijg optická densita každého pixelu

fh rušení spojené s velikostí ohniska

rh rušení dané rozptylem

sh rušení dané zesilovací fólií

1n korelovaná komponenta vstupního kvantového šumu

2n nekorelovaná komponenta vstupního kvantového šumu

3n šum daný zrnitostí filmu

m střední zesilovací poměr fólie

1 absorpční koeficient fólie

2 absorpční koeficient filmu

G charakteristická funkce filmu ED log

321 , nann  jsou navzájem nekorelované aditivní bílé šumy s nulovou střední hodnotou

závislé na signálu.

Schéma nyní zjednodušíme a konkretizujeme na náš případ.

 

n1 n2 n3 

gij + + + fij hs G 

Obr. 6.5.2 Zjednodušený model vytváření RTG snímku

Skalární koeficienty je možno přenést dopředu a tedy ijij Qmf 21 . Vzhledem

ke konfiguraci mamografu v praxi můžeme rušení fh  a rh  zanedbat.

Jednotlivé šumy jsou podle [12] generovány následovně

nfkn  11
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nfn 2

nfkn  
333 , kde







 

m
mk


11  a eak 103 log

1





 Poissonův šum

f frekvence

n Gaussovská náhodná proměnná s nulovou střední hodnotou

a průměrná plocha filmového zrna

 vzorkovací interval (velikost pixelu)

 pro optimálně exponovaný film nabývá hodnoty 0.5

Informaci vyjádřenou obrázkem 6.4 můžeme zapsat následovně

   321 nnnfhGg s 

Odtud  je  již  vidět,  že  odstranění  šumu  z obrázku  by  mělo  probíhat  ve  dvou

krocích. V prvním je potřeba odstranit na signálu závislý aditivní šum. Ve druhém pak

lze použít klasický Wienerův dekonvoluční filtr [13].
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7 Předzpracování

Úkolem této fáze je pokusit se snímek zbavit  artefaktů,  předejít  ztrátě informace při

dalším zpracování a pokusit se vytvořit jakýsi standardizovaný vstup pro další metody.

Do první skupiny jednoznačně spadá např. impulsní rušení. Ztráta informace by mohla

nastat vzhledem k pevnému počtu jasových úrovní s nimiž software pracuje. Proto je

zapotřebí maximálně využít dynamický rozsah z hlediska úrovní jasu. V podstatě totéž

platí  také  pro  kontrast  snímku.  Standardizovaný  vstup  je  velmi  vhodný  z hlediska

omezené  adaptivnosti  metod  zpracování  obrazu.  Z toho  plyne,  že  čím  více

standardizovaná je vstupní informace, tím menší může být adaptivnost použitých metod

a  naopak.  Standardizace  tedy  vede  k jednoduššímu,  rychlejšímu  a  spolehlivějšímu

zpracování.

Dalším  úkolem  předzpracování  je  zbavit  obraz  šumu.  Analýza  šumu  byla

provedena v předchozí kapitole, navážeme tedy přímo na její výsledky.

7.1 Gama korekce

Jak se dá předpokládat, odezva senzorů scanneru nebude ideálně lineární. Dá se tedy

očekávat nutnost použití gama korekce průběhu charakteristiky. Poměrně komplikované

měření přenosové charakteristiky scanneru přesahuje rámec této práce a proto použijme

pro  ilustraci  měření  pracovníků  Stanford  University  na  scanneru  Hewlett  Packard

ScanJet  [14].  V příloze  16.8  je  obrázek  16.8.1.  Reálný  průběh  měření  podle  jejich

výpočtů nejlépe aproximuje křivka s gama faktorem 1,83. Tuto korekci nelze zanedbat,

neboť např. rozsah hodnot 246-255 je při nelinearitě 55,0xy   redukován na 250-255.

V této oblasti  se často pohybují  kalcifikace  a  redukce dynamiky jejich zobrazení  na

téměř polovinu by kladla značně zvýšené nároky na detekční mechanismus.

Na tomto místě musím připomenout,  že ani odezva filmu na dopadající  záření

není lineární, viz odst. 6.1.2.

7.2 Úpravy histogramu

Nejprostší,  ale  zároveň  jednou  z nejpodstatnějších,  operací  s histogramem  je  jeho

roztažení.  Uvádím  ho  zde  pouze  pro  zdůraznění  jeho  úlohy.  Popis  a  způsob

implementace viz [15]. Další možností úpravy, která nachází uplatnění při zpracovávání
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RTG  snímků  je  ekvalizace.  Též  viz  [16].  Tyto  úpravy  jsou  prováděny  především

z hlediska maximálního využití dynamického rozsahu. 

Obraz Histogram

a

b

c

Tab. 7.2.1 Obraz a jeho histogram 

a) originál, b) roztažení, c) ekvalizace na 64 úrovní

Obrázek a) ukazuje častý výsledek ze starších mamografů. Dynamika je výrazně

redukovaná a čitelnost snížená přesto, že díky prosté kompresi dynamiky nedošlo přímo

k zásadní ztrátě informace, jako by tomu bylo např. při pře- nebo podexpozici, kdy je

část informace nenávratně ztracena tím, že více úrovním jasu je přiřazena jediná mezní
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úroveň. Obrázek b) je získán po nalezení hranic komprimované dynamiky a roztažení

na plný rozsah 256 úrovní.  Obrázek c)  ukazuje výsledek po ekvalizaci  na právě 64

úrovní. Charakter obrazu je jiný než u b), ale pro některé detekční mechanismy je tato

informace „čitelnější“.

7.3 Odstranění šumu a rušení

1.1.17 Odstranění impulsního rušení

V prvním kroku je vhodné zbavit obraz impulsního rušení (viz odst. 6.1.3). Důvodem je

fakt,  že  toto  rušení  je  do snímku vneseno v podstatě  jako poslední.  Jeho výskyt  je

náhodný a pro odstranění postačí prostá mediánová filtrace s vhodnou volbou velikosti

filtru  tak,  aby  nedošlo  k odstranění  nejmenších  mikrokalcifikací.  Pro  potřeby

implementace  je  možné  ji  nahradit  pseudomediánem  (výpočetně  rychlejší  a  snazší

programování). Je-li rozměr tohoto rušení srovnatelný s mikrokalcifikacemi, lze k jeho

odstranění  použít  přizpůsobenou  filtraci,  viz  [17],  neboť  toto  rušení  se  v obraze

projevuje jako pravidelné ostře ohraničené kruhové objekty. Všechny tyto postupy jsou

součástí práce [116].

1.1.18 Adaptivní Wienerova filtrace

Jedná se o lineární filtr [15] určený pro odstranění adaptivního šumu a rušení. Aplikuje

se ve frekvenční  doméně (použije  se DFT).  Budeme-li  uvažovat  degradovaný obraz

jako   jix ,  a  žádoucí  výsledek   jiy , ,  pak  jejich  obrazy  jsou   nmX , ,  resp.

 nmY , . Označíme-li Wienerův filtr  nmG , , pak můžeme psát 

     nmXnmGnmY ,,,  .

Vztah pro Wienerův filtr je následující:

     
     nmPnmPnmH

nmPnmH
nmG

NS

S

,,,

,,
,

2

*


 , resp. 

   
   

 nmP

nmP
nmH

nmH
nmG

S

N

,

,
,

,
,

2

*




, kde

 nmH ,  je obraz přenosové funkce

 nmPS ,  je výkonové spektrum signálu (obraz autokorelační funkce signálu)

 nmPN ,  je výkonové spektrum šumu (obraz autokorelační funkce šumu).

Pokud  budeme  uvažovat,  že  rušení  jsme  odstranili  metodami  uvedenými
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v kapitole 7.1.1, lze v ideálním případě uvažovat pouze aditivní bílý šum (   1, nmH ,

  2, NS nmP  ). 2
N  označuje šumový rozptyl. Pak se výraz zjednoduší na

   
  2,

,
,

NS

S

nmP

nmP
nmG


 .
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8 Detekce

Tato disertační  práce se fakticky detekcí  kalcifikací  nezabývá.  Metody detekce byly

dostačujícím způsobem rozpracovány v diplomové práci [115]. Přesto je zde potřeba

uvést  postup,  který  se  jeví  efektivnější  než  postupy  využívané  dříve.  Algoritmus

obsahuje tytéž metody jako algoritmy předchozí, avšak způsob jejich použití je jiný a

vede  k rychlejšímu  a  přesnějšímu  zpracování.  Toto  provedení  je  taktéž  přímo

implementováno v prostředí Suita 3D.

Matematická  morfologie  [18]  se  ukázala  být  velmi  efektivním  aparátem  pro

segmentaci mikrokalcifikací z mamogramů. Tento postup však vyžaduje velmi precizní

předzpracování  daného  snímku.  Další  nevýhodou  je  velmi  dlouhá  doba  zpracování,

zvláště s ohledem na reálné velikosti snímků (řádově desítky milionů pixelů). Naproti

tomu  metoda  vyhledávání,  např.  za  pomocí  Gaussova  filtru  [19]  (obecně  neostré

maskování - dále jen UM – Unsharp Masking) je velmi rychlá. 

Avšak  reakce  tohoto  filtru  na  mikrokalcifikace  je  velmi  úzko-pásmová.

Tzn. neznáme-li  předem  velikost  hledaných  kalcifikací,  je  zřejmě  vhodné  podrobit

snímek několikrát separátně filtraci pokaždé s jinou velikostí filtračního jádra.

Zde se tedy nabízí potenciálně velmi účinná metoda. Schematicky je znázorněna

na obr.  8.1.  Nejprve  se snímek podrobí  obecnému souboru metod pro korekci  chyb

(blok Předzpracování). Následuje blok Rychlé hledání, v němž se vyhledávají místa ve

snímku s potenciálními mikrokalcifikacemi pomocí UM s proměnnou velikostí filtrační

masky (smyčka). Tím se daří poměrně efektivně vytipovat oblasti potenciálního výskytu

kalcifikace. Jelikož jsou mikrokalcifikace velmi separované objekty, je možné vyříznout

pro další zpracování jen jejich relativně nejbližší okolí (ROI - Region Of Interest). Pro

každou z  m  různých velikostí  filtru tak získáme  mnnn ,,, 21   různých ROI. Toto

okolí je již nesrovnatelně menší, než původní snímek a je možné pro přímou separaci

mikrokalcifikace  (resp.  jejich  shluku)  využít  služeb  matematické  morfologie  (blok

Přesná  detekce).  Následuje  binarizace  s adaptivním  určením  prahu  (Adaptivní

prahování).  Vzhledem  k přerušení  nízkofrekvenčních  struktur  výřezem,  je  potřeba

obrázek  ještě  ošetřit  (Korekce,  postupy  binární  morfologie,  atd.).  Pak  již  může

následovat některá z metod klasifikace (Klasifikace).
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Obr. 8.1 Schéma postupu detekce

Postup  z obr.  8.1  umožňuje  přímo  realizovat  aplikace  Suita  3D  s využitím

zavedených Projektů.

Jak  naznačila  již  diplomová  práce,  metod  detekce  je  nepřeberné  množství.

