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Bevezetés 

A mai klinikai gyakorlatban a háromdimenziós orvosi képalkotó rendszerek használata igen elterjedt. 

Mind a CT illetve MRI eljárások használata része a diagnosztikai, terápia tervező illetve monitorozó 

folyamatoknak. Az elvégzett vizsgálatok száma folyamatosan emelkedik és ez egyre nagyobb terhelést 

jelent mind az orvosok számára mind a kórházi informatikai rendszereknek, hiszen a képek tárolására, 

feldolgozására és kiértékelésére is egyre több erőforrást kell fordítani. 

Az orvosok munkájának megkönnyítésére számos munkafolyamatot és képfeldolgozó eljárást 

fejlesztettek ki, így például az olyan komplex feladatok megoldására is, mint például a képek 

szegmentálása, regisztrálása vagy éppen a vizualizációja. Ezen eljárások közül számos kimondottan 

egy-egy anatómiai régióra specializálódott pl.: máj szegmentáció, virtuális kolonoszkópia vagy 

különböző tumor detektáló eljárások. 

Mivel ezeknek az algoritmusoknak a használata az orvosok napi munkájának a részét képezi, így az 

elkészített szoftvertermékek használhatósága kiemelkedően fontos szerepet tölt be. A képfeldolgozó 

munkafolyamatok optimalizálására így két oldalról is lehetőség nyílik. Először is lehetőség lenne az 

orvosi kezelőfelületek optimalizálására, hiszen a vizsgált háromdimenziós képek a legtöbb esetben 

csak egy-egy anatómiai régiót vagy szervet ábrázolnak, így az orvos számára hasznos funkciók száma 

egy-egy esetben lényegesen kisebb, mint a rendelkezésre álló teljes eszköztár mérete. Ennek 

megfelelően, ha csak az adott anatómiai régióban használt eszközöket ajánlja fel az informatikai 

rendszer az orvos számára, akkor számos felesleges kattintástól és menükben való bolyongástól 

kímélheti meg a rendszer a felhasználót. Ezzel nagyban javítva az orvos komfortérzetét és lecsökkentve 

a képek elemzéséhez szükséges időt. 



A második optimalizálási lehetőséget pedig az automatikus előfeldolgozó eljárások jelentik. Ezek 

keretein belül számos számításigényes, éppen ezért lassú és a mai klinikai gyakorlatban nem vagy 

ritkán alkalmazható, eljárást lehetne a háttérben, az orvosi kiértékelés előtt lefuttatni. Ezek 

eredményei pedig tovább segíthetnék az orvosok munkáját, akiknek így nem kellene kivárniuk ezen 

módszerek futásidejét. 

E két optimalizálás azonban csak akkor lehetséges, ha a rendszer ismeri a vizsgált képen látható 

anatómiai részeket. Erre vonatkozóan sajnos a legtöbb DICOM felvétel nem tartalmaz adatot. Bár 

létezik erre vonatkozó címke a DICOM szabványban, azonban ez a legtöbb esetben ez egyáltalán nincs, 

vagy rosszul van kitöltve [1], így egy automatikus informatikai rendszer nem támaszkodhat erre az 

adatra. 

Ebből következően a felvételeken ábrázolt anatómiai régiók automatikus felismerése és osztályozása 

elsősorban nem az orvosok által feltárt igény, sokkal inkább az orvosi rendszerek fejlesztői számára bír 

jelentőséggel. Ha sikerül megbízható módon előállítani a képi információ alapján az anatómiai 

címkézést, akkor az számos gyakorlati előnnyel kecsegtet az orvosi rendszerek számára. Lehetővé 

tenné a képfeldolgozási munkafolyamatok részbeni automatizálását illetve nagyban leegyszerűsítené 

az orvosi kezelőfelületeket, így végső soron az orvosok munkáját gyorsítaná fel, akik így könnyebben 

tudnának az egyre növekvő számú vizsgálati anyaggal megbirkózni. 

A javasolt eljárás 

Az elkészített módszer alapvető célja a háromdimenziós orvosi képek, elsősorban MRI felvételek axiális 

szeleteinek osztályozása, azok besorolása a következő anatómiai régiókba: LEG, PELVIS, ABDOMEN, 

CHEST, HEAD. Ezek a régiók megfelelnek az emberi test főbb régióinak és a szervek nagy része 

elhelyezhető ezekben a régiókban. Az eljárástól elvárás, hogy a régiók anatómiai elhelyezkedését a 

lehető legpontosabban kövesse, azok sorrendjét ne cserélje meg és biztosítsa az axiális szeletek 

címkézésnek folytonosságát. 

