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1. Bevezetés 

A modern klinikai gyakorlatnak ma már szerves részét képezi a háromdimenziós orvosi 

képalkotó berendezések alkalmazása. A komputertomográfia (CT) vagy a 

mágnesesrezonancia-képalkotás (MRI) használata mindennapos a különböző klinikai 

folyamatokban, a különböző diagnosztikai eljárásokban, a sugárterápiás tervezésben vagy 

akár tumorok felügyeletében. A képalkotó eljárásokkal gyűjtött adatok feldolgozása lehetővé 

teszi, hogy az orvosok személyre szabott kezelési eljárásokkal gyógyítsák betegeiket. 

Az utóbbi években a képalkotó berendezésekkel gyűjtött felvételek száma meredeken 

emelkedik [1]. Egyre több felvételt készítenek és ennek megfelelően egyre több erőforrást 

áldoznak arra, hogy ezeket a felvételeket kiértékeljék. Éppen ezért, a radiológusok 

munkájának megkönnyítésére számos automatikus feldolgozó eljárást fejlesztettek ki. Ezek az 

eszközök különböző klinikai folyamatokat támogatnak és általában egy-egy meghatározott 

képi területre (ROI) specializálódnak. Különböző alkalmazások léteznek virtuális 

kolonoszkópiára, a szív vagy az agy érrendszerének vizsgálatára, de akár az egyszerű 

vizualizációs feladatokhoz is különböző beállításokat alkalmaznak a különböző anatómiai 

régiókban. 

Az automatikus segédeszközök sikeres alkalmazása nagyban függ a megfelelő ROI 

kiválasztásától. A DICOM szabvány tartalmaz erre vonatkozó információkat, melyek segítenek 

meghatározni, hogy a felvétel az emberi test melyik részéről készült, azonban az erre 

vonatkozó mezőket a képalkotó készülékek ritkán töltik ki automatikusan, a kézi megadás 

pedig időt rabló és hibázásra ad lehetőséget. Ahogy arra Güld is rámutatott [2], a felvételek 

15%-a hiányosan vagy rosszul van felcímkézve. 

Ebből egyértelműen látható, hogy egy automatikus feldolgozó eszköz nem hagyatkozhat 

pusztán a DICOM adatokra, mivel a helytelen feldolgozást a kezelőorvosnak manuálisan kell 

javítania, ez pedig sok időt vesz el egy olyan szakember munkájától, aki a betegek 

gyógyításáért felelős. 

Így célszerű lenne egy olyan eljárást definiálni, amely megbízhatóan képes felismerni az 

anatómiai régiókat pusztán a felvételek képi tartalma alapján. Ezzel biztosítható lenne az 

automatikus feldolgozó eszközök helyes működése, amivel végső soron a kezelő orvosok 



számára lehet értékes időt megtakarítani. Emellett még a módszer számos lehetőséget 

biztosítana további optimalizációs lépések bevezetésére más klinikai folyamatokban is. 

Egy ilyen automatikus detektáló eljárás így nem közvetlenül az orvosok számára szolgáltat 

információt, csak a háttérfolyamatokat támogatná, aminek azonban fontos gyakorlati haszna 

van. 

Ebben a disszertációban egy olyan eljárást mutatok be, mely képes háromdimenziós orvosi 

felvételek axiális szeleteinek automatikus felcímkézésére aszerint, hogy ezek a test melyik 

részén helyezkednek el. A dolgozat két alternatív folyamatot is bemutat. Az első hagyományos 

képfeldolgozási eljárásokat alkalmaz képleírók kinyerésére, melyeket egy gépi tanuló 

módszerrel osztályoz. A második variáció ugyanerre a feladatra konvolúciós neurális 

hálózatokat használ. Mivel ez a kezdeti becslés mindkét esetben tartalmazhat hibákat, így egy 

utófeldologozási lépést is tartalmaz az eljárás, mely biztosítja a korrekt és folytonos címkézést. 

2. Az adathalmaz 

A bemutatott munkában egy MRI és egy CT felvételeket tartalmazó adathalmazt használtam 

fel. Az MRI adatokat vizsgáltam a módszer első verziójának kidolgozásakor. Később, amikor 

már látszott, hogy a módszer működőképes, egy bővebb CT adathalmazt állítottam össze. 

Mivel a CT adatok valós klinikai gyakorlatból származnak, így egy sokkal reálisabb és a 

valósághoz közelebb álló halmazon lehetett a módszert kipróbálni és tesztelni. 

Az első adathalmaz 49 teljes test MRI felvételt tartalmaz. Ezeket kutatási céllal rögzítették a 

GE Healthcare megbízásából a Zürichi Orvosi Egyetemen. A méréseket egy Discovery MR750w 

szkennerrel végezték, ugyanazt a képalkotási protokollt futtatva. Az adatokat manuálisan 

címkéztük és öt régióba soroltuk be, úgy mint: LÁB, CSÍPŐ, HAS, MELLKAS és FEJ. 