Jedním z mnoha zajímavých a účinných nástrojů je vlnková transformace [20-22]. Další

metody lze nalézt v literatuře, neboť se jedná o nejvíce studovanou oblast zpracování

mamogramů [23-30]. Po nalezení objektu přicházejí na řadu nástroje pro jeho separaci

[31-33].
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9 Klasifikace kalcifikací

Tabulky v odstavci 4.1 ukazují, proč je zapotřebí věnovat mimořádný důraz metodám

vyhodnocování pravděpodobné benignity či malignity [34]. Parametry pro popis volíme

zpravidla intuitivně, pak je na řadě prokázat jejich použitelnost či nepoužitelnost. Cílem

bylo  nalézt  nevelký počet  spolehlivých  parametrů  tak,  aby  trénink  klasifikátoru  byl

reálnou  úlohou  a  aby  nám  postačilo  tzv.  prahové  pravidlo.  Dále  tedy  budu  hledat

příznakový vektor X  příznaků ix  ve tvaru  TnxxxX ,...,, 21 .

index A1 A2 A3 A4

objekt

Tab. 9.1 Tabulka testovaných objektů

9.1 Momentový popis

1.1.19 Popis tvarů ve 2D

Definuji obecný moment [35] řádu qp   v diskrétní podobě

  









i j

qp
pq jifjim ,

a také centrální moment řádu qp   v diskrétní podobě

      
i j

q
t

p
tpq jifyyxi , ,

kde 
00

10

m

m
xt   a 

00

01

m

m
yt   jsou souřadnice těžiště.

jiyx ,,,  jsou souřadnice oblasti a  jif ,  je hodnota příslušného pixelu. V binárním

obraze    1, jif ,  patří-li  pixel  objektu.  Použitím centrálních  momentů je  dosaženo

invariantnosti vůči posuvu. 

Invariantnost vůči změně měřítka se dosáhne použitím normovaných centrálních

(hlavních) momentů [35]

 




00

pq
pq   a 1

2







 


qp

trunc , kde trunc(x) je celá část x.

Invariantnost vůči otočení je zajištěna volbou souřadné soustavy tak, aby 011  .
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Dvojznačnost natočení souřadné soustavy lze vyloučit podmínkou 0220    a 030  .

Dále se budu věnovat této skupině momentových charakteristik [35]:
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Lze se setkat s rozšířenou definicí těchto charakteristik, a to následovně:
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Důvodem pro zavedení 71 II   je použití funkcí, které i  centralizují kolem nuly

a  rozšiřují  jejich  obor  hodnot.  Připomínám,  že  61 II   jsou  invariantní  také  vůči

zrcadlení a převrácení,  7I  v těchto případech mění znaménko. Je vhodné zavést ještě

sadu afinních momentových charakteristik odvozených z 2. a 3. řádu
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objekt A1 A2 A3 A4

1 1,65957e-1 2,55653e-1 2,18605e-1 3,29148e-1

2 9,79878e-8 2,10184e-2 2,94537e-3 9,96969e-3

3 1,342209e-9 7,17605e-5 3,62393e-5 5,49208e-3

4 1,63012e-5 9,98748e-4 2,53704e-3 3,19385e-3

5 1,44753e-10 8,40544e-7 4,40226e-6 -6,31295e-6

6 3,59692e-9 -2,42979e-5 -1,37495e-4 -2,53357e-4

7 2,36796e-12 -2,48893e-7 -6,36615e-7 7,90839e-6

obj. A3 500x500 250x250 100x100 50x50

1 1.65957e-1 1.72449e-1 1.89766e-1 2.12586e-1

2 9.79878e-8 5.59069e-7 2.27427e-6 9.55474e-6

3 1.342209e-9 1.12174e-8 1.33136e-8 1.18402e-7

4 1.63012e-5 6.07269e-5 4.23351e-4 7.97203e-4

5 1.44753e-10 7.64476e-10 8.51985e-8 2.49213e-7

6 3.59692e-9 4.19108e-8 4.39715e-7 2.40775e-6

7 2.36796e-12 4.92705e-11 5.94744e-10 7.38672e-9

obj. A3 0o 30o 45o 90o

1 2.18605e-1 2.17758e-1 2.17486e-1 2.15855e-1

2 2.94537e-3 3.21563e-3 3.58343e-3 4.46800e-3

3 3.62393e-5 2.89387e-5 4.87039e-5 1.04808e-4

4 2.53704e-3 2.38507e-3 2.29732e-3 1.73086e-3

5 4.40226e-6 4.55241e-6 4.72773e-6 2.65042e-6

6 -1.37495e-4 -7.39595e-5 -2.17936e-5 1.10332e-4

7 -6.36615e-7 5.38573e-7 7.30948e-7 -6.11275e-7

Tab. 9.1.1 Výpovědní hodnota invariantních momentů

Výše uvedené momenty jsou použitelné i pro reprezentaci objektu jeho hranicí
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Literatura [36-37] uvádí čtyři tvarové deskriptory
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1.1.20 Popis tvarů ve 3D

Obdobně, jako byl definován moment pq  pro 2D reprezentaci, definuje se pqr

        
i j k

r
t

q
t

p
tpqr kjifzzyyxi ,,

a  samozřejmě  jednotlivé  symboly  jsou  ekvivalentní.  Na  základě  těchto  centrálních

momentů použiji tři invariantní momentové charakteristiky [38]

0020202001  J

2
011

2
101

2
1100020200022000202002  J

011200
2
101020

2
1100020111011100020202003 2  J ,

které jsou invariantní vůči posunu a rotaci.

9.2 Tvarová analýza

Tvarová analýza nabízí využití bezpočtu geometrických charakteristik [39-41]. Úkolem

je tedy nalézt takové, které vyhoví právě potřebám analýzy mamogramů. Provedl jsem

testy  běžných  tvarových  charakteristik  a  v tabulce  9.2.1  jsou  uvedeny  geometrické

deskriptory,  jimiž  se  budu dále  zabývat  z hlediska  jejich  relevantnosti.  Pro  výpočet

některých  bych  mohl  použít  přímo  odečtenou  maximální  délku  a  minimální  šířku

objektu.  Jelikož  ale  mám z předchozího odstavce  zavedeny hlavní  momenty,  použiji

aproximaci tzv. Legendreovou elipsou [36], jejíž poloosy získám jednoduše z hlavních

(invariantních) momentů 20  a 02 :

202 A  a 022 B . (9.1)

Parametr Vztah Popis
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Elongace*

EL








B

A
EL 2log

udává míru „štíhlosti“ objektu, pro kruh platí 

EL=0, pro elipsu s poměrem poloos 2:1 je EL=1 

a pro zvětšující se poměr poloos elipsy je EL>1
Disperze

DP
 BADP  2log

pro objekt, který je elipsou, nabývá DP hodnoty 

0, DP roste s větší odlišností objektu od elipsy
Extenze

EX
EX EL DP 

charakterizuje kompaktnost, EX=0 platí pouze 

pro kruh
Tvarový

faktor

SF

2

4

PM

S
SF





S  je plocha objektu, SF=1 pro kružnici a

SF  0 blíží-li se tvar objektu úsečce, PM  je 

obvod
Kruhovitost**

R SFS

PM
R

42


navrhuji zavedení tohoto parametru jako 

ekvivalentu k SF, pro jeho větší názornost

Tab. 9.2.1 Definice a výklad tvarových parametrů

*též excentricita, **též kompaktnost

Excentricitu lze také definovat následovně
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Nezávislost parametrů na posuvu lze snadno přijmout bez důkazu, je ale nutno

ověřit invariantnost tvarových parametrů vůči rotaci objektů. Tabulka 9.2.2 ji dokazuje,

drobné  odchylky  jsou  způsobeny  interpolacemi,  které  při  rotaci  objektu  provádí

grafický program (to dokládá změna obvodu).

EL 0,59 0,60 0,59 0,60
DP 0,29 0,31 0,30 0,30
P

M

217 190 212 190

SF 0,51 0,65 0,53 0,65

Tab. 9.2.2 Závislost parametrů na rotaci objektu

Podobně ověřím i  invariantnost  vůči  změně měřítka.  Zvolil  jsem čtyři  objekty

tvarově  poměrně  příbuzné  (16.6.1  A1-A4).  V tabulkách  (kvůli  počtu  v příloze  16.6)

16.6.2-16.6.5  měním  velikost  obrázku  16.6.1  s objektem  od  500x500  do  10x10

obrazových bodů. Hodnoty pro větší obrázky dávají tušit, že nezávislost vůči velikosti
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platí  dobře jen  u  poměrně  velkých  objektů.  Díky velkým změnám tvaru  při  změně

velikosti se tyto parametry s velikostí objektu značně mění, avšak zachovávají si mezi

sebou určitou proporcionalitu umožňující třídit objekty do skupin. Z tabulky je dobře

vidět, že přibližně od velikosti obrázku 50x50 se i tato proporcionalita díky deformaci

tvaru  ztrácí.  To  dovoluje  učinit  první  závěr  této  kapitoly.  Pokud  mají  být  tvarové

parametry použitelné alespoň částečně (viz dále) je nutné, aby nejdelší rozměr objektu

byl alespoň 50 pixelů. To, s ohledem na velikost mikrokalcifikací kolem 0,1 mm, nás

zavazuje použít rozlišení při digitalizaci minimálně v řádu 15.000 dpi.

Na druhou stranu je  nutné vzít  v potaz fakt,  že  mikrokalcifikace  jednoho typu

(maligní, benigní) z jednoho snímku se velikostně příliš neodlišují. Nicméně je zjevné,

že jejich třídění do skupin podle vzorů bude mít omezenou výpovědní hodnotu a lze je

použít jen jako doplňující informaci.

Pokusím  se  tedy  zjistit,  zda  pro  typické  případy  tvarů  lze  vytvořit  alespoň

přibližný klasifikátor.  V následující  tabulce jsou vypočteny parametry  pěti  typických

představitelů  mikrokalcifikací  (B1-B5)  a  kruhu  (B0).  Pro  názornost  vytváří  vektor

 TRSFELDPX )(,,  na obrázku třírozměrný prostor, do kterého umístím zkoumané

objekty. Je zde vidět, že vzdálenost jednotlivých objektů v tomto prostoru je dostatečná

pro alespoň orientační třídění. Velmi zajímavou úlohu zde hraje parametr kruhovitost,

který i přes svou jednoduchost má pro kalcifikace (vzhledem k podmínkám, ve kterých

vznikají) velkou výpovědní hodnotu.

index B0 B1 B2 B3 B4 B5

objekt

Tab. 9.2.3 Tabulka referenčních objektů

index /

parametr
Elongace Disperze SF Kruhovitost

B0 0,00 2,65 2,40 5,23
B1 0,23 2,87 2,07 6,08
B2 0,10 3,58 0,85 14,84
B3 0,11 2,83 0,99 12,74
B4 0,20 2,96 0,63 19,92
B5 0,15 4,51 0,98 12,84

Tab. 9.2.4 Použitelnost tvarových parametrů jako klasifikátoru
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Obr. 9.2.1 Umístění referenčních objektů v prostoru tří znaků - SF, DP, EL

Pro úplnost vyhodnotím ještě použitelnost parametrů pro hodnocení tvaru shluku

kalcifikací.  První  dva  objekty  v tab.  9.2.5  obsahují  stejná  „zrna“.  Rozdíl  je  pouze

v jejich vzdálenosti. Tabulka je důkazem, že parametr SF (PM samozřejmě) nezávisí na

jejich  „zhuštěnosti“  a  naopak  parametry  EL  a  DP jsou  tuto  různou  „zahuštěnost“

schopny  rozpoznat.  Poslední  objekt  je  získán  „slitím“  podobjektů.  V tomto  místě

se nabízí diskuse ohledně výpočtu obvodu. Otázkou je, kdy je objekt ještě považován

za jediný s pouhým narušením diskontinuitou a kdy se již jedná o objekty oddělené.

Pro potřeby tohoto odstavce považuji první dva případy za shluk samostatných objektů.

Z výše uvedených důvodů lze doporučit využití nástrojů matematické morfologie, a to

jak  pro  vyplnění  diskontinuit  v objektech,  tak  pro  oddělení  objektů  spojených  jen

úzkými propojeními (charakter mikrokalcifikací toto dovoluje).

EL 0,4292 0,0664 0,5279
DP 1,1794 3,2433 0,1576
P

M

251 251 148
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SF 0,1259 0,1259 0,6070

Tab. 9.2.5 Závislost parametrů na „zhuštěnosti“ shluku

Tab.  9.2.6  obsahuje  reálné  shluky  mikrokalcifikací  (Typ  I-V,  viz  tab.  4.2.2).

V ní uvedené výsledky dávají možnost tvrdit, že shora definované tvarové parametry lze

použít i k popisu shluků.