A kívánt célok elérése érdekében egy három lépcsőből álló eljárás került megvalósításra. Először a 

beérkező felvételek axiális szeleteinek képi normalizálása történik meg, ezután egy gépi tanuló eljárás 

osztályozza a szeleteket, végül egy utófeldolgozási lépés szűri meg a kapott címkézést, amely biztosítja 

a régiók helyes sorrendezését és a címkézés folytonosságát teljes test MRI felvételekre. 

Normalizáció 

Az axiális szeletek feldolgozása során a legnagyobb problémát a különböző felvételi beállítások jelentik. 

Ezek közül kiemelten fontos a Field of View (FOV) érték illetve a páciens fektetése. Ezek a beállítások 



az axiális szeleteken a vizsgált páciens méretének változását illetve annak eltolódását okozzák. Ezen 

jelenségek korrigálásra egy két-lépcsős eljárást definiáltunk. Az axiális szeletekre számított Hu [2] 

momentumok alapján (1) lehetséges a transzláció korrigálása. 

 𝑚𝑖𝑝𝑞 = ∑ ∑ 𝑥𝑝𝑦𝑞𝑓𝑖(𝑥, 𝑦)

𝑦𝑥

 (1) 

Ezt az 𝑓𝑖(𝑥, 𝑦) szelet transzformációjával az 𝑓𝑖(𝑥 +  (𝑥𝑐 − 𝑥𝑠), 𝑦 + (𝑦𝑐 − 𝑦𝑠)) szeletre tehetjük meg. 

Itt 𝑥𝑠 =  
𝑚𝑖10

𝑚𝑖00
 és 𝑦𝑠 =  

𝑚𝑖01

𝑚𝑖00
, 𝑥𝑐 és 𝑦𝑐 pedig a szelet középpontjait jelenti. A szelet eredeti FOV értéke a 

DICOM meta adatokból megbízhatóan kiolvasható, így a FOV normalizáció ezután egy skálázással 

megkaphatjuk. A teljes normalizáció eredményét az 1. ábra szemlélteti. 

 

1. ábra Szelet normalizálás (a) eredeti kép (b) elmozdulás korrekció (c) FOV normalizáció 

Gépi tanulás 

A normalizált szeletek osztályozását ezután egy betanított gépi tanuló eljárás adja meg. Ahhoz azonban 

hogy egy ilyen eljárás működni tudjon, az axiális szeletekről úgynevezett képi leírókkal egy olyan 

reprezentációt kell készíteni, mely tartalmazza az osztályozáshoz szükséges információkat, azonban 

méretileg kellően kompakt a feldolgozáshoz. Egy ilyen leíró előállítását két lépésben valósítottuk meg. 

Az első lépés a Zernike- transzformáció [3][4]. Ezzel a matematikai transzformációnak az 

alkalmazásával kiszámíthatóak egy 𝑓(𝑟, 𝜃) kép-függvény 𝑍𝑚𝑛 momentumai, melyek később a kép 

leíróiként szolgálhatnak a gépi tanulás során. A momentumok kiszámítása a következőképpen történik: 

 𝑉𝑚𝑛(𝑥, 𝑦) = 𝑉𝑚𝑛(𝑟, 𝜃) = 𝑅𝑚𝑛(𝑟) exp(𝑗𝑚𝜃) (2) 

 𝑉𝑚𝑛
∗ (𝑟, 𝜃) = 𝑉𝑛,−𝑚(𝑟, 𝜃) (3) 

 

𝑅𝑚𝑛(𝑟) =  ∑
(−1)𝑘(𝑛 − 𝑘)!

𝑘! ((𝑛 + 𝑚)/2 − 𝑘)! ((𝑛 − 𝑚)/2 − 𝑘)!

(𝑛−|𝑚|)/2

𝑘=0

𝑟𝑛−2𝑘 

(4) 



 

𝑍𝑚𝑛 =
𝑛 + 1

𝜋
∬ 𝑓(𝑟, 𝜃)𝑉𝑛𝑚

∗ (𝑟, 𝜃)𝑑𝑟𝑑𝜃

𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑘

 

(5) 

 
𝑍𝑚𝑛 =

𝑛 + 1

𝜋
∑ ∑ 𝑓(𝑟, 𝜃)𝑉𝑛𝑚

∗ (𝑟, 𝜃)

𝜃𝑟

 
(6) 