A második adathalmaz CT adatokat tartalmaz. Ezeket a felvételeket eredetileg különböző 

klinikai területekről gyűjtötték például onkológiáról, neurológiáról, sebészetről vagy 

kardiológiáról, az adott területeken alkalmazott képfeldolgozó módszerek kiértékelésére. A 

felvételek többféle rekonstrukciós átmérővel készültek. Az adathalmaz tartalmaz teljes (50-70 

cm-es) és kisméretű (20-35 cm-es) felvételeket is. A páciensek neme, életkora és elhízási 

faktora változatos, vannak natív és kontrasztanyagos felvételek is valamint számos 

abnormalitás is megfigyelhető úgy mint patológiai elváltozások, implantátumok és különböző 

szintű mérési illetve rekonstrukciós zajok. 



Így a kialakított CT adatbázis egy reprezentatív minta a klinikai gyakorlatból, mely összesen 

480 felvételt tartalmaz. Az axiális szeleteket tizenegy csoportba soroltuk be. A régiókat az 

automatikus szegmentáló eljárások igényeihez igazítottuk, így a következő területeket 

különböztettük meg: LÁBFEJ, LÁBSZÁR, COMB, CSÍPŐ-ALSÓ, CSÍPŐ-KÖZÉP, CSÍPŐ-FELSŐ, 

HAS-ALSÓ, HAS-FELSŐ, MELLKAS, FEJ, AGY. 

3. Az eljárás áttekintése 

A bemutatott eljárás háromdimenziós orvosi felvételek axiális szeleteit címkézi fel aszerint, 

hogy azok az emberi test melyik részén helyezkednek el. Az eljárás három főbb lépésből áll. Az 

első egy előfeldolgozási lépés mely normalizálja a bemeneti képeket, a második egy kezdeti 

címkézést nyújt, a harmadik pedig szűri az eredményeket. 

A teljes folyamat egy hagyományos képfeldolgozási lépéssel indul. Ebben a szakaszban az 

axiális szeletek normalizálása valamint a leginkább zavaró képi hibák eltávolítása a cél. Mivel 

két különböző adathalmazzal dolgoztunk, így ez a feldolgozási lépés modalitásfüggő, másképp 

kezeli a CT illetve MRI felvételeket. 

A kezdeti címkézés kiszámításához a dolgozat két módszert is bemutat. Az első hagyományos 

képfeldolgozási lépéseket, míg a második konvolúciós neurális hálózatokat alkalmaz 

ugyanerre a feladatra. A kimenet formátuma mindkét megközelítés esetén ugyanaz, azonban 

a pontosságuk eltérő lehet. 

A harmadik lépés már független a korábbi lépésektől. A kezdeti címkézés és konfidencia 

értékeket felhasználva szűri a nem megbízható címkéket és biztosítja az anatómiailag korrekt 

címkézést, régió-tagsági függvények illesztésével. 

A javasolt módszer áttekintését az 1.-es ábra mutatja be. Ahogy korábban is említettem az 

eljárást három részre lehet bontani. Az 1-es lépésben az axiális szeleteket egymástól 

függetlenül egy előfeldolgozó eljárásnak vetjük alá. Ezzel csökkentjük a képek komplexitását 

és számos zavaró képi jellegzetességet is csökkentünk. Ezzel egy normalizált képet kapunk, 

melyet már egységes módon lehet kezelni az eljárás következő lépéseiben. 

A 2-4 lépések végzik a képfelismerést. Kétdimenziós képi leírókat nyerünk ki, amiket gépi 

tanuló eljárással osztályozunk. Az osztályozás során az egyes axiális szeletekhez címkéket 



rendelünk valamint az osztályozó meghatározza, hogy milyen bizonyossággal tartozik a szelet 

az egyik vagy a másik osztályba. 

A módszer 3(a) pontjában egy alakzatot leíró, jellemző vektort kinyerő algoritmust, a Zernike-

transzformációt alkalmazzuk. Ezt követi egy dimenziócsökkentő módszer a főkomponens 

analízis (PCA). Ezekkel a módszerekkel egy kompakt reprezentációját tudjuk a szeleteknek 

előállítani. Ezeket a jellemző vektorokat egy véletlen erdő módszert (Random Forest - RF) 

alkalmazó osztályozó dolgozza fel. Ez egy szelethez hozzárendeli minden egyes címke 

valószínűségét. A PCA illetve az RF paramétereit a tanítási folyamat során becsüljük. 

A módszer 3(b) része ugyanezt a funkcionalitást látja el, de ezeket összefogva, egy konvolúciós 

neurális hálózatot alkalmaz. 

A 4. lépés az előzőleg betanított modelleket alkalmazza a bemeneti képre. 

Végül következik az 5. lépés, az utófeldolgozás. Ez egy háromdimenziós egybefüggőségi 

vizsgálat. Az eljárás figyelembe veszi az anatómiai régiók valós sorrendjét és azok átlagos 

méretét ahhoz, hogy egy megbízható és megfelelő sorrendű címkézést állítson elő a kezdeti 

becslésből. 
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1. Ábra. A módszer áttekintő ábrája. 

Az első tézispontom összefoglalja a bemutatott algoritmust. 