Typ I Typ II Typ III Typ IV Typ V
EL 0,0703 0,3417 0,1730 0,3132 0,3382
DP 3,2021 2,2682 2,1884 2,2806 1,6344
EX 3,2724 2,6099 2,3613 2,5938 1,9725
PM 813 768 1363 849 1652
SF 0,0583 0,0747 0,0208 0,0597 0,0334

Tab. 9.2.6 Parametry pro jednotlivé typy mikrokalcifikací
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10 Rekonstrukce a dekomprese

Výsledkem kapitoly bude algoritmus, který ze dvou snímků získaných standardně při

mamografickém vyšetření [42] (mediolaterální - MLO a kraniokaudální - CC projekce)

umožní  získat  absolutní  souřadnice hledaných objektů v prostoru.  Prvním krokem je

příprava předpokladů a matematického aparátu pro získání 3D souřadnic objektů v prsu

sevřeném v kompresariu. Ve druhém kroku je pak nutné ověřit chování tkáně [43] při

kompresi,  aby  bylo  lze  nalézt  algoritmus  pro  tzv.  dekompresi  souřadnic  objektů  ve

smyslu  postupu  opačného  ke  kompresi  prsu.  Takto  získané  souřadnice  jsou  nutné

k uspokojivému  popisu  prostorových  vlastností  shluků  a  popřípadě  také  k ověření

lokalizace  biopsie.  Tab.  10.1  názorně  ukazuje  výše  zmíněné  jednotlivé  kroky  od

projekce  zpět  k 3D  reprezentaci,  spolu  s připodobněním,  jak  v jednotlivých  fázích

vypadají projekční data. Doplňuje tak obr. 1.1 z úvodu.

Fáze Realita Projekční data

1 Projekce (2D)

2 Rekonstrukce (3D)

3 Dekomprese (3D)

Tab. 10.1 Postup rekonstrukce a dekomprese
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10.1 Souřadná soustava

Vycházím z předpokladu, že bradavka prsu mezi kompresními pláty se nachází přibližně

ve  středu  jejich  vzdálenosti,  podle  doc.  Daneše  [41]  toto  platí  jen  v  případě,  že

připustíme  určitou  odchylku.  Na druhou stranu neexistuje  v  této  soustavě  jiný  lépe

fixovaný  bod  a  musím  tedy  tento  předpoklad  přijmout  a  zabývat  se  spíše  korekcí

případné  chyby.  Zároveň  je  na  výsledném  snímku  poloha  bradavky  dobře

lokalizovatelná.  Bude  tedy  vhodné  do  středu  bradavky  položit  počátek  souřadné

soustavy. Vzhledem ke způsobu sevření prsu v kompresariu je možné vést středem prsu

kolmo k rovině těla osu procházející bradavkou. Osu budu směrovat od bradavky k tělu

– tak je definována orientace osy y. Dále se nabízí vést osu z jako svislou ve směru od

bradavky do poloprostoru, ve kterém se nachází ohnisko rentgenky. Osa x pak logicky

doplňuje pravotočivý systém souřadnic. Celá situace je dobře patrná na obrázku 10.1.1.

Obr. 10.1.1 Uspořádání mamografu a projekce

1...................................kompresní plát

2...................................rovina bradavky

3...................................kazeta s filmem

58/122

F

M

M'

d
mi

d
fm

d
mb

d'
mb

z

y

F

M

z

xy

M'

ů;

1

2

3



Analýza tvaru kalcifikací v rentgenových mamogramech

Obr. 10.1.2 Souřadná soustava

x, y, z............................souřadný systém

M .................................reálná poloha bradavky (mammila)

'1M , '2M , '3M .......projekce polohy bradavky

F...................................reálná poloha ohniska

rF ...............................rotovaná poloha ohniska

X...................................reálná poloha hledaného bodu

X  ...............................projekce hledaného bodu

rX  ...............................rotovaná poloha projekce hledaného bodu

1 , 2 , 3 ...............úhly natočení soustavy mamografu

dc..................................vzdálenost kompresních plátů

dmi.................................vzdálenost snímku od roviny procházející bradavkou

dmc.................................vzdálenost roviny procházející bradavkou od kompresních plátů

dmb................................vzdálenost bradavky od roviny těla

d'mb................................vzdálenost projekce bradavky od roviny těla

dfm.................................vzdálenost ohniska od roviny procházející bradavkou

h...................................tloušťka komprimovaného prsu

hint.......................................................tloušťka mléčné žlázy

hfat.......................................................tloušťka tukové tkáně

 .................................úhel svislou osou z a spojnicí bradavky a ohniska

xfs 


.............................směrový vektor daný body F a X'
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r
xfs 


.............................směrový vektor daný body 

rF  a rX 

10.2 Rekonstrukce

1.1.21 Rekonstrukce ze tří projekcí

1. (svislá) projekce (obr. 16.1.1, CC)
0

 fmmb ddF ;;0

 mimbmb dddM  ;;0

 mixmbmbx dbddaX  ;;

 fmmimbxxxf dddbas  ;;


obecné otočení bodu kolem osy y:

      
    



cos;;sin

90sin;;90cos;;

2222

2222

zxyzx

zxyzxzyx

nnnnnN

nnnnnNnnnN



 

Obr. 10.2.1 Určení souřadnic objektu ve snímku 

2. a 3. (pootočené) projekce (obr. 16.1.1, např. MLO, SIO, ...)
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Pootočená  soustava  mamografu  o  úhel   ,  kde  0  při  svislé  poloze

snímkovacího zařízení:

     cos;;sin fmmbfm
r dddF 

     cos;;sin 2222
mixxmbmbmix

r dabdddaX 

         cos;;sin 2222
fmmixmbxfmmix

r
xf ddadbddas 



Pro ilustraci určení jednoho konkrétního objekt X' na obr. 10.2.2.

Obr. 10.2.2 Ukázka určení polohy objektu v mamogramu

1. projekce 0

 fmmb ddF ;;01 

 fmmimbxxxf dddbas  ;;1



2. projekce 1 

    112 cos;;sin  fmmbfm
r dddF 

        1
22

111
22

12 cos;;sin  fmmixmbxfmmix
r
xf ddadbddas 



3. projekce 2 

    223 cos;;sin  fmmbfm
r dddF 

        2
22

222
22

23 cos;;sin  fmmixmbxfmmix
r
xf ddadbddas 



a pro  zyx fffF ;;  a  zyxxf ssss ;;


 je rovnice přímky již triviálně

z

z

y

y

x

x

s

fz

s

fy

s

fx 
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S ohledem na další výpočty vyjádřím tuto přímku jako průsečík dvou rovin, a to např.

0 yxxyxy sfsfysxs

0 zxxzxz sfsfzsxs

Nyní mám tři  přímky, které by se v ideálním případě protnuly v jednom bodě.

Prakticky tato situace nenastane a proto budu hledat souřadnice bodu, který se nachází

v místě  největšího  přiblížení  těchto  přímek.  Nejjednodušším  postupem  je  definovat

rovnici  koule  v prostoru  tak,  že  se  dotýká  všech  tří  přímek.  Při  nalezení  jejího

nejmenšího možného poloměru (derivační hledání minima), je možné aktuální polohu

jejího středu považovat za hledaný bod.

1.1.22 Rekonstrukce ze dvou projekcí

Předchozí postup je velmi přesný, avšak při praktických vyšetřeních na mamografu se

pořizují  pouze  dva  snímky.  Není  možné  požadovat  větší  počet  snímků  z důvodu

nepřiměřené radiační zátěže. Proto předpoklady uvedené na začátku předchozí kapitoly

obohatím o několik dalších. Tedy:

1. Při každém vyšetření je rovina rovnoběžná s kompresními pláty a procházející

bradavkou prsu nepostižena kompresí.

2. Vzhledem k faktu, že jeden rozměr prsu zůstává vždy nekomprimován, lze říci,

že osa prsu procházející bradavkou není nikdy během komprese deformována.

3. Podle předchozího bodu je vhodné položit do této osy prsu jednu ze souřadnic

souřadného systému, vůči kterému bude vždy určována poloha všech objektů.

Z toho,  co  jsem zde  uvedl,  plyne,  že  celá  soustava  mamografu  se  za  daných

podmínek dá považovat za soustavu rovnoměrně rotující kolem osy y.  Z toho je patrné,

že  pro  rekonstrukci  3D  polohy  objektu  zobrazeného  při  snímkování  postačí  dvě

projekce. 

Ekvivalentně  k předchozí  kapitole  budu  tedy  mít  k dispozici  jednu  svislou

 0  a jednu pootočenou projekci  1  . Získám tak analytické rovnice tentokrát

pouze dvou přímek.  Hledání  promítnutého bodu se tedy omezí  na hledání  nejmenší

vzdálenosti zmíněných dvou přímek.

Řešení  této  úlohy  nastíním  obecně.  Existuje  přímka  a daná  body

   nnnmmm zyxNzyxM ,,,,,  a  příma  b daná  body     sssrrr zyxSzyxR ,,,,, .

Příslušné směrové vektory jsou 
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      kzzjyyixxs mnmnmna




      kzzjyyixxs rsrsrsb




Nejmenší vzdálenost dvou mimoběžek je možné určit nalezením jejich osy [14]. Osu

pak lze definovat dvěmi rovinami. Její směrový vektor je dán vektorovým součinem

bao sss




Pro jednoduchost definuji následující:

kljnims aaaa


 ,

kljnims bbbb


  

a kljnims oooo


 .

První rovina je dána bodem  aaa zyxA ,,  ležícím na přímce a a vektory ao ss


, , její

rovnice je pak [14]:

0


aaa

ooo

aaa

lnm

lnm

zzyyxx

Druhá rovina je dána bodem  bbb zyxB ,,  ležícím na přímce b a vektory bo ss


, , její

rovnice je pak:

0


bbb

ooo

bbb

lnm

lnm

zzyyxx

Nyní již stačí jen najít průsečíky těchto dvou rovin s přímkou a a získat tak bod aS a

s přímkou b a získat tak bod bS . Hledaný bod S  získám jednoduše jako střed úsečky

dané body aS  a bS . Délka této úsečky může být mírou přesnosti rekonstrukce, neboť

v ideálním případě by se dvě projekční přímky měly protnout a body  S ,  aS  a  bS

splynout.

Podrobný  výpočet  včetně  výsledných  vztahů  s ohledem  na  implementaci  je

kompletně  uveden na  konci  této  kapitoly  v odstavci  10.5.  Ze  tří  dvojic  definujících

přímky  ve  tvaru  průsečíku  dvou  rovin  jsou  odvozeny  souřadnice  hledaného  bodu

v prostoru.

1.1.23 Postup získání dat

1. osu y proložit osou prsu
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2. počátek soustavy souřadnic volit ve středu bradavky

3. odtud pak vyplyne orientace osy x a z

4. průmět reálného bodu X ve snímku označit X’

5. určit ax a bx dle obr. 10.2.2

1.1.24 Ověření

Přesto, že se jedná o exaktní matematické odvození, je vhodné jej doložit i praktickým

experimentem, který zároveň dodá reálnou představu o přesnosti metody v praxi. Pro

ověření použijeme vepřové maso jako jednu z mála snadno dostupných tkání. Viz odst.

5.3.3.

Fáze experimentu:

1. vložení testovacích objektů do tkáně (špendlíkové hlavičky,  skleněné,  kousek

kovu), odst. 16.5

2. snímkování na výpočetním tomografu, odst. 16.5

3. pořízení snímků na mamografu klasickou cestou, odst. 16.5

4. rozbor dat z tomografu – získání  přesných trojrozměrných souřadnic objektů,

odst. 16.11.3

5. spárování objektů na obou snímcích z mamografu, obr. 10.2.4

6. definice souřadného systému na snímku a odečtení souřadnic, odst. 16.11.3

7. použití  programu  Reconstructor  pro  získání  trojrozměrných  souřadnic,  odst.

