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Abstract: This paper describes the implementation of the segmentation method applied on images
from holographic microscope. The method combines tresholding and active contour model. This seg-
mentation method can be used on the first image of image sequence for creating contour initialization.
Initialized contours, then can be used for cell tracking with active contours.
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1 ÚVOD

Vysoké učení technické společně se společností TESCAN vyvinuly multimodální holografický mi-
kroskop, který je vhodný pro dlouhodobé experimenty na živých buňkách. Experiment trvá typicky
několik desítek hodin a během něj se nasnímá několik stovek obrazů, kdy každý obsahuje až několik
buněk. Dostáváme velké množství obrazových dat, proto je vhodné jejich automatické zpracování.
Zpracování těchto dat je založeno na segmentaci jednotlivých buněk, jejich sledování v sekvenci
a následné extrakci vybraných parametrů (např. velikost či pozice).

Pro segmentaci byla zvolena metoda aktivních kontur, pro kterou je zásadní správná inicializace bodů
kontury v prvním snímku sekvence. Tento článek popisuje metodu inicializace založenou na segmen-
taci jader, kolem kterých je vytvořena kontura, která je následně rozpínána na velikost buňky metodou
aktivních kontur.

2 PRINCIP AKTIVNÍCH KONTUR

Aktivní kontury vycházejí z minimalizace energie v obraze umístěné kontury v(s). Energii této kon-
tury lze obecně popsat jako

Ekon =
∫

Eext(v(s))+Eint(v(s))ds, (1)

kde externí energie Eext je dána pozicí kontury v obraze. Interní energie Eint je dána tvarem kontury
a má udržet hladkost křivky.

Popisovaná metoda využívá parametrických aktivních kontur, kdy je křivka zadána svými body. In-
terní energie se skládá ze složek zajišt’ujících odolnost vůči protažení/stlačení a odolnost vůči ohybu.
Tyto složky počítáme jako první a druhou derivaci po křivce. Při diskrétním výpočtu nahrazujeme tyto
derivace pomocí diferencí. Interní síly lze počítat maticově, jak je popsáno v [1]. Minimalizace ex-
terní energie v základním modelu dosahujeme pohybem kontury proti směru gradientu, což zajišt’uje
konvergenci do lokálního energetického minima.

Pro sledování buněk je metoda aktivních kontur vhodná, nebot’ konturu z předchozího snímku mů-
žeme použít pro inicializaci v následujícím snímku. Tím je do dalšího snímku přenesena informace
o předpokládané pozici a tvaru hledané buňky.

241



3 IMPLEMENTACE METODY

Metoda byla implementována v programovacím prostředí MATLAB, přičemž využívá segmentaci
buněčných jader pomocí prahování, vytvoření kontury v okolí jádra a její zvětšení s využitím modifi-
kované metody aktivních kontur.

3.1 VYTVOŘENÍ KONTURY

Cílem prahování jader je dosáhnout binárního obrazu, kde každé jádro tvoří pouze jeden ucelený
objekt. Lepších výsledků je možné dosáhnout rozmazáním prahovaného obrazu Gaussovým filtrem
a vyčištěním binárního obrazu pomocí morfologických operací. Pro zajištění spolehlivosti je vhodná
kontrola uživatelem s případným upravením prahové hodnoty. Převedení binárního obrazu na body
kontury je provedeno použitím hraničních pixelů jako bodů kontury.

3.2 ROZPÍNÁNÍ KONTURY

Základní implementace neumožňuje výraznější rozpínání kontury, proto byl místo obyčejného gradi-
entu použit tok gradientního vektoru popsaný v [2]. Metoda upravuje gradientní pole difuzí vysokých
hodnot gradientu do oblastí s nízkým gradientem. Kontura je tak méně citlivá na inicializaci a je
schopná se z velikosti jádra zvětšit na velikost buňky.

Jako externí energie byl použit rozmazaný obraz intenzity, čímž je zajištěna konvergence do okolí
buňky (pozadí má vyšší intenzitu). Velké roztažení kontury může způsobovat chyby segmentace,
proto byla vytvořena metoda pro zastavení kontury v oblastech pozadí. Pozadí lze identifikovat jako
oblast, kde je malá hodnota rozdílu mezi aktuálním a následujícím snímkem. Zastavení kontury je
zajištěno vynulováním gradientního vektoru v oblastech pozadí. Mezi dotýkajícími se buňkami se
pozadí nenachází, ale vycházíme z předpokladu, že maximum intenzity je na hranici mezi buňkami.