1. Tézis: 

Definiáltam egy eljárást CT és MRI felvételek axiális szeleteinek osztályozására. A folyamat 

három lépésből áll. Az első egy képfeldolgozási lépés, ami egymástól függetlenül 

normalizálja az axiális szeleteket. A második, egy előzetes osztályozási lépés, mely az 

osztályozás mellett annak megbízhatóságát is visszaadja. A folyamat harmadik része pedig 

egy utófeldolgozó eljárás, mely anatómiai ismereteket alkalmaz a nem reális eredmények 

szűréséhez. 

Kapcsolódó publikációk: [J1], [J2], [C1], [C3], [C4], [C5] 

 

  



4. Kezdeti címkézés a klasszikus módszerrel 

A folyamat első lépése az MRI felvétel axiális szeleteinek normalizálása. Mivel az MR intenzitás 

értékei nincsenek úgy sztenderdizálva mint a CT esetén, így sokkal nagyobb tartományban 

szórhatnak még akkor is, ha ugyanazzal a T1 protokollal készültek. Ennek a problémának a 

kezelésére egy olyan normalizálási folyamatot alkalmaztam, mely az intenzitástartományt a 

[0-255] tartományra módosítja egy hisztogram alapú vágási módszer és egy lineáris skálázás 

segítségével. 

A különböző képalkotási beállítások miatti eltéréseket is kezelni kell. A felvételek 

különbözhetnek felbontásban, FOV-ban vagy a páciens fektetésében is. Ahhoz, hogy ezeket 

kezelni lehessen, egy többlépcsős eljárást használok. Az axiális szeletek felbontását 128x128 

pixelre csökkentettem, majd a páciens pozícióját korrigáltam. A különböző fektetések az 

axiális szeleteken a páciens pozíciójának elmozdulásával járhatnak. Ezen hatás 

kiküszöbölésére a Hu képi momentumokat  [3] használtam fel. 

A normalizálást követően történik a jellemző vektorok kinyerése. Mivel a bementi kép 

128x128 pixeles, ez tekinthető 16384 dimenziós vektorként. Ez azt jelenti, hogy az elsődleges 

osztályozást elvégző eszköznek egy 16384 dimenziós teret kell felosztani, hogy a képeket be 

tudja sorolni az öt címke valamelyikébe. Ez egy viszonylag komplex struktúrát kívánna meg, 

rengeteg szabad paraméterrel. A jellemző vektor előállításának pontosan ezért az a célja, hogy 

csökkentse a bement komplexitását, úgy hogy minél kisebb információveszteséggel járjon. 

Ezen jellemző vektorok előállítása is két lépésben történik. Először egy globális alakzat leíró 

módszert használok a kép strukturális jellemzőinek a feltárásához, majd ezt követően egy 

dimenziócsökkentő módszer kerül előtérbe. Az ilyen módon előállított vektor már kellően 

kompakt ahhoz, hogy alkalmazható legyen a gépi tanuló módszerrel. Az első leíró a 

Zernike-transzformáció [4], [5], a második eljárás pedig a PCA [6]. 

Különböző képfelismerési feladatokban számos gépi tanuló eszközt alkalmaztak képek 

osztályozására a kinyert jellemző vektorok alapján. Ebben a munkában a véletlen erdők (RF) 

módszerét alkalmazom. Ez az osztályozó több, egymástól függetlenül tanított döntési fából áll. 

Az így összerendelt döntési fáknak, a tanításkor alkalmazott véletlen minták miatt, jobb 

általánosító képességük van mint a hagyományos fáknak[7]. 



A PCA és a RF paramétereinek becsléséhez egy tanítási folyamatot alkalmaztam. Ennek első 

lépéseként az adathalmazt két részre osztottam véletlenszerűen. A kisebbik rész (22 páciens 

adataival) volt a tanító halmaz, míg a nagyobbik (27 páciens adatival) szolgált a betanított 

rendszer kiértékelésére. A tanítási folyamat szolgáltatta a PCA transzformáció valamint az RF 

osztályozó paramétereit így előállítva a tesztadatok kiértékeléséhez használt rendszert. A 

kezdeti címkézés a legvalószínűbb címke szeletenkénti hozzárendelésével készült. Ezt 

követően az eredményeket összevetettem a manuális címkézéssel. Ennek az eredményeit az 

1. táblázat mutatja be. 

 valódi 

LÁB 

valódi 

CSÍPŐ 

valódi 

HAS 

valódi 

MELLKAS 

valódi 

FEJ 
precision 

pred. LÁB 1514 81 5 7 0 94.21% 

pred. CSÍPŐ 117 1663 86 0 0 89.12% 

pred. HAS 0 212 1735 116 1 84.06% 

pred. MELLKAS 3 50 88 1665 19 91.23% 

pred. FEJ 0 0 2 43 2098 97.90% 

recall 92.66% 82.90% 90.55% 90.93% 99.06% 91.27% 

1. Táblázat. A kezdeti osztályozás pontossága a klasszikus módszer használatával. 

A táblázat oszlopai az ismert kézi címkézést tartalmazzák, míg az oszlopok a betanított 

rendszer által szolgáltatott címkéket mutatják. Az eredményeket a tesztelésre félretett 

adatokon mértem le. Ezen táblázatból látszik, hogy a rendszer pontossága 91.27% volt. Ez azt 

jelenti, hogy a tesztelésben résztvevő szeletek 91.27%-át helyesen címkézte fel a rendszer. 