16.3.2

8. korekce vztahu souřadného systému CT a mamografu, obr. 10.2.3

9. vyhodnocení, odst. 16.12

 (bod 5). 

Obr. 10.2.3 Způsob převedení souřadnic mezi CT a mamogramem
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Průběh  experimentu  je  zadokumentován  fotograficky  v příloze  včetně  získaných

hodnot. Obrázek 10.2.3 vysvětluje bod 8. Souřadnice xct, yct, zct náleží CT a xmamo, ymamo,

zmamo mamografu.  Na  obrázcích  10.2.4  je  vidět  oba  snímky  z mamografu  se

spárovanými objekty před odečtením souřadnic (bod 5).

0° 90°

Obr. 10.2.4 Označené objekty v mamogramu

Výsledky

Z dat uvedených v příloze (odst. 16.2) plyne u některých souřadnic naprostá shoda

a maximální odchylka je 10 mm. První větší odchylka je způsobena tím, že testovaná

tkáň (na  rozdíl  od ženského prsu)  nebyla  zpevněna  kůží  a  bylo  tedy velmi  obtížné

dodržet přesné pootočení a zajistit stejné postavení jednotlivých objektů vůči sobě.

10.3 Dekomprese

V předchozích  odstavcích  proběhla lokalizace  hledaných objektů v prostoru.  Stále  se

však jedná o rozložení objektů v prsu komprimovaném kompresáriem. Nyní je nutné se

zabývat „dekompresí“ prsu, abychom mohli získat reálné polohy bodů v prsu.

Obecně existují zhruba 4 modely situace po kompresi prsu [44], které lze vyjádřit

tabulkou 10.3.1:

model tuková tkáň zájmová tkáň
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komprese posun komprese posun
A ano ano ne ne
B ano ano ne ano
C ano ano ano ne
D ano ano ano ano

Tab. 10.3.1 Reakce tkání na kompresi

Můj předpoklad je následující: tuková tkáň se při kompresi posune a hmota prsu

se tak přerozdělí, případná komprese nebo tvarová změna nemá na proces analýzy vliv,

neboť pro nás podstatné mikrokalcifikace se v této tkání nenachází. Mléčná žláza se

komprimuje, ale jen málo a předpokládám, že se jedná o kompresi homogenního tělesa.

Tzn. platí model D, ale komprese je malá a tedy bude limitovat k modelu B. Pomocí

dříve  zavedených  fantomů  se  pokusím  zkoumat  vlastnosti  tkáně  v modelových

případech a toto tvrzení dokázat. 

1.1.25 Fantom a mechanické vlastnosti

Pro zkoumání vlastností tkáně ženského prsu použiji fantom uvedený v odstavci

5.3.2. Modelově lze kompresi prsu (fantomu) lze popsat obrázkem 10.3.2. Při kompresi

dojde k podélnému zkrácení 
1

21

a

aa 
  a příčnému prodloužení 

1

21

b

bb 
 . Napětí

je 
dS

dF
 . Mohou nastat obecně tři případy chování tkáně.

Obr. 10.3.2 Komprese tkáně

1. tkáň se nedeformuje, pouze přeskupuje

2. tkáň se deformuje,  ale napětí    nepřesáhne mez úměrnosti;  pak     (tzv.

Hookův zákon) a deformace je lineární

3. tkáň se deformuje, ale napětí    přesáhne mez úměrnosti; pak neplatí Hookův

zákon a deformace je nelineární
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Pro ověření, který případ nastává je opět vhodné jako fantom využít tkáň z vepře,

vložit  do  ní  referenční  (kovové)  objekty  a  provést  např.  dva  snímky  zboku  na

mamografu nebo kompletní snímání na CT. Konfigurace při snímkování mamografem

je na obr. 10.3.3. Využil jsem dále prováděných experimentů a pro tento případ platí

výsledky uvedené v odst. 16.11.3.

Obr. 10.3.3 Konfigurace pokusu s deformací tkáně

1.1.26   Model ženského prsu

Pro jednoduchost  budu vycházet  z modelu B. Tedy tkáň se při  kompresi  přerozdělí.

Vzhledem k  tomu,  že  tkáň  ženského  prsu  je  na  rozdíl  od  pokusné  tkáně  uzavřena

pokožkou, která má všude stejné vlastnosti, vycházím z toho, že prs má v průřezu tvar

elipsy.  To bude samozřejmě platit přesněji s větším poměrem mléčné žlázy vůči tuku a

naopak. Pro prs převážně složený z tukové tkáně tento model nebude přesný, ale u něj

zase  při  kompresi  dojde  k minimální  změně tvaru  a  malé  množství  mléčné  žlázy  v

podstatě nezmění svou konfiguraci (a to je naše oblast zájmu).

Obr. 10.3.4 Model chování ženského prsu

Chování  prsu  při  kompresi  tedy  modeluje  obr.  10.3.4.  Pro  značení  zachovám  výše

uvedený souřadný systém

67/122

x

maxz

maxz

maxx maxx0

M

1.

film

rtg

2.



Analýza tvaru kalcifikací v rentgenových mamogramech

10.4 Dekompresní algoritmus

Jelikož uvažuji model B, pak je možné předpokládat, že po kompresi se obsah průřezu

prsu nezmění. Obsah elipsy je dán vztahem abS  , kde a a b jsou poloosy. Budu tedy

uvažovat maxmaxmaxmax zxzx   , čili

max

max

max

max

x

x

z

z 


 .

Ve stejném poměru se budou měnit i souřadnice jednotlivých bodů  zx ; , proto

pro nové souřadnice  zx;  po dekompresi lze jednoduše psát:

z
z

z
z 




max

max
 a x

x

x
x 




max

max

10.5 Odvození rekonstrukce polohy bodu ze dvou projekcí

1.1.27 Obecné řešení

Zavedeme přímky a a b.

a:    nnnmmm zyxNzyxM ,,,,,  (10.1)

      kzzjyyixxs mnmnmna


 (10.2)

b:    sssrrr zyxSzyxR ,,,,,  (10.3)

      kzzjyyixxs rsrsrsb


 (10.4)

Směrový vektor osy mimoběžek je dán vektorovým součinem:

bao sss


 (10.5)

Pro jednoduchost definujme následující:

kljnims aaaa


 , kljnims bbbb


  (10.6)

a kljnims oooo


 .

První rovina je dána bodem  aaa zyxA ,,  ležícím na přímce a a vektory ao ss


, , její

rovnice je pak:

0


aaa

ooo

aaa

lnm

lnm

zzyyxx

(10.7)

Druhá rovina je dána bodem  bbb zyxB ,,  ležícím na přímce b a vektory bo ss


, , její

rovnice je pak:
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0


bbb

ooo

bbb

lnm

lnm

zzyyxx

(10.8)

Zaveďme rovnice přímek a, b a o s obecnými koeficienty:

a: 01131211  AzAyAxA (10.9)

02232221  AzAyAxA (10.10)

b: 01131211  BzByBxB (10.11)

02232221  BzByBxB (10.12)

c: 01131211  OzOyOxO (10.13)

02232221  OzOyOxO (10.14)

Pro  zjištění  prvního  bodu  ležícího  na  přímce  a použijeme  rovnice  (10.9),  (10.10),

(10.13) a (10.16). Po úpravách dostaneme výraz































23222223

223232

13121213

113131

23222223

23212123

13121213

13111112

OAOA

OAOA

OAOA

OAOA
x

OAOA

OAOA

OAOA

OAOA

(10.15)

Pro zjednodušení zavedeme zástupné konstanty P, R, S, T, U a V. (10.15) pak přejde na







 






 

T

V

R

U
x

T

S

R

P
(10.16)

Odtud pak po dosazení a drobných úpravách souřadnice průsečíku osy s přímkou a

 1S :
RSPT

RVTU
x




  a 
RSPT

SUPV
y




  (10.17)

Ekvivalentně pro druhou přímku lze použít rovnice (10.11), (10.12), (10.13) a (10.16).































23222223

223232

13121213

113131

23222223

23212123

13121213

13111112

OBOB

OBOB

OBOB

OBOB
x

OBOB

OBOB

OBOB

OBOB

(10.18)

Po obdobné substituci získáme souřadnice průsečíku osy s přímou b

 2S :
SRTP

VRUT
x




  a 
SRTP

USVP
y




  (10.19)

Námi hledaný bod je středem úsečky dané body 1S  a 2S .

1.1.28 Konkrétní odvození pro implementaci

Toto odvození je již zcela  konkrétní a respektuje strukturu tvorby kódu výpočetního
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programu.

Definice vstupních hodnot

mbd  vzdálenost středu bradavky od roviny povrchu těla

fmd  vzdálenost ohniska rentgenky od roviny procházející středem bradavky

mbd   vzdálenost projekce bradavky od roviny těla

mid  vzdálenost snímku od roviny procházející bradavkou

Všechny tyto vzdálenosti závisí na proporcích prsu a tvaru jakého nabude po 

kompresi.

1. na snímku osu y proložit osou prsu

2. nalézt na snímku bradavku a do ní umístit střed souřadné soustavy

3. doplnit logicky osu x

4. hledaný bod označit  X   (průmět reálného hledaného bodu  X) a odečíst  yx XX  ,  a

yx XX  ,

5. odečíst r
y

r
xyx dddd ,,, , platí  zyx dddX ;; ,  zyx fffF ;;

6. první projekce ( 0 )– definice přímky 

obvykle: fmzmbyx dfdff  ,,0  a tedy  fmmb ddF ;;0

směrový vektor:  fmmimbyxxf ddddds  ;;


projekce bradavky:  mimi dtgdM  ;;01  , kde 
fm

mb

d

d
tg 

a tedy 











 mi

fm

mb
miyx d

d

d
dXXX ;;0

 

a označme  zyx XXXX 111
0 ;;   a  zy FFF 111 ;;0

pak přímka:  zy FFF 111 ;;0  a  zzyyxxxf FXFXFXs 111111 ;; 


7. druhá projekce ( 1  ) – definice přímky

  cos;;sin 1112  zyz FFFF

      sin;;cos 2 dXMdX yy
r

,
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x

z

X

M



 1arctan ,

22
1 xz XMd 

projekce bradavky: 











  cos;;sin2 mi

fm

mb
mimi d

d

d
ddM

pak přímka:  zyx FFFF 2222 ;;  a  zzyyxx
r

xf FXFXFXs 222222 ;; 


8. osa mimoběžek – směrový vektor osy mimoběžek

r
xfxfo sss  



        zzzyyyyxxxxo FXXFXFXFXFXs 22122112211 ;; 


9. převedení na vyjádření rovin

01131211  AzAyAxA

02232221  AzAyAxA

a) první přímka

 xx XtXx 11 

 yyy FXtXy 111 

 zzz FXtXz 111 

po vyloučení parametru t získáme

  011111  yxxyy FXXyFXx  a zástupně 011211  Pypxp

    011111111  yzzyyyzz FXFXFXzFXy  a zástupně 022322  Pzpyp

b) druhá přímka

 xxx FXtXx 222 

 yyy FXtXy 222 

 zzz FXtXz 222 

po vyloučení parametru t získáme

    022222222  xyyxxxyy FXFXFXyFXx  a zástupně 033231  Pypxp

    022222222  yzzyyyzz FXFXFXzFXy  a zástupně 044342  Pzpyp

10. při uvažování tvaru rovnic

1. přímka
011111111  dzcybxa

012121212  dzcybxa
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2. přímka
021212121  dzcybxa

