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Analiza obrazów RTG
w celu zwiêkszenia skutecznoci predykcji
dysplazji oskrzelowo-p³ucnej u noworodków
1. Wprowadzenie
Dotychczas w pracach dotycz¹cych przewidywañ wyst¹pienia dysplazji oskrzelowop³ucnej u noworodków do analizy wykorzystywano dane ³atwo mierzalne, np. takie jak
masa urodzeniowa, wiek p³odowy, rednie wartoci wysycenia hemoglobiny tlenem czy
uderzeñ serca na minutê [3]. Now¹ jakoci¹ by³oby dodatkowe wykorzystanie ogromu informacji tkwi¹cego w obrazach RTG p³uc. Ni¿ej wymienione wspó³czynniki maj¹ szansê
staæ siê statystycznie istotne:
 wskanik sercowo-p³ucny  stosunek najd³u¿szej ciêciwy serca do szerokoci p³uc
w pasie przepony;
 stosunek szerokoci grasicy do szerokoci p³uc na tej samej wysokoci;
 równomiernoæ zaciemnienia pól p³ucnych;
 stosunek jasnoci serca do pól p³ucnych;
 objêtoæ p³uc;
 ocena symetrii p³uc.
Dla ³atwego wyznaczenia powy¿szych parametrów mo¿na zastosowaæ proponowane
poni¿ej procedury wykorzystuj¹ce g³ównie operacje na histogramie oraz funkcje morfologiczne. Alternatywnym rozwi¹zaniem mog³aby byæ np. analiza gradientowa, której zastosowanie w powy¿szym zagadnieniu opisano szerzej w [2].

2. Przydatnoæ zdjêcia do analizy
Niestety ze wzglêdu na specyfikê zdjêæ RTG oraz charakter pacjentów (noworodki)
tylko czêæ zdjêæ nadaje siê formalnie do analizy. Istniej¹ w literaturze medycznej odpowiednie procedury oceny takiej przydatnoci [1].
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Ogólnie proces taki dzielimy na 3 czêci:
1) ocenê symetrii ustawienia pacjenta  nale¿y zmierzyæ po obu stronach odleg³oæ miedzy wyrostkiem kolczystym a przymostkowymi nasadami obojczyków (odleg³oci powinny byæ równe).
2) ocena stopnia nawietlenia  trzony krêgów powinny byæ ledwo widoczne na tle dolnej czêci cienia serca, powinien byæ widoczny s³up powietrza od krtani a¿ do oskrzeli.
3) ocena fazy oddechowej  u noworodków niestety nie mamy wp³ywu na ten parametr.
Ze wzglêdu na fakt, ¿e dla celów badañ naukowych do obróbki przekazywane s¹ przez
lekarzy wybrane i wyselekcjonowane przez nich zdjêcia, tymczasowo proces automatyzacji
takiej oceny zosta³ pominiêty. Natomiast po ewentualnej weryfikacji przydatnoci dalszej
metodologii i chêci wprowadzaniu jej do praktycznego zastosowania by³by to wa¿ny punkt
do uzupe³nienia.

3. Wstêpna obróbka zdjêæ
Charakterystyczn¹ cech¹ zdjêæ RTG jest bardzo ma³y kontrast utrudniaj¹cy ich analizê. Standardowo w takich wypadkach stosowane jest wyrównanie histogramu (histogram
equalization) polegaj¹ce na zastosowaniu przekszta³cenia, którego efektem jest równomierne roz³o¿enie wartoci na ca³ej szerokoci histogramu.
W opisywanych badaniach wykorzystano dwuetapowy algorytm:
1. wyznaczono dystrybuantê histogramu wyra¿aj¹c¹ siê wzorem (1)
i

D(i ) = ∑ j =0 H ( j )

i = 0K 255

(1)

gdzie: H( j) jest wartoci¹ histogramu dla poziomu jasnoci j;
2. ka¿dy piksel o i-tej jasnoci zamieniamy na pixel o jasnoci wyra¿onej wzorem (2)
p`(i ) =

255 ⋅ H (i )
H (255)

(2)