A táblázat főátlójában található elemek jelzik a helyes címkézést osztályonként. Ezen elemek 

alatt vagy fölött közvetlenül elhelyezkedő mezők a szomszédos régiókkal való tévesztést jelzik, 

a többi cella pedig a nagyobb tévesztéseket tartalmazza. Az első típusú hibát nem tekintettem 

komoly hiányosságnak, mivel ezek a legtöbb esetben a régióhatárok elcsúszását vagy a 

határok közelében megjelenő alternáló címkéket jelöltek. Azonban a második típusú hiba már 

komoly tévesztés, mivel az osztályozó teljesen elvétette a régiót (pl.: 50 CSÍPŐ szelet MELLKAS-

ként lett címkézve a kezdeti osztályozó által). Ezt a jelenséget több tényező is okozhatta. Mivel 

az RF osztályozó statisztikai alapon működik így nem lehet azt mondani, hogy az osztályozó 

minden jellemző vektort garantáltan helyesen fog kezelni. 



A fent említett hiba típusokra egy-egy példa a 2. ábrán figyelhető meg. Mindkét kép bal 

oldalán a kezdeti címkézés figyelhető meg, amit az osztályozó megbízhatósági értékei alapján 

választottam. Az osztályonkénti megbízhatóságok a képek jobb oldalán jelennek meg. Amint 

látható, még a legpontosabb osztályozás (2(a) ábra) esetén is előfordulnak rosszul címkézett 

szeletek (pl.: néhány szelet a HAS közepéről CSÍPŐ címkét kapott). Ez azt jelzi, hogy a szeletek 

egymástól független feldolgozása, még akkor is ha a címkézés pontossága kellően jónak tűnik, 

nem lehet teljesen megbízható, mivel nem veszi figyelembe a szelet környezetét. A 2(b) ábrát 

tekintve a helyzet még rosszabb. Habár a szeletek nagyrésze helyesen került címkézésre, 

számos hibát lehet felfedezni (pl.: MELLKAS szeletek megjelenése a CSÍPŐ régióban). A 

szeletek egy részének osztályozásánál kifejezetten súlyosan hibák lépnek fel, így egy ilyen 

eredmény nem hasznosítható a klinikai gyakorlatban. 

 

(a) Legjobb osztályozás. (b) Legrosszabb osztályozás. 

2. Ábra. A kezdeti osztályozás eredményei. 

  



A második tézisem az MRI felvételekhez kapcsolódó normalizációs és kezdeti osztályozást 

végző módszeremet foglalja össze. 

2. Tézis: 

A kialakított munkafolyamat igényeihez igazodva definiáltam egy képi normalizáló és 

kezdeti osztályozást biztosító eljárást MRI felvételekhez. A normalizálás hagyományos 

képfeldolgozási eljárásokat alkalmazva elmozduláskorrekciót, látószög- és felbontás 

normalizációt végez. A kezdeti osztályozás kialakításához hagyományos gépi tanuló eljárást 

alkalmazok. A képi leírók előállítása Zernike-transzformációval történik, melyek kompakt 

méretre hozását PCA transzformációval végzem. Az osztályozást a véletlen erdők 

módszerével alakítom ki. Ez az eljárás az osztályozás mellet az osztályozó konfidencia 

értékeit is visszaadja. 

Kapcsolódó publikációk: [J1], [C1], [C3], [C4], [C5] 

 

5. Kezdeti osztályozás konvolóciós neurális hálózatokkal 

A hagyományos megközelítéshez hasonlóan a folyamat itt is egy normalizációs lépéssel indul, 

ami megszünteti a leginkább zavaró képi hibákat illetve csökkenti képek változatosságát, hogy 

egy könnyebben feldolgozható bemenethez jussak. 

A páciens pozíciója a kép közepéhez képest sokat változhat a különböző felvételek között, ami 

megnehezíti a szeletek feldolgozását. Még ha a páciens hanyatt pozícióban fekszik is, a 

készülék tálcája mozgatható anterior vagy poszterior irányokba. Ennek az elmozdulásnak a 

kompenzálásra a nem levegő voxelek tömegközéppontját kiszámoltam szeletenként, ami egy 

testtengelyt definiált az egész CT felvételen. 

Ezt követően minden egyes szeleten egy 35 cm oldalhosszúságú négyzet alakú régiót vágtam 

ki a testtengely körül. Ennek a régiónak a felbontását 256x256 pixelre állítottam. Mivel a CT 

felvételek pixelsűrűsége felvételenként változhat, interpolációt alkalmaztam. Ha a felvétel 

kisebb vagy nagyobb tartományt fedett le mint 35 cm, a képet üres levegő voxelekkel 

egészítettem ki, vagy levágtam 35 cm-esre. Ezt követően az eredetileg 16 bites intenzitás 

értékeket alakítottam át a [0-255] tartományra úgy, hogy a [-500 - 500]HU tartományt 

lineárisan leképeztem. Ezzel a legfontosabb szövettípusok láthatóak maradtak, de az 

osztályozónak nem kellett a nagyon magas vagy alacsony intenzitás értékekkel foglalkoznia. 



