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Szybka detekcja rozga³êzieñ w drzewie oskrzelowym**
1. Wprowadzenie
Jednym z zagadnieñ automatycznego wspomagania analizy i opisu filmów z badañ
bronchoskopowych jest detekcja rozga³êzieñ drzewa oskrzelowego. Wskazanie klatek, które rejestruj¹ przechodzenie przez kolejne rozga³êzienia, pomaga w póniejszym przegl¹daniu zarejestrowanego materia³u, pozwalaj¹c przeskakiwaæ w kolejne obszary zainteresowania bez potrzeby ¿mudnego przegl¹dania nagrania. Nale¿y w tym miejscu podkreliæ
specyfikê nagrañ bronchoskopowych, które zawieraj¹ w przewa¿aj¹cej mierze artefakty
wywo³ane g³ównie przez zalanie obserwowanego obszaru p³ynami ustrojowymi, gwa³towny ruchu koñcówki bronchofiberoskopu lub jej du¿ego zbli¿enia do ciany oskrzela [2].
Stosunkowo niedu¿a liczba klatek informatywnych w stosunku do ca³ego nagrania wymusza potrzebê stosowania algorytmów wykrywaj¹cych i usuwaj¹cych klatki nieinformatywne [1]. Stosowanie tych algorytmów pozwala w du¿ej mierze uprociæ przegl¹danie nagrañ
bronchoskopowych i stanowi podstawê dla ich dalszej analizy. Kolejnym krokiem jest wychwycenie charakterystycznych miejsc z drzewa oskrzelowego. Takimi naturalnymi miejscami charakterystycznymi s¹ w³anie rozga³êzienia i z tego powodu ich detekcja staje siê
kluczowa w systemach wspomagaj¹cych pracê lekarza.

2. Algorytm szybkiej detekcji rozga³êzieñ w drzewie oskrzelowym
G³ównym za³o¿eniem koncepcji by³o uzyskanie poprawnej detekcji w czasie rzeczywistym. Ograniczy³o to mo¿liwoci do najprostszych algorytmów oraz wymaga³o wprowadzenia dodatkowych za³o¿eñ. Zauwa¿ono, ¿e na obrazie bronchoskopowym wejcia do
oskrzeli s¹ najciemniejszymi obiektami. Za³o¿ono, ¿e detekcja rozga³êzieñ mo¿e sprowadziæ siê do stwierdzenia czy na obrazie wystêpuj¹ dwa lub wiêcej najciemniejsze obiekty
(por. rys. 1). Niniejsze badania stanowi³y próbê weryfikacjê tej tezy.
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Rys. 1. Obraz rozga³êzienia w drzewie oskrzelowym (a)
i uzyskane wyodrêbnienie wejæ do kana³ów oskrzelowych (b)