022222222  dzcybxa

jsou koeficienty dány:

yy FXa 1111 

xXb 111 

011 c

yx FXd 1111 

012 a

zz FXb 1112 

yy XFc 1112 

yzzy FXFXd 111112 

a

yy FXa 2221 

xx XFb 2221 

021 c

xyyx FFFXd 222222 

022 a

zz FXb 2222 

yy XFc 2222 

yzzy FXFXd 222222 

11. osa mimoběžek s pomocí koeficientů z bodu 10, směrový vektor první z mimoběžek

označme 1s


 a směrový vektor druhé 2s


   1212121111111 cbacbas 


=
121212

111111

cba

cba

kji


   2222222121212 cbacbas 


=
222222

212121

cba

cba

kji


      ksjsiskbabajcacaicbcbs x


1312111112121112111112111212111 

      ksjsiskbabajcacaicbcbs x


2322212122222122212122212222212 

ksjsis

sss

sss

kji

sss zyxo






000

232221

13121121 

     22212122111212112122222112111112 cacababababacacasox 

     21222221111212112122222121121211 babacbcbcbcbcabasoy 

     21222221121111122221212211121211 cbcbcacacacacbcbsoz 

12. volíme bod  zyx AAAA ;;  na první přímce (a): 0xA  (dosazení do rovnic 9a)

  01111  yxyyx FXFXA

  0111111  yzzyyyz FXFXFXA
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 zyx
yy

zyyz

yy

yx AAA
XF

FXFX

XF

FX
A ;;;0;

11

1111

11

11 





















13. volíme bod  zyx BBBB ;;  na druhé přímce (b): 0yB  (dosazení do rovnic 9b)

  0222222  xyyxyyx FXFXFXB

  0222222  yzzyyyz FXFXFXA

 zyx
yy

zyyz

yy

yxxy BBB
XF

FXFX

FX

FXFX
B ;;;0;

22

2222

22

2222 





















14. a) osa o je různoběžná s přímkou a a má směrový vektor os


, tj. osa o leží v rovině

 , určené bodem A, směrovým vektorem 1s


 přímky a a směrovým vektorem os


b) osa o je různoběžná s přímkou b a má směrový vektor os


, tj. osa o leží v rovině

 , určené bodem B, směrovým vektorem 2s


 přímky b a směrovým vektorem os


15. 

ad 14 a)

211222112311211322132312

111212111211111211121211

ssssssssssss

babacacacbcb

AzAyAx zyx
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ad 14 b)

211222112311211322132312

212222212221212221222221

ssssssssssss

babacacacbcb

BzByBx zyx





030201

131211

sss

sss

AzAyAx zyx 

, 

030201

232221

sss

sss

BzByBx zyx 

        0011202110311011302130312  ssssAzssssyssssAx zx

        0012202210321012302230322  ssssBzssssyssssBx zx

rovnice osy mimoběžek:

       
    00211011201130311

03120213011202110311011302130312




ssssAssssA

ssssAzssssyssssxssss

zy

x

       
    00221012201230321

03220223012202210321012302230322




ssssBssssB

ssssBzssssyssssxssss

zy

x

neboli 01131211  Ozoyoxo

02232221  Ozoyoxo

16. nalezení úsečky osy mimoběžek

a) průnik s přímkou a – bod R

01131211  Ozoyoxo ,

02232221  Ozoyoxo ,

011211  Pypxp ,

022322  Pzpyp

11

121

p

ypP
x




   
    12132123111123121322

12311132111132231

poooopoooo

PoooopoOoO
y






23

122

p

ypP
z




b) průnik s přímkou a – bod S

01131211  Ozoyoxo ,

02232221  Ozoyoxo ,

033231  Pypxp ,
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044342  Pzpyp

31

323

p

ypP
x




   
    32132123113123121322

32311132131132231

poooopoooo

PoooopoOoO
y






43

424

p

ypP
z
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11 Klasifikace shluků

Kapitola o vlastnostech kalcifikací se zabývá i významem výskytu shluků při diagnóze

malignity resp. benignity případného rakovinového bujení. Z tohoto hlediska je v první

řadě nutné rozlišit tzv. pseudoshluky od skutečných shluků. To je dalším argumentem

pro rekonstrukci.

11.1 Vzájemný vztah jednotlivých kalcifikací

1. Počet objektů ve shluku

Nejjednodušší kritérium s diagnostickým významem. Viz kapitola 4.

2. Vzájemná vzdálenost ve shluku

Jak  bylo  popsáno  již  v odstavci  4.3,  jednou  z rozhodujících  vlastností  pro

hodnocení maligního či benigního významu shluku kalcifikací je průměrná vzájemná

vzdálenost mezi  jednotlivými mikrokalcifikacemi.  Pro tuto hodnotu je mezní  1 mm.

Podle T daného vztahem
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se tedy usuzuje na případ:

T << 1 mm ... maligní

T >> 1 mm ... benigní

T   1 mm ... nerozhodný.

3. Těžiště shluku

Pro  výpočet  využiji  diskrétní  definice  geometrických  momentů  [45]  ve  tvaru
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a   
i

i pxM 0,0,1 ,   
j

j pyM 0,1,0  ,   pzM
k

k1,0,0 .

4. Sféričnost

Lze posuzovat i průměrnou vzdálenost jednotlivých mikrokalcifikací  od těžiště

shluku podle vztahu  



n

i
iC Cx

n
T

1

1
 a také směrodatnou odchylku této vzdálenosti

  
i

Ci TCx
2 .  To  má  jednoznačný  význam,  neboť  je  známo,  že  přibližně

sférické rozložení mikrokalcifikací vede k úsudku na benigní význam shluku. Naopak

jednoznačně náhodné rozložení má charakter maligní.

11.2 Popis tvarů ve 2D

1.1.29 Tvarová analýza

V této kapitole využiji výsledky uvedené v odstavci 9.2. Podobně jako tam použiji jeden

z tvarů shluků v případě karcinomu. Obrys tvaru shluku se vyplní a takto posuzuje jeho

tvarové vlastnosti. Shluky, jsou-li benigní, blíží se pravidelnému sférickému tvaru (např.

výplně  cyst),  zatímco  maligní  jsou  nepravidelné.  Obrysový  tvar  shluku  lze  získat

automatizovaně  nejsnáze  pomocí  nalezení  těžiště  a  od  něj  pak  nejvzdálenějších

kalcifikací  a  jejich  propojením,  nejlépe  pak  ve  spojení  s interpolací  v mezilehlých

bodech. 

A B C D E F G

EL 0,1103 0,1751 0,5031 0,4971 0,0992 0,0288 0,0142
DP 0,5184 0,4925 0,6928 0,7953 0,3419 0,3502 0,5566
PM 144 163 183 158 173 138 154
SF 1,0933 0,9000 0,7175 0,8386 0,9531 1,4266 0,9278

Tab. 11.2.1 Závislost parametrů na tvaru shluku

Jak tab. 11.2.1 ukazuje, v případě pravidelných tvarů se elongace rychle blíží nule

a pro kruhový obrys je SF>>1, zatímco pro nepravidelné tvary SF~1 nebo SF<1.
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1.1.30 Fourierovy deskriptory

Souřadnice  jednotlivých  kalcifikací  ve  shluku  tvoří  množinu  M  kalcifikací

  1,...,1,0,,  Mkyx kk ,  ze  kterých se vybere  těch  N  kalcifikací,  které  tvoří

obrys    1,...,1,0,,  Niyx ii .  Tyto  souřadnice  se  vyjádří  jako  komplexní  čísla

1,...,1,0,  NijyxZ iii . Za těchto podmínek lze pro shluk definovat Fourierovy

deskriptory (FD) [46] podle vztahu
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Pak již tvarový faktor FF je
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FF nabývá hodnot z intervalu  1;0  a je invariantní vůči translaci, rotaci, volbě

počátečního bodu a velikosti obrysu. To je velmi výhodné, protože nezáleží na volbě

měřítka při popisu a především není nutné u každého objektu volit stejně souřadnou

soustavu.

Pro základní porovnání je připojena tabulka 11.2.2 navazující na předchozí tab.

11.2.1,  kde  je  vidět,  že  s rostoucí  složitostí  objektu  rychle  roste  i  FF  (konkrétní

souřadnice  viz  příloha  16.9).  Naopak  pro  zcela  pravidelné  objekty  (kruh,  čtverec,

obdélník)  je  FF=0.  Je  vidět,  že  v určitém rozsahu je  možné použít  tento  faktor  pro

rozlišení mezi jednotlivými typy shluků, ale jeho hlavní význam spočívá ve spolehlivém

rozlišení jednoduchých pravidelných a složitých nepravidelných shluků a tím potažmo

rozlišení  mezi  benigním  a  maligním  charakterem.  Během  testů  na  modelových  i

reálných  shlucích  se  jako  práh  mezi  benigním  a  maligním  charakterem  osvědčila

hodnota FF=0,1.
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A B C D E F G
FF 0,2047 0,1940 0,2251 0,2015 0,1705 0,0000 0,0000

Tab. 11.2.2 Závislost parametrů na tvaru shluku

11.3 Popis tvarů ve 3D

1.1.31 Model tělesa

Z běžně uvažovaných 3D modelů [17] mnohostěnů mají větší význam následující tři.

Jednotlivé polohy kalcifikací je možné považovat za vrcholy mnohostěnného modelu.

a)  Drátový  model -  jelikož  jsou  známy  souřadnice  všech  mikrokalcifikací,  drátový

model  vznikne  jednoduše  jejich  vzájemným  pospojováním,  jak  je  uvedeno  na

obrázku.

b) Mnohostěnový model - stěny jsou trojúhelníky

c) Objemový model - rozdělení na voxely

Obr. 11.3.1 Princip sestavování mnohostěnných modelů

Tuto  metodu  bude zřejmě  možné  použít  v souvislosti  s příchodem mamografů

s větším rozlišením v budoucnu. Dá se totiž říci, že je-li možné triviálně sestavit těleso,

půjde  zřejmě  o  benigní  útvar.  Naopak  nepůjde-li  sestavit  mnohostěn,  jedná  se

pravděpodobně o maligní případ.
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12 Implementace

Navržené metody a algoritmy jsem zpočátku ověřoval v prostředí Matlab (MathWorks).

Jelikož se ale z principu své funkce jedná o interpret, jeho největším omezením byla

rychlost zpracování. Jak jsem již uvedl dříve, mamogramy jsou digitalizovány s velkým

rozlišením a to značně zvyšuje výpočetní náročnost některých metod zpracování obrazu.

Tato  situace  si  tedy  vynutila  implementaci  algoritmů  v některém  z objektových

programovacích jazyků s tím, že produktem bude spustitelný program. To nejen zvyšuje

rychlost zpracování, ale také snižuje nároky na operační paměť. Aplikace uvedené dále

v této kapitole tedy byly vytvořeny v prostředí Borland Delphi 6. Aplikace Suita 3D má

taktéž  vlastní  instalátor  a  ke  své  funkci  potřebuje  ještě  Borland  Database  Engine.

Aplikace jsou určeny pro operační systém Windows, primárně pro Windows 2000/XP.

12.1 Systémové požadavky

Požadavky  pro  běh  dále  zmiňovaných  aplikací  jsou  dány  především  faktem,  že

zpracovávají obrázky značné velikosti (jednotky až desítky MB). Doporučuji tedy:

 operační systém Windows XP

 procesor Intel Pentium III a vyšší

 512 MB RAM

 HDD 20 GB a více

 monitor s rozlišením min. 1024x768 / 32 bit / 85 Hz

12.2 Program Suita 3D

Programový  systém  Suita  3D  je  určen  k  testování  nových  metod,  k vytváření

tzv. projektů  a  samozřejmě  také  k analýze  rentgenových  mamogramů.  Jeho  první

zaměření je dáno implementací  velkého počtu postupů používaných v analýze obrazu

(filtrace,  morfologie,  ...).  Druhé určení je dáno mechanismem projektů umožňujících

sestavovat  jakási  makra,  čili  skupiny  procedur.  Konečně  jeho  analytická  schopnost

vychází  z používání  připravených  projektů.  Aplikace  sdružuje  postupy  vyvinuté  či

použité  v bakalářské  i  diplomové  práci  a  rovněž  všechny  metody  připravené  a

zkoumané v rámci doktorského studia.