Az utóbbi években a képosztályozás vagy szegmentálás feladatát a legtöbbször mesterséges 

neurális hálózatokkal végzik, mivel a legtöbb esetben gyorsabban és kényelmesebben hoznak 

hasonló vagy akár jobb eredményeket is mint a klasszikus megközelítést alkalmazó módszerek. 

Ebben a dolgozatban az AlexNet [8] került alkalmazásra a szürkeárnyalatos képek 

osztályozásához. A hálózat az eredetileg publikált architektúra felépítését követi. A hálózat 

nyolc rétegből áll. Ebből az első öt konvolúciós, míg a többi teljesen összekapcsolt. Egyedül az 

utolsó réteg softmax kimenete lett a jelenleg vizsgált probléma méreteihez igazítva. 

A CT adathalmazt három, körülbelül egyenlő méretű halmazra osztottam. A tanító halmaz 

66 000, a validációs halmaz 55 000 és a teszt halmaz 60 000 címkézett felvételt tartalmazott. 

Az első halmaz alapján történt a hálózat tanítása, a másodikkal pedig a tanítás felügyelete, míg 

a teszthalmaz a kiértékelésre, valamint az utófeldolgozás bemutatására szolgált. 

A páciensek különböző fektetéseinek szimulálására adatkiegészítést alkalmaztam. Így a tanító 

halmaz képeit 90, 180, és 270 fokkal elforgatva is felhasználtam a hálózat tanításához.



Pred.\Valódi LÁBFEJ LÁBSZÁR COMB CSÍPŐ-A CSÍPŐ-K CSÍPŐ-F HAS-A HAS-F MELLK. FEJ AGY Precision 

LÁBFEJ 1670 94 57 0 0 7 0 3 4 9 3 90.40% 

LÁBSZÁR 64 5662 78 0 0 0 0 0 2 0 7 97.40% 

COMB 17 89 5273 318 0 2 0 0 8 15 4 92.10% 

CSÍPŐ-A 0 0 133 3377 106 4 146 0 0 0 0 89.70% 

CSÍPŐ-K 0 0 0 399 3782 257 0 3 4 0 0 85.10% 

CSÍPŐ-F 0 0 0 51 518 15140 0 130 34 12 0 95.30% 

HAS-A 0 0 33 61 193 549 14335 801 40 11 0 89.50% 

HAS-F 21 0 15 25 0 11 239 12455 186 45 0 95.80% 

MELLKAS 3 0 0 4 28 11 265 436 15087 143 17 94.30% 

FEJ 0 0 0 10 0 18 39 19 67 4033 68 94.80% 

AGY 30 0 7 0 0 0 0 2 0 121 5968 97.40% 

Recall 92.50% 96.90% 94.20% 79.60% 81.70% 94.60% 95.40% 89.90% 97.80% 91.90% 98.40% 93.40% 

2. Táblázat. A kezdeti osztályozás pontossága neurális hálóval. 



A teszt adathalmazon kiértékelt konvolúciós hálózat eredményeit a 2. Táblázat mutatja be. Az 

oszlopok az ismert kézi címkézést mutatják, míg a sorok a hálózat eredményeit. 

A rendszer kezdeti címkézésének pontossága 93.4% volt, a precizitás 85.1% és 97.4% között 

változott. A főátlóban lévő elemek a helyesen címkézett szeleteket jelzik. A közvetlenül ez alatt 

vagy felett lévő cellák kisebb tévesztést jelentenek, többnyire a régióhatárok eltolódását. 

Például 143 FEJ szelet lett MELLKAS-ként címkézve. Más tévesztések sokkal súlyosabbak. Ezek 

a jelenségek ismét a szeletek független feldolgozásával magyarázhatók, ugyanis a rendszer 

ezen a ponton még nem veszi figyelembe a szomszédos szeletekből származó információt. 

 
(a) 

 
(b) 

3. Ábra. Kezdeti osztályozás. (a) Elfogadható eredmény kisebb hibákkal, (b) Kezdeti 
osztályozás nagy hibákkal. 

A 3. ábra két példát emel ki a teszthalmazból. A képeken két CT felvétel középső koronális 

szelete látható. A képek minden sora egy-egy axiális szeletnek felel meg. A 3(a) esetben a 

kezdeti pontosság 84.7%. Ezen a felvételen nem találhatók súlyos tévesztések. A 3(b) ábra az 

egyik legrosszabb esetet mutatja. A kezdeti címkézés pontossága mindössze 67.8% és minden 

komolyabb hiányosságra lehet példát találni benne. Mivel az egyes szeletek feldolgozása 

függetlenül történik, a hálózat képes váltakozó címkézést produkálni a határok környékén pl.: 

a CSÍPŐ-KÖZÉP és CSÍPŐ-FELSŐ részeknél vagy teljesen össze is keverhet régiókat mint a FEJ 

és a MELLKAS esetében. 