Dziêki powy¿szemu zabiegowi otrzymuje siê znaczne polepszenie kontrastu.
W wypadku zdjêæ medycznych, a szczególnie RTG, lepszym rozwi¹zaniem dla dalszej
obróbki okazuje siê jednak rozbudowanie algorytmu do tzw. lokalnego wyrównania histogramu (local histogram equalization). Metoda ta polega na zastosowaniu poruszaj¹cego siê
po obrazie okna, w którym dokonywane jest wspomniane wczeniej wyrównanie histogramu. Wynikiem operacji jest zestaw rodkowych pikseli okna dla kolejnych jego po³o¿eñ. W prezentowanym rozwi¹zaniu kwestia otrzymania wartoci punktów przy brzegach
obrazu zosta³a rozstrzygniêta przez u¿ycie pikseli znajduj¹cych siê miêdzy rodkiem okna
a brzegiem obrazu.
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Kolejnym problemem przetwarzania wstêpnego jest odpowiedni dobór okna dla lokalnego wyrównania histogramu. Analizuj¹c algorytm powy¿szej metody, mo¿na dojæ do wniosku, ¿e je¿eli celem jest otrzymanie jak najwiêkszego kontrastu miêdzy polami p³ucnymi
a koæmi, najodpowiedniejszy by³by dobór okna nieznacznie wiêkszego od szerokoci p³uca.
Dziêki temu w oknie, w którym znajdowa³aby siê czêæ p³uca zawsze musia³aby znajdowaæ
siê tak¿e koæ le¿¹ca obok niego, co gwarantowa³oby zwiêkszenie kontrastu miêdzy tymi
elementami. Potwierdzono dowiadczalnie, ¿e powy¿szy sposób doboru okna daje bardzo
dobre efekty. W praktyce oznacza to, ¿e dla obrazów o rozmiarach rzêdu 400 na 500 pikseli
zastosowano kwadratowe okno o wymiarze 129 pikseli. Na rysunku 1 umieszczono zdjêcia
uzyskane przy zastosowaniu opisanych metod na przyk³adowym obrazie RTG.
a)

b)

c)

Rys. 1. Porównanie metod zwiêkszania kontrastu: a) zdjêcie oryginalne; b) zdjêcie z wyrównanym
histogramem; c) zdjêcie z lokalnie wyrównanym histogramem na oknie 129 × 129 pikseli

4. Binaryzacja obrazu
Kolejnym krokiem jaki nale¿y podj¹æ w celu analizy, jest binaryzacja obrazu. Dziêki
odpowiedniemu przetwarzaniu wstêpnemu okazuje siê, ¿e z powodzeniem da siê dobraæ
uniwersalny próg binaryzacji, który jest akceptowalny dla zdecydowanej wiêkszoci zdjêæ.
Dowiadczalnie uda³o siê ustaliæ, ¿e takim globalnym progiem jest wartoæ 80. Trzeba natomiast zauwa¿yæ, ¿e dobór powy¿szej sta³ej wartoci zani¿a jakoæ otrzymanego obrysu
p³uc, np. dla zdecydowanej wiêkszoci przypadków lepsze efekty mo¿na otrzymaæ przy
progu wiêkszym  oko³o 100 (rys. 1, rys. 2). Pozostaje do rozwa¿enia, czy lepiej staraæ siê
wed³ug pewnej regu³y dobieraæ powy¿sz¹ wartoæ, czy lepszym rozwi¹zaniem by³oby poszerzanie obrysu p³uc na póniejszym etapie na podstawie analizy gradientu szaroci
na jego brzegach. Drugie rozwi¹zanie zdaje siê rozs¹dniejsze i ³atwiejsze do wykonania
w sposób automatyczny.
W nastêpnej fazie obróbki nale¿y usun¹æ pozosta³e w obrysie p³uc ¿ebra. Zasadne
wydaje siê zastosowanie w tym celu funkcji morfologicznych  w szczególnoci erozji i dy-
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latacji. Dowiadczalnie sprawdzono, ¿e dla wczeniej wspomnianych wielkoci obrazów
najlepsze wyniki otrzymuje siê dziêki zastosowaniu w odpowiedniej kolejnoci:
3) erozji  z prostok¹tn¹ mask¹ o wymiarach 5 × 15 pikseli,
4) dylatacji  z prostok¹tn¹ mask¹ o wymiarach 6 × 2 pikseli.
Po powy¿szych operacjach otrzymujemy obraz zawieraj¹cy kilka odseparowanych
obszarów  segreguj¹c je wzglêdem pola powierzchni zauwa¿amy, ¿e pierwsze 13 zawieraj¹ t³o, kolejne 12 pola p³ucne. Na prezentowanym etapie prac nie opracowano jeszcze w pe³ni automatycznej metody ich wyboru. Powy¿sze etapy obróbki ilustruj¹ rysunki 2 oraz 3.
a)

b)

c)

Rys. 2. Kolejne etapy dla binaryzacji z progiem 100: a) zdjêcie zbinaryzowane;
b) zdjêcie po filtrowaniu funkcjami morfologicznymi; c) wybrany obszar p³uc
 drugi pod wzglêdem powierzchni

a)

b)

c)