Az így nyert 𝑍𝑚𝑛 momentumokból álló vektorok már lényegesen kisebb, mindössze 364 dimenziós 

vektorokat alkotnak. Ezek a vektorok tartalmazzák az axiális szeletek osztályozásához szükséges 

információkat, azonban még méretük így is túlságosan nagy az osztályozó számára, így további 

dimenziócsökkentést kell alkalmazni. Erre szolgál a Principal Component Analysis (PCA) [5]. A PCA 

transzformáció során a 364 dimenziós jellemző vektorokat egy 25 dimenziós térre vetítjük. A 

transzformáció kiszámítását a rendszer tanítása során végezzük, így a kialakított végeleges módszer 

már egy beépített fix transzformációt alkalmaz, melyet nem szükséges újraszámítani ismeretlen 

beérkező képek esetén. 

Az így előállított jellemző vektorok már alkalmasak arra, hogy a kiválasztott Random Forest [6] 

osztályozó azokat közvetlenül a megfelelő címkékkel lássa el, így besorolva az axiális szeleteket a kívánt 

anatómiai régiókba. 

A PCA transzformáció kiszámítása valamit a Random Forest tanítása során a rendelkezésre álló 49 

felcímkézett teljes test MRI felvételekből 22 került felhasználásra. Ezek képezték a tanító halmazt, a 

fennmaradó 27 pedig a kiértékelő halmazba került. Utófeldolgozás nélkül a Random Forest pontossága 

91.49%-os. Ezt az 1. táblázat szemlélteti: 

 true 

LEG 

true 

PELVIS 

true 

ABDOMEN 

true 

CHEST 

true 

HEAD&NECK 

class 

precision 

pred. LEG 18888 1398 144 118 0 91,92% 

pred. PELVIS 714 19564 2790 439 5 83,21% 

pred. ABDOMEN 50 1820 20987 850 120 88,08% 

pred. CHEST 74 41 540 20481 371 95,23% 

pred. HEAD&NECK 0 0 129 284 26420 98,46% 

class recall 95,75% 85,72% 85,35% 92,37% 98,16% 91.49%. 

1. táblázat A Random Forest közvetlen eredményei 

A 91.49%-os pontosság kellően magas, azonban, mivel az axiális szeletek osztályozása egymástól 

függetlenül történik, ezért 2. ábrán jelzett hibák fordulhatnak elő: 



 

2. ábra Váltakozó címkézés 

A szeletek címkézése a legtöbb esetben korrekt, azonban az anatómiai régiók határán a címkézés 

alternálni kezd és az osztályozás folytonossága megsérül. Ennek a hatásnak a kiküszöbölésére került 

bevezetésre az utófeldolgozási lépés. 

Utófeldolgozás 

Mivel eddig a pontig az axiális szeletek kezelése egymástól teljesen függetlenül történ, előfordulhattak 

folytonossági hibák. Ezek kiküszöbölésére egy gráf megközelítésű szűrési eljárást került bevezetésre, 

mely figyelembe veszi a Random Forest által adott régió konfidencia értékeket illetve az anatómiai 

régiók fizikai sorrendjét is, így képes egy globálisan optimális címkézés megadására. A javasolt gráf 

struktúrát a 3. ábra szemlélteti. 

 

3. ábra Az utófeldolgozás gráf struktúrája 

A 3. ábrán megfigyelhető sorok az egy felvételhez tartozó axiális szeleteteknek felelnek meg, míg az 

oszlopok a szeletek lehetséges címkéit jelenítik meg. A köztük lévő kapcsolatok kialakítása azt jelenti, 

hogy egy szelet, vagy csak olyan címkét kaphat, mint az őt megelőző szelet, vagy egy olyat, amely 



szomszédos azzal. Visszalépésre pedig nincs lehetőség. Az élek súlyozása a Random Forest által 

visszaadott régió konfidencia értéketekkel arányosan kerül kialakításra. Ezt követően egy globális 

optimalizáló eljárás keres a gráfban legrövidebb utat az első szelettől az utolsóig, ezzel kijelölve egy 

optimális címkézést. Az eljárást dinamikus programozással sikerült megvalósítani. A kijelölt útvonalat 

a 4. ábra szemlélteti. 

 

4. ábra Útvonal keresés optimalizálása 

Az így kialakított címkézés már képes figyelembe venni az anatómiai régiók fizikai sorrendjét és képes 

megakadályozni a váltakozó címkézés hibáját. A végső címkézés pontossága 94.20%. Az eredményeket 

az 5. ábra mutatja be. 

   

5. ábra Címkézés eredményei 
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