  



A harmadik tézisem a CT felvételek normalizálásához illetve kezdeti osztályozásához 

kialakított módszeremet foglalja össze. 

3. Tézis: 

A CT felvételek normalizálásához illetve a kezdeti címkézés előállításához egy alternatív 

megoldást is kialakítottam. Ennél a megközelítésnél elmozduláskorrekciót, látószög- és 

felbontás normalizációt végzek. A kezdeti címkézés megadásához konvolúciós neurális 

hálózatot alkalmazok, mely magában foglalja a képi leírók automatikus előállítását illetve 

azok osztályozását is. A folyamatban egy előtanított AlexNet hálózatot alkalmazok, melynek 

az utolsó, teljesen összekötött rétegét módosítottam a feladat igényei szerint. 

Kapcsolódó publikációk: [J1], [C2], [C5] 

 

6. A koherens címkézés biztosítása 

A teljes címkézési folyamatban eddig a pontig az egyes axiális szeletek egymástól függetlenül 

voltak kezelve. Ez a megközelítés azonban számos hiba forrása és önmagában nem nyújt 

kellően megbízható eredményeket. Ezeket a hibákat az ebben a fejezetben bemutatott 

utófeldolgozási lépés javítja ki. Ez a lépés figyelembe veszi az emberi test anatómiai 

tulajdonságait azért, hogy egy összefüggő címkézést hozzon létre. 

Az első és legszembetűnőbb tulajdonság, amit ki lehet használni, az a természetes sorrendje 

az anatómiai régióknak. A címkéknek a következő sorrendben kell lenniük: LÁB, …, LÁB, CSÍPŐ, 

…, CSÍPŐ, HAS, … HAS, MELLKAS, …, MELLKAS, FEJ, …, FEJ az MRI adatbázis esetén és LÁBFEJ, 

…, LÁBFEJ, LÁBSZÁR, …, LÁBSZÁR, COMB, …, COMB, CSÍPŐ-ALSÓ, …, CSÍPŐ-ALSÓ, CSÍPŐ-

KÖZÉP, … CSÍPŐ-KÖZÉP, CSÍPŐ-FELSŐ, …, CSÍPŐ-FELSŐ, HAS_ALSÓ, …, HAS_ALSÓ, HAS-FELSŐ, 

…, HAS-FELSŐ, MELLKAS, …, MELLKAS , FEJ, …, FEJ, AGY, …, AGY a helyes sorrend CT adatok 

esetén. Ezeknek a régióknak a sorrendjét nem lehet megváltoztatni. 

A második megfontolás amit figyelembe lehet venni az az, hogy az anatómiai régiók mérete 

nem lehet tetszőleges. A régiók mérete ugyan változhat páciensekként de rendelkeznek egy 

átlagos mérettel és méretszórással amit figyelembe kell venni. Az utófeldolgozás beépítette 

ezeket az adatokat a szűrésbe. Az átlag és szórás értékeket a rendelkezésre álló és kellően 

nagy méretű adathalmaz alapján számítottam ki. 



Az utófeldolgozás elsődleges célja egy folytonos címkézés előállítása a teljes képsorozatra. Egy 

címkézés jónak tekinthető ha a következő szempontokat teljesíti: 

 A címkézésnek folytonosnak kell lennie. A megadott sorrendtől eltérő címkék nem 

szerepelhetnek benne. 

 A régióknak a fent vázolt sorrendet kell követniük, pl.: a MELLKAS régiót a FEJ régiónak 

kell követnie. 

 A régió méreteknek elfogadhatóknak kell lenniük, nem lehetnek túl nagyok vagy kicsik. 

Azért, hogy a kívánt tulajdonságú címkézést megkapjuk, egy régió-tagsági függvényt illesztő 

eljárást javasltam. Ebben a modellben az anatómiai régiók általánosított normál eloszlással 

(GDF) [9] kerülnek megadásra (1). 

 𝐺𝐷𝐹(𝑥) =
𝛽

2𝛼Γ(1/β)
∙ 𝑒(−|𝑥−𝜇|/𝛼)

𝛽
 (1) 

Minden tagsági függvénynek megadhatók saját régióspecifikus paraméterek. A pozíció (𝜇) és 

méret paramétereit (𝛼) a tagsági függvényeknek az RF és a neurális háló által szolgáltatott 

megbízhatósági értékek felhasználásával lehet becsülni. A 𝛽 alakparamétert ebben a 

dolgozatban konstansnak (𝛽 = 6) vettem. 

A szűrés első lépéseként a régiók egy olyan halmazát választom ki, melynek elemei nagy 

valószínűséggel vannak jelen a felvételen. Ezen jelölt régiókból előállítom az anatómiailag 

korrekt szekvenciákat és kiválasztom azt, amelyik a legnagyobb valószínűséggel helyes és a 

továbbiakban ezt használom. 

A következő lépésben egy tagsági függvényhalmazt állítok elő a kiválasztott régió halmaz 

elmeinek a reprezentálására. Az kezdeti címkézés megbízhatósági értékeit alapul véve a 

pozíció és méret paramétereket optimalizálom. Így a tagsági függvények pontosan 

illeszthetőek a képsorozatra és egy megbízható végső címkézés állítható elő. 