Rys. 3. Kolejne etapy dla binaryzacji z progiem 80: a) zdjêcie zbinaryzowane;
b) zdjêcie po filtrowaniu funkcjami morfologicznymi; c) wybrany obszar p³uc
 drugi oraz trzeci pod wzglêdem powierzchni
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5. Wyznaczenie danych liczbowych
Z otrzymanego obrazu doæ ³atwe jest otrzymanie wspó³czynników liczbowych do
wykorzystania w dalszej analizie statystycznej. Wskanik sercowo-p³ucny mo¿e zostaæ
wyznaczony jako stosunek najwiêkszej poziomej odleg³oci miêdzy oboma maskami p³uc
do ró¿nicy minimalnej i maksymalnej wspó³rzêdnej poziomej obu masek (rys. 4).

Rys. 4. Wyznaczanie wskanika sercowo-p³ucnego (stosunek odleg³oci (3) do (4))
oraz wskanika grasicznego (stosunek odleg³oci (1) do (2))

W analogiczny sposób, znajduj¹c pierwsze od góry wciêcie na wysokoci drugiego
¿ebra (rys. 4), mo¿emy wyznaczyæ wskanik grasiczny. Dla wyznaczenia stosunku jasnoci
serca do pól p³ucnych wystarczy podzieliæ redni¹ jasnoæ na pewnym niedu¿ym obszarze
o rodku w po³owie odleg³oci obu masek mierzonej na wysokoci zaznaczonej kolorem
szarym na rysunku 4, przez urednion¹ jasnoæ pikseli znajduj¹cych siê w obu maskach.
Ocena symetrii niestety nie jest tak trywialna  aby by³a niezak³ócona przez cieñ serca
nale¿a³oby go wczeniej usun¹æ, tak wiêc pe³na automatyzacja procesu wyznaczania
wszystkich interesuj¹cy parametrów wymaga jeszcze sporo pracy.

6. Schemat blokowy przetwarzania
Uproszczony schemat blokowy ca³ej przedstawionej dotychczas cie¿ki przetwarzania
obrazu przedstawia rysunek 5.

Rys. 5. Uproszczony schemat blokowy cie¿ki przetwarzania obrazu
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7. Wykorzystane narzêdzia
Opisane badania prowadzono w darmowym rodowisku NeatVision szeroko opisanym
w [4]. Charakteryzuje siê ono praktycznym interfejsem pozwalaj¹cym na budowê algorytmów przetwarzania obrazu w postaci schematów blokowych. Mimo du¿ej uniwersalnoci
i mo¿liwoci szerokiego zastosowania, kierowane jest ono raczej na obróbkê obrazów medycznych, na co mo¿e wskazywaæ min. wsparcie dla formatu DICOM. rodowisko wykorzystuje technologiê Java, dziêki czemu poprzez mechanizm tzw. pluginów w bardzo prosty
sposób mo¿na je rozbudowywaæ o kolejne funkcjonalnoci.
Wszystkie, oprócz lokalnego wyrównania histogramu, z opisywanych operacji wykonywano opieraj¹c siê o funkcje biblioteczne powy¿szego programu. Wspomniana korekcja
histogramu zosta³a oprogramowana przez autora samodzielnie w jêzyku Java. Poprawnoæ
kolejnych etapów badañ weryfikowana by³a tak¿e w rodowisku MATLAB, jednak
ze wzglêdu na niezadowalaj¹c¹ szybkoæ dzia³ania nie zdecydowano siê oprogramowanie
w tym rodowisku ca³ej opisywanej cie¿ki obróbki obrazu.

8. Podsumowanie
Przedstawione w pracy metody po dopracowaniu pe³nej ich automatyzacji z powodzeniem bêd¹ mog³y s³u¿yæ dalszym badaniom statystycznym nad otrzymanymi parametrami.
Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e w istotny sposób wp³yn¹ one na trafnoæ przewidywañ wyst¹pienia takich chorób jak dysplazja oskrzelowo-p³ucna. Bardzo pozytywnym aspektem jest
du¿a uniwersalnoæ proponowanych rozwi¹zañ, dziêki czemu dobrze siê one sprawdzaj¹
dla bardzo zró¿nicowanych jakociowo zdjêæ RTG bez potrzeby przestrajania parametrów.
Dopracowania wymaga natomiast z pewnoci¹ metoda wyboru zbinaryzowanych obiektów.
Dobrym pomys³em wydaje siê byæ np. ocena nie tylko wed³ug pola powierzchni, ale tak¿e
odleg³oci od rodka obrazu. Byæ mo¿e porównanie parametrów mierzonych powy¿szymi
metodami z parametrami wyznaczanymi rêcznie przez lekarzy, tak¿e wymusi pewne zmiany w algorytmie.
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