80/122



Analýza tvaru kalcifikací v rentgenových mamogramech

Obr. 12.1 Okno aplikace Suita

Hlavní zaměření se dá shrnout v následujících bodech

 metody úpravy obrazových dat

 analýza rentgenových snímků s ohledem na mikrokalcifikace

 vývojové prostředí pro testování nových postupů analýzy

 modulární  systém  pro  komplexní  služby  týkající  se  uchovávání  a  analýzy

mamogramů

Obr. 12.2 Struktura aplikace Suita 3D
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S třemi  různými účely použití  souvisí  také konfigurace samotného programu a

řízení přístupu. Řízení přístupu je realizováno systémem hesel obsažených v databázi

hesel,  které  zadává administrátor  instance.  Hesla  nejen  opravňují  uživatele  k použití

aplikace, ale zároveň specifikují úroveň přístupu a tím i způsob konfigurace aplikačního

prostředí.  Tím se dostáváme k tomu, že ovládací prvky systému se mění v závislosti

na úrovni specifikované řízením přístupu.

Tento postup sleduje určitý ergonomický cíl. Smyslem je vyhradit oblast návrhu

zpracování výhradně odborníkům z oblasti zpracování obrazu, přípravu projektů lidem,

kteří  se vědomostmi pohybují  na pomezí praktické medicíny a techniky a v poslední

řadě analýzu samotným lékařům, kterým tak pozadí přípravy projektů a podstata metod

zůstává  utajena.  Podle  mého  názoru  se  tak  dosahuje  velkých  možností  systému

a zároveň  minimálních  nároků na  uživatele  v dané  přístupové  skupině.  Pro  nejvyšší

přístupovou úroveň (administrator) jsou přístupny všechny ovládací prvky a plné menu.

V úrovni nižší (project) je obsaženo redukované menu, které umožní především správu

projektů.  V úrovni  nejnižší  (user)  je  minimální  menu  a  ovládání  je  soustředěno

výhradně na spouštění připravených projektů a obsluhu databáze.

Dalším důvodem, proč jsem zvolil systém projektů je možnost adaptivně měnit

postupy analýzy např. na základě konkrétních praktických zkušeností, aniž by to vedlo

k přeprogramování  celé  aplikace.  Tím  je  systém  z hlediska  programátorského

trvanlivější. Další výhodou je příprava konkrétních projektů pro konkrétní rentgenové

snímky (např. zatížené různými definovanými chybami, či prostě jen se specifickými

vlastnostmi).

Systém Suita  umožňuje  vytvořit  maximálně  10 projektů.  Přitom každý projekt

může obsahovat  až  15 libovolných procedur.  Způsob konstrukce  projektů  umožňuje

vyvolat  ke  každé  metodě  konfigurační  okno,  ve  kterém  je  možno  měnit  nastavení

konkrétní operace, tedy např. velikosti filtračních jader, hodnoty prahů, atd. Jednotlivé

projekty je možno vytvářet, editovat, kopírovat, přesouvat a mazat. Dostupnost těchto

funkcí je však odvislá od úrovně přístupu, se kterou uživatel do prostředí Suita vstoupil.

Součástí  projektu  může  být  jakákoli  funkce  implementovaná  v systému  Suita  3D.

Každý  projekt  dostává  své  unikátní  jméno  volené  uživatelem  a  identifikační  číslo.

Struktura projektů a jejich vazba na aplikaci jsou znázorněny na obr. 12.3.
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Obr. 12.3 Struktura projektu

Nelze taktéž obcházet fakt, že součástí systému je i databáze pacientů a jejich dat,

k nimž  je  potřeba  zamezit  přístup  osobám  nepovolaným.  Tedy  opět  důvod,  proč

podrobit aplikaci zaheslování. Viz příloha, odst. 16.13.1.

12.3 Program Reconstructor

Tato aplikace je prostou implementací odvozeného algoritmu rekonstrukce polohy bodů.

Jejím vstupem jsou souřadnice bodů na zkoumaném snímku v jeho vlastní  souřadné

soustavě,  parametry  mamografického  systému  a  výstupem  pak  3D  souřadnice

vyznačeného bodu. Viz příloha, odst. 16.3.2.
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Obr. 12.4 Okno aplikace Reconstructor

12.4 Program Presenter

Jedná  se  o  program  určený  ke  zpracování  dat  obdržených  aplikací  Reconstructor.

Umožňuje simulaci 3D zobrazení pomocí rotace jeho dvourozměrné boční projekce, ale

především matematicky vyhodnocuje vztah polohy bodů získaných rekonstrukcí.  Viz

příloha, odst. 16.3.3.
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Obr. 12.4 Okno aplikace Presenter
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13 Závěr 

Cílem této disertační práce bylo postihnout a rozebrat celý řetězec operací provázejících

analýzu mamogramů od momentu jejich pořízení až po formulaci diagnózy. Každému

z kroků  zpracování  odpovídá  jedna  kapitola.  V každé  z nich  tato  práce  poskytuje

konkrétní  řešení  či  algoritmus.  První  tři  kapitoly  jsou  úvodem práce,  kapitola  4  je

věnována  objektům,  které  jsou  pro  zpracování  rozhodující.  Následující  kapitola

popisuje použité přístroje a vzorky. Kapitola s číslem 6 rozebírá celý proces vzniku a

existence  snímku  z hlediska  šumů  a  rušení.  Další  tři  oddíly  shrnují  předzpracování

snímku, detekci objektů a jejich následnou klasifikaci. Z hlediska prostorového pohledu

je  stěžejní  kapitola  10  věnovaná  rekonstrukci  a  dekompresi  z hlediska  polohy

zkoumaných objektů. Kapitola 11 využívá rekonstruované souřadnice pro klasifikaci ve

3D. Kapitola 12 Implementace přináší stručnou informaci o vyvinutém programovém

vybavení.  Oddíly Závěr,  Literatura  a Publikace autora práci  uzavírají.  Nakonec jsou

v kapitole 16 shrnuty všechny podstatné detaily a informace, které by v samotném textu

tříštily pozornost, ale které z hlediska důležitosti nelze vynechat.

Práce  se  dostala  až  do  fáze,  kdy  již  ověření  algoritmů  přestalo  být  pouze

papírovou či simulační záležitostí a bylo nutné provést pokusy přímo na vzorové tkáni.

Zde se podařilo tuto komplikaci vyřešit použitím tkáně struku prasnice, u které byla

potvrzena  podobnost  s tkáňovou  strukturou  ženského  prsu  a  umožnila  tak  doložit

algoritmy praktickými výsledky.  Zároveň musím zdůraznit,  že  tato  ověření  nemohla

proběhnout  v masovějším  měřítku,  neboť  získání  této  tkáně  je  neobyčejně

komplikovanou  a  příležitostnou  záležitostí.  Získané  výsledky  však mají  dostatečnou

výpovědní hodnotu.

V často opomíjené oblasti vytváření, zpracování a uchování mamogramů práce

rozebírá jednotlivé fáze z hlediska vstupu šumů a rušení do procesu a přináší šumový

model přímo pro zpracování mamogramů. Jsou zde shrnuta konkrétní fakta, na která je

potřeba ještě před samotnou detekcí  a analýzou brát  zřetel,  t.j.  jak odstranit  ty  typy

šumu, které by mohly výrazně narušit analytické procesy, jak korigovat nezanedbatelné

odchylky  scannerů,  jak  si  připravit  co  nejvíce  normovaný  vstup  do analytické  fáze

zpracování.

V oblasti klasifikace práce uvádí konkrétní prostor klasifikátorů, který se ukázal

dostatečně přesný a přitom naplňuje i požadavek na nepříliš složitý algoritmus výpočtu.
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Je  tak  k dispozici  nástroj  pro  třídění  do  kategorií,  což  je  krokem  k počítačem

podporované  diagnóze.  Stejně  tak  práce  dokazuje  i  použitelnost  Fourierových

deskriptorů pro naše potřeby.

Stěžejní  částí  je  rekonstrukce  a  dekomprese,  které  posouvají  zpracování

mamogramů  z dvojdimenzionální  roviny  do  prostoru  (3D).  Jedině  tak  je  možné

spolehlivě posuzovat vzájemné postavení mikrokalcifikací a kalcifikací a posuzovat tvar

shluků.  Je  to  úloha  potřebná,  ale  za  běžných  podmínek  vyšetřovací  praxe  téměř

nerealizovatelná.  Vytvořil  jsem  tedy  zvláštní  souřadný  systém  založený  na

mechanických  vlastnostech  ženského  prsu  a  principech  snímkování.  Definoval  jsem

reálné předpoklady, které umožňují vytvořit algoritmus schopný zrekonstruovat polohu

sledovaných objektů  na  základě  dvou snímků.  Proč  je  trvání  na  dvou snímcích  tak

důležité?  V první  řadě proto,  že tím vychází  z tradičního mamografického vyšetření,

nepodrobuje pacientku zbytečným navýšením dávek ozáření při dalších expozicích a

v neposlední řadě tak celé vyšetření neprodražuje.

Práce obsahuje řadu výpočtů a mnoho zpracovaných obrázků, což si vynutilo

vývoj vlastního speciálního programového vybavení, neboť požadavky na zpracování a

metody jsou příliš specifické na použití  komerčně dostupných produktů. Tak vzniklo

vývojově-analytické  prostředí  aplikace  Suita.  Program obsahuje  implementace  všech

operací použitých nebo zmíněných v této práci a mnohé navíc. Algoritmus rekonstrukce

je natolik speciální záležitostí, že si vynutil vznik zvláštní aplikace Reconstructor, která

převádí závěry vyvozené v práci do praxe. Pro prezentaci výsledků v grafické podobě

byl  vyvinut  program  Presenter,  který  nabízí  prostorový  náhled  na  rekonstruované

souřadnice objektů.

Přínos práce spatřuji v komplexnosti s jakou přistupuje k problému zpracování

mamogramů,  kdy nepřehlíží  ani  obvykle  zanedbávané  detaily  a  především v novém

směru  prostorového  náhledu  na  analýzu  se  zcela  konkrétním  nástrojem  jak  tuto

prostorovou rekonstrukci provádět. 
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16 Data a přílohy

16.1 Projekce a značení

Obr. 16.1.1 Směry projekcí
Tab. 16.1.1 Symbolika projekcí

Obr. 16.1.2 Lokalizace útvarů v prsu
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kód význam natočení
CC craniocaudal 0

MLO mediolateral oblique 45

ML mediolateral 90

ISO inferosuperior oblique 135

FB from below 180

LMO lateromedial oblique 225

LM lateromedial 270

SIO superinferior oblique 315
LM
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LMO
ISO

ML
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16.2 Ekvivalentní materiály

Standardizovaná složení modelové tkáně
Označení

Žláza [%] Tuk [%]
100 0 PURE GLAND
70 30
64 36 PMMA (ACRYLIC)
50 50
45 55 BR-12
30 70
0 100 PURE ADIPOSE

Tab. 16.2.1 Tkáňové ekvivalenty
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16.3 Experiment 8.11.2000

Série Číslo snímku
Napětí

[kV]

Proud

[mAs]

Densita

[-]
Komprese Mamograf

1
1 24 16,5 -2 ANO 1
2 24 16,5 -2 ANO 1

2 3 24 25,3 -2 NE 1

Tab. 16.3.1 Parametry snímků fantomu mladé vepřové tkáně
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16.4 Experiment 8.12.2003

1.1.32 Výpočetní tomograf

Disk č. 1

série počet snímků

vzorek tloušťka

tomovrstvy

[mm]

charaktertloušťka

[mm]

krok

1 2 - náhled
2 56 49 1 5 řezy
3 408 49 1 0.7 řezy
4 56 41 2 5 řezy
5 408 41 2 0.7 řezy