Zpřesnění segmentace je následně dosaženo opětovnou úpravou kontury s použitím kombinace in-
tenzity a gradientu jako externí energie. Gradient do výpočtu vnáší hranovou informaci a intenzita
zajistí preferenci světlejších hranic buňky před hranicemi jádra. Preference hranic aktuální buňky
před sousední buňkou je zajištěna diskriminací oblastí vně kontury snížením hodnot externí energie.

3.3 PŘEVZORKOVÁNÍ KONTURY

Velkým problémem metody aktivních kontur je nestabilita kontury - překrytí bodů, přílišné vzdálení
bodů a vznik smyček. Tyto vlivy se projeví hlavně při rozpínání kontury nebo sumací při opětovném
použití kontury pro sledování buněk. Existují metody pro hledání duplicitních a příliš vzdálených
bodů, ty však nezajišt’ují úplnou stabilitu.

Pro opravu kontury byla vyvinuta metoda převzorkování. Chceme nalézt nové, stejně vzdálené body
nacházející se na lineárním splinu spojujícím staré body kontury. Další správně vzdálený bod lze
nalézt jako průsečík kružnice (vzdálenost) a přímky odpovídající části splinu. Průsečíky lze vypočítat
z matematického popisu, a je nutné ověřit, zda se průsečík nachází na úsečce mezi starými body.

Využití převzorkování zajistí stabilitu kontury, ale změní její vlastnosti na hladší výslednou křivku.
Tyto vlivy je možné regulovat použitím převzorkování vždy po určitém počtu iterací.

4 ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ

Popisovaná metoda v testovaných datech úspěšně inicializuje všechny buňky, čehož je dosaženo díky
nastavení prahové hodnoty uživatelem. 100% spolehlivosti nemusí být dosaženo ve všech případech,
nebot’ se buňky mohou překrývat. Takové buňky nelze prahováním rozdělit na jednotlivá jádra.

242



Důležitá je také přesnost výsledné segmentace. Ukázku segmentace ukazuje obrázek 1 na zvětšeném
výřezu ze zorného pole 1. sekvence, kde můžeme vidět kontury zobrazené v původním obrazu a také
porovnání s ručně segmentovanými daty. Tabulka 1 vyhodnocuje přesnost segmentace v porovnání
s ručně segmentovanými daty. Hodnoty jsou vyjádřeny v poměru se segmentovanou plochou. Větší
nepřesnost u falešně negativních pixelů (identifikace pixelů buněk jako pixelů pozadí) je způsobena
slabými hranami mezi dotýkajícími se buňkami. Kontura se za slabou hranu nezachytí a dojde k jejímu
smrštění až k okrajům jádra. Zbytek nepřesnosti u falešně negativních pixelů a nepřesnost falešně
pozitivních pixelů jsou způsobeny malými chybami na okrajích buněk. To je způsobeno vlastnostmi
kontury, která si udržuje hladkost a dochází tak k aproximaci malých výčnělků. Jelikož buňky mají
malý kontrast, nelze ani ruční segmentaci považovat za 100% přesnou.

(a) Výsledek segmentace (b) Porovnání s ruční segmentací

Obrázek 1: Ukázka výsledné segmentace.

Číslo sekvence Počet buněk Průměrná velikost Falešně pozitivní Falešně negativní
1 25 4629 px 5,90 % 10,77 %
2 10 4831 px 6,82 % 8,33 %

Tabulka 1: Přesnost segmentace jako poměr segmentované plochy

5 ZÁVĚR

Cílem této práce bylo vytvoření iniciačních kontur pro sledování buněk s využitím modelu aktivních
kontur. Popsaná a implementovaná metoda zajišt’uje dostatečně přesnou inicializaci. Pro zajištění
spolehlivosti je však nutná interakce s uživatelem, který nastaví prahovou hodnotu.

V budoucí práci bude tato metoda použita pro inicializaci sledování buněk. Pro úpravu kontury v dal-
ším snímku je možné vhodně modifikovat implementaci aktivních kontur, která je použita při vytvá-
ření inicializační kontury.
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