Ahhoz, hogy a felvételen látható régiókat megbecsüljem, a megbízhatósággal súlyozott 

régióméretet határozom meg (2) első lépésben. Ha ez az érték egy előre definiált küszöb felett 

van, akkor a régió láthatónak tekinthető az adott felvételen. Ezzel a módszerrel a kicsi, 

félreosztályozott régiókat nem kell a további számításokba belevenni. 



 𝑆𝑖 = ∑𝑐𝑜𝑛𝑓(𝑘, 𝑖)𝑇𝑘,

𝑁

𝑘=1

 (2) 

ahol 𝑁 a szeletek száma, 𝑐𝑜𝑛𝑓(𝑘, 𝑖) a kezdeti osztályozó által adott megbízhatósági érték, 

mely megmondja milyen valószínűséggel tartozik a 𝑘. szelet az 𝑖. régióba, 𝑇𝑘 pedig a fizikai 

vastagsága a 𝑘. szeletnek (𝑇𝑘 mindig rendelkezésre áll a DICOM adatokban). 

Amint a látható régiók listája adott, ezek összes anatómiailag helyes kombinációját előállítom. 

Így ha például a HAS, MELLKAS és FEJ régiók szerepelnek egy MRI felvételen a következő 

kombinációkat állítom elő: (HAS); (MELLKAS); (FEJ); (HAS, MELLKAS); (MELLKAS, FEJ) és (HAS, 

MELLKAS, FEJ). 

Ahhoz, hogy a legvalószínűbb régiósorozatot kiválasszam, kiszámítom az úgynevezett 

összesített elfogadott megbízhatóság (SAC) metrikát: 

 𝑅𝑐𝑖 =
∑ 𝑐𝑜𝑛𝑓(𝑘, 𝑖) ∙ 𝑘𝑁
𝑘=1

∑ 𝑐𝑜𝑛𝑓(𝑘, 𝑖)𝑁
𝑘=1

 (3) 

 

 𝑆𝐴𝐶 =∑∑𝑐𝑜𝑛𝑓(𝑘, 𝑖)[𝑅𝑐𝑖−1 < 𝑘 < 𝑅𝑐𝑖+1],

𝑁

𝑘=1

𝑀

𝑖=1

 (4) 

ahol 𝑀 a régiók száma egy adott sorozatban. 𝑅𝑐𝑖−1 és 𝑅𝑐𝑖+1 az előző illetve a következő régiók 

megbízhatóság szerint súlyozott központja. Ezek szerint egy 𝑐𝑜𝑛𝑓(𝑘, 𝑖) megbízhatósági érték 

csak akkor elfogadott, ha a 𝑘. szelet a szomszédos régiók középpontjai között helyezkedik el. 

Ez alapján a SAC érték összegzi a megbízhatósági értékeit azoknak a szeleteknek, melyek a 

jelenleg feldolgozott régiósorozat alapján a megfelelő helyen vannak és megfeleően is vannak 

felcímkézve. 

Miután minden régiósorozathoz rendelkezésre áll a SAC érték, a legnagyobb SAC értékkel 

rendelkező sorozatot választom ki, mint a legvalószínűbb régiókombinációt. 

A legvalószínűbb régiószekvencia meghatározását követően tagsági függvényeket illesztek a 

megbízhatósági értékekre. Ez a folyamat megbecsüli tagsági függvények pozíció illetve méret 

paramétereit azért, hogy egy folytonos címkézést kapjunk. A számítások során a következő 

szempontokat kell figyelembe venni: 



 A tagsági függvényeknek maximalizálni kell a helyesen lefedett megbízhatósági 

értékeket. 

 A tagsági függvényeknek minimalizálniuk kell a helytelenül lefedett megbízhatósági 

értékeket. 

 A tagsági függvényeknek minimalizálniuk kell az egymás közötti átfedést. 

Ahhoz, hogy a paraméterbecslést végrehajtsam, egy iteratív eljárást alkalmaztam. A pozíció 

paramétere minden tagsági függvénynek a megbízhatóság szerint súlyozott középpontjukba 

kerül, míg a méret paraméter az átlagos régió méret szerint kerül beállításra. A 4(a) ábrán 

látható a kezdeti paraméterek beállítása a megbízhatósági értékek egy adott eloszlása felet. 

Ahhoz, hogy ezeknek a követelményeknek megfeleljek egy három komponensből álló 

költségfüggvényt definiáltam. 

Az első tag (5) bünteti, ha egy tagsági függvény, 𝐺𝐷𝐹𝑗, nem fed le olyan szeleteket melyek az 

eredeti kezdeti címkézés szerint a 𝑗. régióba tartoznak. 

 𝑐𝑓1 =∑∑(1− 𝐺𝐷𝐹𝑗(𝑘)) ∙ (1 + 𝑐𝑜𝑛𝑓(𝑘, 𝑗))
2

𝑁

𝑘=1

𝑀

𝑗=1

 (5) 

A második komponens (6) bünteti, ha egy tagsági függvény olyan szeleteket is lefed, melyek 

nem tartoznak az adott régióba. 