602 11 49 1 shora
603 29 49 1 zboku

Tab. 16.4.1 Data CT – disk 1

Disk č. 2

série počet snímků

vzorek tloušťka

tomovrstvy

[mm]

charaktertloušťka

[mm]

krok

501 1 - náhled
6 56 32 3 5 řezy

604 11 49 2 shora
605 29 49 2 zboku
606 9 32 3 shora
607 33 32 3 zboku
7 408 32 3 0.7 shora

Tab. 16.4.2 Data CT – disk 2
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1.1.33 Mamograf

Série Číslo snímku
Napětí

[kV]

Proud

[mAs]

tloušťka
Komprese Mamograf

1
1 (MLO) 30 110 80 NE 1
2 (CC) 25 85 65 NE 1

2
3 (MLO) 20 95 60 ANO 1
4 (CC) 25 82 55 ANO 1

3
5 (MLO) 27 69 35 ANO (170 N) 1
6 (CC) 25 62 35 ANO (115 N) 1

Tab. 16.4.3 Data mamograf – disk
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16.5 Fotodokumentace experimentů

5.12.2003

Příprava vzorku pro experiment Vložení testovacích objektů

Kontrola polohy na RTG Snímkování na mamografu

Vzorek v kompresáriu Snímkování na CT
Obr. 16.5.1 Průběh experimentu 5.12.2003

8.12.2003
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Prasnice – pohled na struky Excize tkáně

Vzorek v kompresáriu Snímkování na CT

Snímkování na mamografu
Obr. 16.5.2 Průběh experimentu 8.12.2003
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16.6 Tvarová analýza

index A1 A2 A3 A4

objekt

Tab. 16.6.1 Referenční objekty pro analýzu tvarovými parametry

Elongace
index /

velikost [pix]
500x500 250x250 100x100 50x50 25x25 10x10

A1 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 -
A2 0,93 0,76 0,51 0,34 0,23 0,11
A3 0,37 0,25 0,10 0,02 0,02 0,04
A4 0,45 0,41 0,32 0,24 0,16 0,13

Tab. 16.6.2 Vyhodnocení tvarových parametrů – 1. část

Disperze
index /

velikost [pix]
500x500 250x250 100x100 50x50 25x25 10x10

A1 0,06 0,12 0,25 0,42 0,59 -
A2 0,40 0,66 1,10 1,44 1,66 1,71
A3 0,41 0,68 1,14 1,52 1,75 1,59
A4 0,98 1,08 1,30 1,50 1,70 1,57

Tab. 16.6.3 Vyhodnocení tvarových parametrů – 2. část

SF
index /

velikost [pix]
500x500 250x250 100x100 50x50 25x25 10x10

A1 1,26 1,28 1,37 1,51 1,79 -
A2 0,92 0,96 1,05 1,23 1,57 0,97
A3 1,12 1,16 1,33 1,58 2,29 5,74
A4 0,46 0,47 0,52 0,58 0,71 1,14

Tab. 16.6.4 Vyhodnocení tvarových parametrů – 3. část

Kruhovitost
index /

velikost [pix]
500x500 250x250 100x100 50x50 25x25 10x10

A1 9,99 9,82 9,16 8,31 7,01 5,02
A2 13,61 13,13 11,95 10,25 8,01 12,97
A3 11,20 10,80 9,46 7,97 5,50 2,19
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A4 27,17 26,48 224,21 21,52 17,59 11,03

Tab. 16.6.5 Vyhodnocení tvarových parametrů – 4. část
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16.7 Kompresárium

Obr. 16.7.1 Improvizované kompresárium pro experiment v CT
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16.8 Nelinearita skeneru

Obr. 16.8.1 Přenosová charakteristika scanneru 

Obr. 16.8.2 Průběh aproximované nelinearity skeneru a její korekce  83,1

16.9 Fourierovy deskriptory
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1 [9;1] [8;1] [7;3] [7;1] [7.5;1]
2 [11;3] [10;3] [10;3] [9.5;2] [10;2]
3 [11;5] [11.5;5] [12;1] [11;5] [14;4]
4 [11;7] [12;7] [14;1] [14;6.5] [16.5;7]
5 [10;9] [11;9] [15;3] [17;7] [16.5;9.5]
6 [10;11] [9;11] [15;5] [20;8.5] [14;11]
7 [9;12] [6.5;12] [15;7] [20.5;10] [12;13]
8 [7;11] [4;10] [14.5;9] [20;11] [9;15]
9 [4;9] [2;9] [14;11.5] [17;12.5] [6;13.5]
10 [2;8] [1.5;7] [12;12] [13;12.5] [4;12.5]
11 [1;7] [2;5] [9;9] [9;13] [1;10]
12 [2;5] [2;3] [6;10] [5;13.5] [2;8]
14 [5;3] [3;1] [4;11.5] [2.5;12] [3.5;5]
14 [7;1.5] [6;2.5] [2;11] [1.5;11] [5;3]
15 [1;9] [3;6]
16 [1.5;7] [3.5;3]
17 [1;5]
18 [1;3]
19 [2;1]
20 [4;1]
FF 0.2047 0.1940 0.2251 0.2015 0.1705

Tab. 16.9.1 Fourierovy deskriptory pro popis shluků
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16.10 Parametry použitých přístrojů

1.1.34 Scanner HP ScanJet 6100C

Tento scanner byl využit pro převedení získaných klasických filmových mamogramů.

Při snímání byly mamogramy prosvětlovány shora speciálním nástavcem určeným pro

digitalizaci transparentních předloh. Výsledná data byla archivována bez komprese.

Typ scanneru flatbed
volitelné rozlišení 12-2400 dpi
optické rozlišení 600 dpi

barva
30 bitů interně

24 bitů externě

šeď

4 bity (16 úrovní)

8 bitů (256 úrovní)

10 bitů (1024 úrovní)
zdroj světla čtyři fluorescenční lampy

Tab. 16.10.1 Parametry scanneru HP ScanJet 6100C

1.1.35 Scanner Mustek 1200 CP

Scanner  Mustek  byl  použit  pro  testy  převodních  charakteristik  scannerů  a  pro

digitalizaci  mamogramů  pouze  pro  potřebu  základního  vymezení  souřadnic,  neboť

neumožňuje nasvětlení transparentních předloh.

Typ scanneru flatbed
snímání CIS, jednoprůchodové
volitelné rozlišení 12-2400 dpi
optické rozlišení 1200x600 dpi

barva
42 bitů interně

24/48 bitů externě

šeď
8 bitů (256 úrovní) - interně

10 bitů (1024 úrovní) - externě
zdroj světla jedna fluorescenční lampa

Tab. 16.10.2 Parametry scanneru Mustek 1200 CP
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16.11 Analýza dat z výpočetního tomografu

1.1.36 Souřadná soustava

Definice  vzdáleností  v kompresáriu  a  vůči  souřadné  soustavě  dané  výpočetním

tomografem.

Obr. 16.11.1 Definice souřadnic kompresária

Obr.  16.11.1  definuje  počátek  souřadné  soustavy  pro  odečet  prvotních  souřadnic  je

umístěn  do  spodního  levého  rohu  kompresária.  Obr.  16.11.2  pak  zavádí  úhly  pro

stanovení pozice kompresária v souřadné soustavě při snímkování.  Vzdálenosti  v ose

z jsou určovány podle čísla snímku. Dva snímky jsou od sebe vzdáleny 0,7 mm.

Obr. 16.11.2 Definice úhlů kompresária
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1.1.37  Rozbor dat – experiment 5.12.2003

16.11.1.1 Snímky

Komprese: vzorek bez komprese (tloušťka vzorku 74 mm)

Umístění značek

x [mm] y [mm]
snímek

z [mm]
první poslední střední

1 62 71 92 99 96 17
2 102 28 93 99 96 17
3 44 57 94 100 97 18
4 40 45 94 100 97 18
5 102 28 132 138 136 45
6 4 42 135 138 137 46
7 24 46 137 141 139 47
8 51 80 171 176 173 71
9 95 44 183 189 186 80

10 11 36 198 202 200 90
11 70 39 210 216 213 99

Tab. 16.11.1 Pozice značek ve vzorku

1.1.38 Rozbor dat – experiment 8.12.2003

16.11.1.2 1. snímání

Komprese: vzorek bez komprese (tloušťka vzorku 50 mm)

Umístění a pootočení kompresária

D [mm] S [mm] L [mm]
LP 44 126 53
PP 50 122 251
LZ 50 112 59
PZ 56 109 257

Spodní deska Horní deska
snímek [mm] snímek [mm]

LP 63 51,80 68 55,30
PP 53 44,80 58 48,30
LZ 345 249,20 350 252,70
PZ 336 242,90 340 245,70

Tab. 16.11.2 Pozice kompresária v CT I
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Tab. 16.11.3 Natočení kompresária v CT I

Umístění značek

x [mm] y [mm]
snímek

z [mm]
první poslední střední

1 79 52 195 198 196-197 93
2 129 32 204 210 207 101
3 142 18 219 225 222 111
4 111 47 220 224 222 111
5 103 47 233 239 236 121
6 53 47 246 249 247 129
7 118 26 256 263 260 138
8 89 34 331 337 334 190
9 85 27 339 346 342-343 196
10 - - 343 349 346 198

Tab. 16.11.4 Absolutní umístění značek vůči CT I

16.11.1.3 2. snímání

Komprese: vzorek po „standardní“ kompresi  (tloušťka vzorku 41 mm – 82%)

Umístění a pootočení kompresária

D [mm] S [mm] L [mm]
LP 41 119 50
PP 41 114 248
LZ 41 108 57
PZ 41 105 255

Spodní deska Horní deska
snímek [mm] snímek [mm]

LP 65 53,20 68 55,30
PP 55 46,20 58 48,30
LZ 346 249,90 349 252,00
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PZ 336 242,90 339 245,00

Tab. 16.11.5 Pozice kompresária v CT II
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Tab. 16.11.6 Natočení kompresária v CT II
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Umístění značek

x [mm] y [mm]
snímek

z [mm]
první poslední střední

1 74 45 193 197 194-195 91
2 131 30 203 209 206 99
3 144 17 222 227 224 111
4 116 38 223 228 226 113
5 106 39 236 242 239 122
6 48 46 247 250 248-249 128
7 117 22 266 273 270 144
8 - - 349 356 353
9 - - 356 362 359
10 - - 357 363 360

Tab. 16.11.7 Absolutní umístění značek vůči CT II

16.11.1.4 3. snímání

Komprese: vzorek po maximální kompresi  (tloušťka vzorku 31 mm – 62%)

Umístění a pootočení kompresária

D [mm] S [mm] L [mm]
LP 37 116 55
PP 31 109 253
LZ 31 110 45
PZ 31 100 242

Spodní deska Horní deska
snímek [mm] snímek [mm]

LP 86 67,90 89 70,00
PP 101 78,40 102 79,10
LZ 368 265,30 370 266,70
PZ 383 275,80 384 276,50

Tab. 16.11.8 Pozice kompresária v CT III
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Tab. 16.11.9 Natočení kompresária v CT III

Umístění značek

x [mm] y [mm]
snímek

z [mm]
první poslední střední

1 73 39 226 229 228 88
2 136 29 238 245 242 97
3 151 16 262 266 264 113
4 129 31 273 278 276 121
5 49 39 276 280 278-279 123
6 117 32 282 289 286 128
7 121 19 316 323 319 151
8 - - 399 406 -
9 - - 405 - -
10 - - - - -

Tab. 16.11.10 Absolutní umístění značek vůči CT III

Vzhledem  k problematickému  uložení  improvizovaného  kompresária  v prostoru

výpočetního tomografu, je nutné korigovat zjištěné souřadnice podle výše vypočtených

úhlů pootočení.

