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Abstract: Computed tomography (CT) is a method commonly used when generating images of 

a spine diagnosed with scoliosis. The main reason for this common employment is found in its 

practicality: the spine in the image is clearly visible. However, while portraying, a child is exposed 

to a dose of radiation. To eliminate a risk of children being negatively affected, this article is trying 

to find the best technique of segmentation, that could be applied also while using magnetic 

resonance imaging (MRI). It implements a 3D Slicer equipped with Support Vector Machines 

(SVM) Classifier plug-in to search for the best feature combination. Afterwards, segmentation 

results are compared to ground truth image, where the area of hard tissue is determined. The aim is 

to get Dice coefficients as close as possible to 1. 
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1 ÚVOD 

Skolióza je patologické zakrivenie chrbtice. Zobrazovacie metódy v diagnostike, predoperačných 

a pooperačných úkonoch pri skolióze majú kľúčovú úlohu.[1] Snímky, zhotovené počítačovou 

tomografiou (CT) poskytujú lepšie zobrazenie tvrdých tkanív, preto sú výhodnejšie a segmentácia 

chrbtice je presnejšia. Nevýhodou počítačovej tomografie však je rádioaktívne žiarene, ktorému sú 

detskí pacienti počas snímania vystavení. Použitie magnetickej rezonancie (MRI) úplne eliminuje 

rádioaktívne žiarenie, no neposkytuje dobrý obraz na jednoduchú a presnú segmentáciu. Cieľom 

článku je popis optimalizácie vstupného vektoru pre Support Vector Machines (SVM) Classifier 

zloženého z obrazových charakteristík pre získanie čo najkvalitnejšieho výsledku segmentácie 

tvrdých tkanív v programe 3D Slicer. 

2 POSTUP SPRACOVANIA OBRAZU 

Pri vypracovávaní tejto práce boli k dispozícii CT a MRI snímky detského pacienta z Fakultnej 

nemocnice Brno. Jednotlivé záznamy z oboch typov vyšetrení sú zložené z 231 rezov. 

Pri spracovaní bol využitý SVM Classifier, ktorý bol vytvorený v rámci bakalárskej práce vo forme 

plug-inu.[2] Na samotnú segmentáciu využíva metódu podporných vektorov, ktorá dokáže rozdeliť 

dáta do 2 tried, respektíve nájsť priaznivú deliacu hranicu medzi dvoma rôznymi hodnotami. 

V tomto prípade ide o rozdelenie pixelov na pixely, ktoré obsahujú kosť a tie, ktoré obsahujú 

okolie.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.  

Spracovanie obrazu prebieha v niekoľkých krokoch (Obrázok 1). Po zhotovení CT alebo MRI 

záznamu lekár vytvorí na základe svojej expertnej znalosti binárnu masku – predlohu (ground truth 

image) a určí, kde sa na snímke nachádza kosť. Následne v programe 3D Slicer prebieha 

spracovanie vstupného obrazu na základe vybraných segmentačných metód do binárnych masiek, 

v ktorých každý pixel nadobúda hodnoty 1 (pre kosť) alebo 0 (pre okolie). Z týchto hodnôt sa 

potom vytvára vstupný vektor, ktorý obsahuje len binárnu informáciu, s ktorou dokáže modul SVM 
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Classifier pracovať. Výsledný segmentovaný obraz bol následne porovnaný s predlohou a zhoda 

bola určovaná pomocou Dice koeficientu.  

 
Obrázok 1: Schéma spracovania obrazu 

2.1 BINÁRNA MASKA – PREDLOHA  

Do doby zaslania tohto článku ešte nebol žiaden lekár účastný na projekte a binárna predloha 

(Obrázok 2) bola vytvorená laikom v programe Adobe Illustrator. Aby mohla optimalizácia byť čo 

najpresnejšia, je úlohou lekára v budúcnosti jednoznačne určiť z určitého rezu oblasti, kde sa 

nachádza kosť, a kde okolie (Obrázok 2). Predloha je využitá pri porovnávaní výslednej 

segmentácie pri stanovení Dice koeficientu. 