Analiza dotyczy³a obrazów w 256 odcieniach szaroci uzyskanych z klatek filmu
bronchoskopowego o rozdzielczoci 720×576 pikseli. Ze wzglêdu na to, i¿ du¿¹ czêæ takiej klatki zajmuje czarna ramka, na wstêpie wycinano z kadru u¿yteczny obraz. Na etapie preprocessingu wykorzystano szereg metod przetwarzania obrazów cyfrowych, które
szczegó³owo przedstawiono w [4, 5]. Pierwsz¹ operacj¹ na obrazie by³o jego rozmycie filtrem uredniaj¹cym o rozmiarze 3×3. Do wykrycia najciemniejszych obszarów sceny wykorzystano histogram (nierozci¹gniêty), w którym wyznaczano pierwsze maksimum i nastêpnie przeprowadzano binaryzacjê obrazu z progiem o 10 wiêkszym od znalezionego
maksimum. Wartoæ 10 wyznaczono dowiadczalnie. Przyjêto, ¿e próg wyznaczony binaryzacji powy¿ej wartoci 100 wiadczy o braku poszukiwanych obiektów w obrazie (obraz
jest zbyt jednorodny). W takim wypadku zaprzestawano dalszej analizy danej klatki.
W obrazach, dla których stosowano próg binaryzacji 100 lub mniejszy, ³¹czono blisko
siebie le¿¹ce najciemniejsze obszary w obiekty przez zastosowanie dylatacji morfologicznej [3]. Dla uzyskania zadowalaj¹cego efektu po³¹czenia blisko siebie le¿¹cych obszarów
w obiekty dylatacja zosta³a powtórzona trzykrotnie. Na tak przygotowanym obrazie dokonano indeksacji celem rozró¿nienia obiektów z jednoczesnym wyliczeniem ich powierzchni. Znalezienie obiektu o powierzchni powy¿ej zadanego maksimum skutkowa³o przerwaniem dalszej analizy danej klatki, ze wzglêdu na du¿e prawdopodobieñstwo znalezienia
artefaktu.
Dalsza analiza mia³a na celu wyeliminowanie obiektów zbyt ma³ych  poni¿ej przyjêtego rozmiaru 500 pikseli. Ograniczenie siê do obiektów o polu powierzchni co najmniej 500 pikseli wynika³o z faktu, ¿e istotne jest wykrycie rozga³êzienia, kiedy g³owica
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bronchoskopu znajdzie siê blisko niego. Oddalone (a zatem mniejsze) wejcia do kana³ów oskrzelowych nie powinny byæ rozpoznawane. Wartoæ 500 wyznaczono eksperymentalnie.
Eliminowano tak¿e obiekty, które by³y 8 razy mniejsze od najwiêkszego obiektu na
obrazie. Wynika³o to z za³o¿enia, ¿e znalezione obiekty to wejcia do kana³ów oskrzelowych, które nie powinny znacz¹co ró¿niæ siê wielkoci¹ (przyjêta wartoæ 8 wynika³a
z zamiaru przyspieszenia obliczeñ przez zast¹pienie mno¿enia przesuniêciem bitowym).
Liczbê obiektów pozosta³ych po wy¿ej opisanej eliminacji obiektów zbyt ma³ych
uznawano za liczbê rozga³êzieñ drzewa oskrzelowego.

3. Wyniki dzia³ania proponowanego algorytmu
3.1. Weryfikacja poprawnoci algorytmu
Do uznania, ¿e algorytm dzia³a poprawnie, konieczne by³o sprawdzenie, czy stwierdzenie obecnoci dwóch lub wiêcej najciemniejszych obiektów w obrazie oznacza wystêpowanie na nim rozwidlenia w drzewie oskrzelowym. Przeprowadzono szczegó³owe testy
na dwóch filmach z badania bronchoskopowego. Zawiera³y one odpowiednio 6762 i 3327
klatek, z których oko³o 15% zawiera³o obrazy rozga³êzieñ. Filmy przegl¹dniêto i zaznaczono na nich klatki z rozga³êzieniami i klatki z artefaktami. Uzyskane rezultaty dzia³ania algorytmu porównano z wynikami zaznaczania. Efekty zosta³y przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1
Zestawienie wyników z uwzglêdnieniem artefaktów

Film

Liczba
klatek
filmu

Klatki
z rozga³êzieniami

B³êdne
wykrycia
rozga³êzieñ

Braki
wykrycia
rozga³êzieñ

Czu³oæ
[%]

„122”

6762

1055

326

292

72,3

94,3

90,9

„455”

3327

541

214

125

76,9

92,3

89,8

RAZEM

10098

1596

540

417

73,9

93,6

90,5

Swoistoæ Dok³adnoæ
[%]
[%]