16.11.1.5 Vyhodnocení

a) Korigované pozice značek 1. snímání

x [mm] y [mm] z [mm]
1 74,76 59,74 92,30
2 124,81 41,28 102,68
3 137,68 28,28 114,54
4 106,20 56,59 111,52
5 97,86 57,09 121,02
6 47,63 56,62 127,01
7 112,63 37,58 139,71
8 81,70 48,48 189,84
9 77,61 41,82 196,11
10 - - -
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Tab. 16.11.11 Korigované umístění značek vůči CT I

b) Korigované pozice značek 2. snímání

x [mm] y [mm] z [mm]
1 69,87 51,07 90,71
2 126,84 37,73 101,44
3 139,65 25,66 115,12
4 111,20 46,10 114,50
5 100,87 47,33 123,19
6 42,55 53,39 127,51
7 111,44 31,68 146,09
8 - - -
9 - - -
10 - - -

Tab. 16.11.12 Korigované umístění značek vůči CT II

c) Vertikální posun při kompresi (stlačení)

Tloušťka  vzorku před  kompresí  byla  51 mm a  po  kompresi  40 mm,  při  uvažování

tloušťky desky kompresária 10 mm, byl střed vzorku v y=35 mm v prvním a y=30 mm

v druhém případě.

vzdálenost od střední roviny

1y [mm] 2y [mm] 12 yy  %
1 24,74 21,07 3,67 14,83
2 6,28 7,73 1,45 23,09
3 -6,72 -4,34 2,38 35,41
4 21,59 16,10 5,49 25,43
5 22,09 17,33 4,76 21,55
6 21,62 23,39 1,77 --
7 2,58 1,68 0,90 34.89
8 - -
9 - -
10 - -

Tab. 16.11.13 Posun značek při stlačení

komprese: 21,57% (51mm-40mm/51mm)

chyba +-5%

Dá  se  říci,  že  s chybou  +-5% se  souřadnice  vzdálenosti  od  středu  změní  o  stejné

procento jako je procento celé komprese.
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1.1.39 Ukázka dat z CT

Na obr. 16.11.3 je ukázka několika řezů pořízených na CT. Snímek vždy obsahuje data

o  tomovrstvě  a  její  pořadové  číslo.  Na  snímku  je  vidět  testovaný  fantom  sevřený

v improvizovaném  kompresáriu.  Výrazné  svítící  body  jsou  špendlíkové  hlavičky

s kouskem kovu, tedy vložené zkoumané objekty.

Obr. 16.11.3 Ukázka řezů CT
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16.12 Ověření rekonstrukčního algoritmu

Po spárování  projekcí  objektů  v obou mamogrmaech byl  stanoven souřadný systém.

Zvolen  byl  bod,  který  by  u  reálného  prsu  znamenal  polohu  bradavky.  Z tohoto

souřadného systému byly odečteny souřadnice jednotlivých bodů vyznačených výše na

snímcích.  Body tvoří podle čísel  jednoznačné páry jako základ pro 3D rekonstrukci.

V tabulce jsou odečtené souřadnice.

0° 90°
číslo bodu x [mm] y [mm] x [mm] y [mm]

1 -45 73 -44 33
2 -45 28 -31 138
3 -42 94 -48 106
4 -40 98 -30 120
5 -17 31 -17 134
6 -6 135 -22 107
7 -6 117 -36 30
8 17 85 1 44
9 23 34 -2 82

10 39 125 9 70
11 45 59 39 89

Tab. 16.12.1 Souřadnice značek v mamogramu

Další  potřebné  hodnoty  pro  výpočet  jsou:  mmd fm 600 ,  mmd mi 55  a

mmdmb 150  (viz  odst.  16.3.2).  Použitím  programu  Reconstructor  byly  získány

trojrozměrné  souřadnice.  Následně byla  provedena  korekce  na  pootočení  vzorku při

jeho změně polohy o 90°.

číslo bodu x [mm] y [mm] z [mm]
1 -45 59 -5
2 -42 22 -35
3 -42 80 -16
4 -39 84 -28
5 -16 28 -39
6 -6 119 -30
7 -6 99 -29
8 16 71 5
9 22 32 -32

10 35 114 -35
11 43 50 -31
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Tab. 16.12.2 Korekce pootočení značek v mamogramu

Dále bylo potřeba přizpůsobit souřadný systém určený v kapitole 10.1 vůči souřadnému

systému,  který  byl  získán  z CT.  Následující  tabulka  shrnuje  hodnoty  z CT  spolu

s korigovanými  hodnotami  z mamografu.  Zároveň  jsou  vypočteny  i  odchylky

jednotlivých souřadnic ve vztahu k souřadnicím z CT.

číslo

bodu

xmamo

mm]

xct

[mm]

 x

[mm]

ymamo

[mm]

yct

[mm]

 y

[mm]

zmamo

[mm]

zct

[mm]

 z

[mm]
1 12 17 5 34 38 4 68 71 3
2 15 17 2 -3 -2 1 18 28 10
3 15 18 3 55 56 1 57 57 0
4 18 18 0 61 60 -1 45 45 0
5 41 45 4 3 -2 -5 24 28 6
6 51 46 -5 94 96 2 41 42 1
7 51 47 -4 74 76 2 42 46 4
8 73 71 -2 46 49 3 78 80 2
9 79 80 1 7 5 -2 41 44 3

10 92 90 -2 89 89 0 34 36 2
11 100 99 -1 25 30 5 36 39 3

Tab. 16.12.3 Korekce souřadnic značek v mamogramu
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16.13 Implementace

1.1.40 Aplikace Suita 3D

Menu

Obsah menu aplikace se mění podle úrovně, se kterou se uživatel do prostředí přihlásil.

Úroveň „Developer“

Tato úroveň zpřístupňuje veškeré funkce a ovládací prvky systému. Je určena jednak

pro správce systému a jednak pro uživatele, který chce testovat nové postupy a využívat

všech analytických procedur a funkcí implementovaných v systému. Menu v této úrovni

je  proto  nadmnožinou  menu  v úrovních  dalších  a  ovládání  systému  není

zjednodušováno.

Obr. 16.13.1 Menu v úrovni „Developer“

Úroveň „Administrator“

Tento  přístup  neumožňuje  již  testování  a  vývoj  nových  metod,  zato  ale  zaručuje

kompletní  správu  systému  jako  analytického  nástroje.  Je  tedy  možné  monitorovat

existující uživatelská konta, spravovat a vytvářet projekty.

Obr. 16.13.2 Menu v úrovni „Administrator“

Úroveň „User“

V této úrovni je možné pouze spouštět již připravené projekty a sledovat tak výsledky

analýzy  rentgenových  snímků.  Přístup  neumožňuje  žádnou  konfiguraci  systému  či

změnu uživatelů a ni definici  a úpravu projektů.  Jeho předností  je triviální  ovládání

s minimální znalostí systému. Zůstává zachován i přístup ke včleněným podprogramům.

Obr. 16.13.3 Menu v úrovni „User“

Položky menu

 File

o Load - načte obrázek

o Load Part – umožní načíst část obrázku dle výběru

o Save – uloží obrázek

o Close - ukončí aplikaci

117/122



Analýza tvaru kalcifikací v rentgenových mamogramech

o Quit - vyvolá násilné přerušení aplikace

 Edit

o Back – krok zpět

o Directories - zobrazí umístění systémových složek aplikace

o Preferences – umožní konfigurovat nastavení aplikace

o Modules – umožňuje volbu součástí systému Suita 3D

o View Actual Image - zobrazí aktuální obrázek

o View History Image- zobrazí předchozí stav

 Image

o Resolution - vybere rozlišení snímku

o Info – informace o načteném obrázku

 Preprocessing - předzpracování

o Contrast –úprava kontrastu

 MCE – Mean Contrast Enhancement

 GCE – Gradient Contrast Enhancement

o Bright – nastavení jasu

o Gamma – nastavení gamma korekce

o Binarization - převod šedotónových obrázků na dvouúrovňové

 Manual – manuální prahování přímou volbou

 Adaptive - algoritmus adaptivního prahování obrázku

o Histogram - výpočet histogramu, jeho zobrazení a také roztažení

o Profile – zobrazí profil šedi na vybrané úsečce

 Filters - filtry

o Lowpass – dolnopropustní

 Gauss – aplikace Gaussova filtru

 Wiener – aplikace Wienerova filtru

o Highpass – hornopropustní

 Sobel – aplikace Sobelova filtru

 Prewitt – aplikace Prewittova filtru

 Laplacian – aplikace laplaciánu

o Special

 Median – aplikace mediánové filtrace

118/122



Analýza tvaru kalcifikací v rentgenových mamogramech

 Morphology – matematická morfologie

o Element - nastavení tvaru strukturního elementu

o Binary - binární morfologie

 Dilation - morfologická dilatace objektu

 Erosion - morfologická eroze objektu

 Morphological filter - morfologický filtr

 Conditional object filling - podmíněné vyplňování objektu

 Conditional frame dilation - podmíněná dilatace rámečku obrázku

 Gradient - výpočet morfologického gradientu

 Border - výpočet hranice objektů

 Erode object to nucleus - zjistí těžiště objektu erozí

 Compute gravity center - zjistí těžiště výpočtem momentů

o Gray – šedotónová morfologie

 Perimeter - obvod objektů pomocí nástrojů morfologie

 Shape – tvarová analýza

o Base - základní parametry (fyzikální momenty, ...)

o CM - centrální momenty

o NCM - normované centrální momenty

o PM - hlavní momenty

o Legendre - aproximace objektů Legendreovou elipsou

 Texture – texturní analýza

o Parameters - matice šedotónových závislostí a parametry

 Models – modely

o Real – záložka s připravenými reálnými modely

o Artificial - záložka s připravenými vzorovými modely

 Project – správa projektů

o Create – vytvoření nového projektu

o Edit – editace stávajícího projektu

o Run – spuštění projektu

 Users – správa uživatelů

o Users list – výpis databáze uživatelů

o New – vytvoření nového konta
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o Administrator – změna účtu administrátora

 Programs – přidružené moduly

o Database – databázová aplikace snímků a pacientů

o Presenter – spustí aplikaci Presenter, viz 16.3.3

o Reconstructor - spustí aplikaci Reconstructor, viz 16.3.2
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1.1.41  Program Reconstructor

V prvním okně (Input values,  viz obr. 16.13.4) program umožňuje zadat konfiguraci

snímacího zařízení:

 vzdálenost bradavky od ohniska dfm

 vzdálenost bradavky od filmu dmi

 vzdálenost bradavky od roviny těla dmb

Dále pak souřadnice hledaného bodu odečtené na prvním (Ox,  Oy) a druhém snímku

(Ox, Oy a pootočení soustavy ve stupních alpha).

Obr. 16.13.4 Vstupní hodnoty programu Reconstructor

Okno  Real  Coordinates  vypisuje  pro  úplnost  přepočtené  reálné  souřadnice

ohniska, projekce bradavky a projekce hledaného bodu při první a druhé projekci. A a B

jsou interně volené body.

Okno  Results  zobrazuje  souřadnice  dvou  bodů  R a  S,  které  vymezují  osu

mimoběžek (viz rekonstrukční algoritmus).

Poslední  okno  Final  point  uvádí  výsledné  souřadnice  hledaného  bodu  a  míru

chyby (přesnosti rekonstrukce), kterou je euklidovská vzdálenost bodů R a S.
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1.1.42  Aplikace Presenter

Okno Coordinates,  viz obr. 12.4, je určeno k zadání souřadnic prezentovaných bodů.

Každému  bodu  je  možné  přiřadit  vlastní  barvu.  Body  označené  zatržítkem  se  po

spuštění prezentace zobrazují v hlavním okně. Clear All Coordinates vymaže tabulku

souřadnic  a  Default  Colors  nastaví  bodům  barvy  dle  interních  pravidel  programu.

V dolní části okna je tlačítko Update pro statické překreslení prezentační plochy a dvě

tlačítka určená pro uložení zadaných souřadnic do souboru (Save) nebo naopak nahrání

archivovaných souřadnic ze souboru (Load).

Volba  Presentation  Settings  nastavuje  rychlost  rotace  (Speed)  a  úhel  pohledu

(Angle). Prezentace jako taková se spouští a zastavuje tlačítky Start a Stop.
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