  
(a) (b)  

Obrázok 2: Zobrazenie rezu z CT vyšetrenia a) originálny obraz; b) binárna predloha 

2.2 SPRACOVANIE CT OBRAZOV DO BINÁRNEJ MASKY 

Po nahratí súboru z vyšetrenia do modulu SVM Classifier, je možné nastaviť charakteristické 

parametre, ktoré budú spracovávať obraz do binárnej podoby. V tejto práci boli postupne 

vystriedané všetky dostupné charakteristiky z modulu (Tabuľka 1) na vytvorenie vstupného vektora 

pre klasifikátor jednotlivo (Obrázok 3), aby bolo možné do ďalších segmentácií vybrať len tie, 

ktoré majú dobré výsledky následnej segmentácie. Následne boli zvolené kombinácie metód, 

u ktorých bol predpokladaný priaznivý výsledok (Obrázok 4). Príliš veľa zvolených metód pre 

spracovanie predlžuje čas segmentácie. 

Názov charakteristických parametrov Význam segmentačnej metódy 

Mean Priemeruje intenzitu pixelov v okolí pixelov 

Median Určuje medián hodnôt intenzity pixelov  

Variance Počíta rozptyl hodnôt v okolí pixelu 

Gaussian Rozmazáva obraz okolo pixelu 

Sobel Hranový detektor 

Gradient matrix Hranový detektor 

Laplacian Hranový detektor 

Tabuľka 1: Prehľad charakteristických obrazov použitých pre segmentáciu 

2.3 STANOVENIE DICE KOEFICIENTU 

Dice koeficient je celosvetovo uznávaný štatistický údaj, ktorý opisuje podobnosť dvoch 

porovnávaných výsledkov. [4] V tejto práci pôjde o porovnanie takzvaného ground truth obrazu 

a výslednej segmentácie. Ground truth obraz je binárna predloha (Obrázok 2), na ktorej je 

manuálne a presne vymedzená časť kosti a okolia. Výpočet Dice koeficientu bol realizovaný 

v programe Matlab porovnaním oboch obrazov. 
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3 VÝSLEDKY 

   
(a)  (b)  (c) 

   
(d) (e) (f) 

 

  

 

 (g) (h)  

Obrázok 3: Výsledné segmentácie 8 rôznymi charakteristikami obrazu 

a) Voxel; b) Mean; c) Variance; d) Gaussian; e) Median; f) Sobel; 

g) Gradient Matrix; h) Laplacian 

   
(a) (b) (c) 

 

  

 

 (d) (e)  

Obrázok 4: Výsledné segmentácie kombináciami charakteristík obrazu 

a) Voxel, Median; b) Voxel, Median, Mean; 

c) Voxel, Median, Mean, Sobel; d) Voxel, Median, Mean, Laplacian; e) Všetky 
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Použité charakteristiky Hodnota Dice koeficientu 

Voxel, Median 0,825 

Voxel, Median, Mean 0,818 

Voxel, Median, Mean, Sobel 0,821 

Voxel, Median, Mean, Laplacian 0,821 

Všetky 0,756 

Tabuľka 2: Hodnoty Dice koeficientov pre kombinácie charakteristík 

 

4 ZÁVER 

Tento článok sa zaoberá spresnením segmentácie snímok zhotovených počítačovou tomografiou. 

Neskôr by mal byť SVM Classifier schopný presne spracovať aj snímky zhotovené magnetickou 

rezonanciou (MRI) u detských pacientov. 

V tejto práci boli vyhodnotené viaceré charakteristiky obrazov jednotlivo aj ich kombinácie 

s cieľom vylúčiť tie neefektívne, aby nespomaľovali proces segmentácie. Medzi neefektívne patrili 

metódy  Gradient matrix, ktorá nesprávne segmentovala vnútorne plochy kosti a Variance, ktorá 

nesprávne rozlišovala prechod medzi okolím a kosťou a spájala ich. Z analyzovania výsledku 

segmentácie možno konštatovať, že metóda Sobel je zaťažená šumom a je nevyhnutná jej úprava.  

Z kombinácii segmentačných metód podľa výsledkov Dice koeficientov (Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.) vyplýva, že použitie všetkých metód naraz nevedie k uspokojivému výsledku. Ako 

najpresnejšia vyšla kombinácia Voxel, Median, ktoré tvorili základ aj ďalších kombinácií. Po 

pridaní hranových detektorov ako napríklad Sobel alebo Laplacian bola výsledkom menej presná 

segmentáciu obrazu.  

Pre zvýšenie presnosti plug-inu SVM Calssifier bude v budúcnosti možné prestaviť vstupné 

parametre jednotlivých metód pre spracovanie pôvodného obrazu pred samotnou segmentáciou. 
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