Jako miarê jakoci algorytmu przyjêto szeroko stosowane (zw³aszcza w badaniach medycznych) wskaniki czu³oci, swoistoci, gdzie przez czu³oæ rozumie siê zdolnoæ do poprawnego wykrywania danej cechy (czyli w tym przypadku rozwidlenia), a przez swoistoæ
 zdolnoæ do unikania detekcji tej cechy w przypadkach, w których ona faktycznie nie
wystêpuje. Podana dok³adnoæ algorytmu jest stosunkiem liczby poprawnych rozpoznañ do
liczby wszystkich analizowanych klatek.
W wyniku testów stwierdzono, ¿e algorytm czêsto zg³asza³ wykrycie rozwidlenia tak¿e we wstêpnej fazie badania podczas przechodzenia g³owicy bronchofiberoskopu przez
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krtañ. Dzieje siê tak dlatego, ¿e krtañ nie jest jednorodna i na obrazie po binaryzacji mo¿e
podzieliæ siê na dwa obiekty. Eliminacjê takiego fa³szywego rozpoznania mo¿na przeprowadziæ poprzez analizê kszta³tu i wzajemnego po³o¿enia wykrytych obiektów. Jednak¿e
zysk w zwiêkszeniu swoistoci algorytmu takich b³êdnych rozpoznañ (rzêdu 1%) by³by
niewspó³miernie niski w porównaniu z koniecznymi nak³adami obliczeniowymi.
Podstawowym ród³em fa³szywych rozpoznañ by³y obrazy zawieraj¹ce artefakty. Pominiêcie klatek z artefaktami znacz¹co podnios³o swoistoæ algorytmu, co uwidacznia tabela 2. Automatyczna eliminacja klatek zawieraj¹cych artefakty mo¿e byæ dokonana za
pomoc¹ algorytmów przedstawionych w pracy [1]. Sprawdzenie jakoci dzia³ania ww.
algorytmów przy usuwaniu klatek, na których nast¹pi³o fa³szywe rozpoznanie bêdzie
przedmiotem dalszych badañ.
Tabela 2
Zestawienie wyników z pominiêciem artefaktów

Film

Liczba
klatek
filmu

Klatki
z rozga³êzieniami

B³êdne
wykrycia
rozga³êzieñ

Braki
wykrycia
rozga³êzieñ

Czu³oæ
%
[%]

„122”

6762

1055

66

292

72,3

98,8

94,7

„455”

3327

541

17

125

76,9

99,4

95,7

RAZEM

10089

1596

83

417

73,9

99

95

Swoistoæ Dok³adnoæ
%
%
[%]
[%]

Tabele 1 i 2 pokazuj¹, ¿e uzyskana czu³oæ algorytmu nie jest wysoka. Jednak¿e algorytm przetwarza sekwencjê klatek i jego celem nie jest wychwycenie ka¿dej klatki prezentuj¹cej rozwidlenie drzewa bronchoskopowego, a jedynie wskazanie miejsc nagrania
w którym wystêpuj¹ rozwidlenia. Wobec tego za poprawne dzia³anie mo¿na uznaæ wskazanie jednej lub kilku klatek z sekwencji prezentuj¹cej rozwidlenie.

3.2. Sprawdzenie czasu wykonania algorytmu
Weryfikacja czasu wykonania algorytmu wykaza³a, ¿e zaproponowany algorytm
dzia³a w czasie rzeczywistym (w tym sensie, ¿e obliczenia dla klatki filmu trwaj¹ krócej ni¿
40 ms, co wynika ze standardu pozyskiwania 25 obrazów na sekundê).
Testy przeprowadzono na komputerze maj¹cym dwurdzeniowy procesor Intel Core 2
Duo o prêdkoci 2.13 GHz dzia³aj¹cy pod 64-bitowym systemem operacyjnym Linux. Prezentowany algorytm zosta³ zaimplementowany w powy¿szym systemie przy u¿yciu jêzyka
C++ (bez wykorzystania w¹tków). Sprawdzono rednie czasy obliczenia klatki dla ka¿dego
z filmów. Film 122 mia³ rozmiary obszaru analizy 470×528 i uzyskano dla niego redni
czas 27 ms. Natomiast w filmie 455 obszar analizy by³ mniejszy: 364×378 i w tym wypadku redni czas analizy wyniós³ 15 ms.
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Rozmiar obszaru analizy zale¿y od wykorzystywanego sprzêtu – fragment u¿yteczny
do analizy mo¿e zajmowaæ ró¿n¹ czêæ ca³ej powierzchni klatki.

4. Podsumowanie
Przeprowadzone testy wykaza³y, ¿e proponowany algorytm dobrze nadaje siê do wykrywania w nagraniu zabiegu bronchoskopii sekwencji prezentuj¹cych rozwidlenia w drzewie oskrzelowym. Jego dzia³ania mo¿na jeszcze ulepszyæ poprzez zastosowanie algorytmów usuwania klatek z artefaktami [1]. Zastosowanie tych algorytmów i analiza jakoci
usuwania przez nie tych klatek z artefaktami, które mog¹ zostaæ b³êdnie rozpoznane jako
miejsca wystêpowania rozga³êzieñ bêd¹ przedmiotem nastêpnych badañ.
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