 𝑐𝑓2 =∑∑ ∑ 𝐺𝐷𝐹𝑗(𝑘) ∙ (1 + 𝑐𝑜𝑛𝑓(𝑘, 𝑖))
2

𝑀

𝑖=1,𝑖≠𝑗

𝑁

𝑘=1

𝑀

𝑗=1

 (6) 

A harmadik tag (7) pedig minimalizálni próbálja az átlapolódást az egyes tagsági függvények 

között. 

 𝑐𝑓3 =∑∑ ∑ 𝑚𝑖𝑛 (𝐺𝐷𝐹𝑗(𝑘), 𝐺𝐷𝐹𝑖(𝑘))

𝑀

𝑖=1,𝑖≠𝑗

𝑁

𝑘=1

𝑀

𝑗=1

 (7) 

A végső költségfüggvény (8) ezen három komponens összegeként adható meg. 

 𝑐𝑓 = 𝑐𝑓1 + 𝑐𝑓2 + 𝑐𝑓3 (8) 



Ahhoz, hogy az 𝛼 és 𝜇 pamatéreit optimalizáljam a tagsági függvényeknek egy gradiens 

keresés alapú iteratív módszert alkalmaztam. 

A 4(b) ábra mutatja be a tagsági függvényeket az optimalizáció után. Megfigyelhető, hogy a 

függvények a megbízhatósági értékek szerint helyezkednek el és a méret paramétereik is 

ennek megfelelően lettek meghatározva. A régiók sorrendje az optimalizáció során 

megmaradt és méretük is az elfogadható tartományon belül van. 

(a)

(b)  

4. Ábra. Tagsági függvény illesztése. (a) Tagsági függvények inicializálása, (b) Optimalizált 
pozíció és szélesség. 

A negyedik tézisem a kialakított utófeldolgozási lépést foglalja össze, mely biztosítja az 

anatómiailag helyes végső osztályozás kialakítását. 

4. Tézis: 

Definiáltam egy utófeldolgozási lépést az osztályozó folyamathoz. A módszer figyelembe 

veszi az anatómiai sajátosságokat és mindkét korábban definiált kezdeti osztályozással 

kompatibilis. Működése során régió tagsági függvényeket illeszt a kezdeti osztályozás 

megbízhatósági értékeire. Az illesztés módja garantálja, hogy az anatómiai régiók sorrendje 

helyesen kerül megállapításra és a megbízhatósági értékekhez történő illesztés kellően 

pontos. 

Kapcsolódó publikációk: [J1], [J2], [C1] [C3] 

 

  



7. Kiértékelés 

A javasolt eljárást először az MRI adathalmazon tesztelem le. Az eredményeket a 3. táblázat 

tartalmazza. Ebből látható, hogy a pontosság 94.48%-ra nőtt és ami a legfontosabb, hogy a 

kezdeti címkézés tévesztései a nem szomszédos régiókkal teljesen eltűntek. A táblázatnak 

nem nulla elemei csak a főátlóban (94.48%) illetve közvetlenül az alatt illetve felett (5.52%) 

vannak. Ezek alapján a szeletek meghatározó többsége helyesen van címkézve és csak a 

szomszédos régióknál van tévesztés. Nem volt komoly félrecímkézés összehasonlítva az 1. 

táblázattal, ahol a szeletek 0.72%-a jelentős hibával lett osztályozva. Mivel a régiók korrekt 

sorrendjét az utófeldolgozás biztosítja, így a 3. táblázatban megjelenő tévesztések csak a 

régióhatárok kisebb méretű elcsúszását jelentik. 

 valódi 

LÁB 

valódi 

CSÍPŐ 

valódi 

HAS 

valódi 

MELLKAS 

valódi 

FEJ 
precision 

pred. LÁB 1579 55 0 0 0 96.63% 

pred. CSÍPŐ 92 1865 49 0 0 92.97% 

pred. HAS 0 101 1735 80 0 90.55% 

pred. MELLKAS 0 0 46 1693 92 92.46% 

pred. FEJ 0 0 0 10 2108 99.53% 

recall 94.49% 92.28% 94.81% 94.95% 95.82% 94.48% 

3. Táblázat. Pontosság az utófeldolgozás után az MRI adathalamzon. 

Az 5. ábra mutatja be, hogy hogyan javult a módszer pontossága egy kiválasztott eseten. 

Ugyanez az eset figyelhető meg a 2(a) ábrán is. Az ábra bemutatja mind a kezdeti címkézést, 

mind az utófeldolgozás eredményét. Amint látható a legsúlyosabb címkézési hibák javításra 

kerültek, a címkék helyes sorrendben szerepelnek és a régióméretek is illeszkednek a páciens 

anatómiai struktúrájához. 



 

5. Ábra .Az utófeldolgozás hatása egy MR felvételre. 

Mivel a teljes test felvételek készítése a klinikai gyakorlatban nem gyakori, főleg MRI felvételek 

esetén, a módszert részleges felvételeken is leteszteltem. Ehhez a tesztfelvételekből csúszó 

ablakos módszerrel részleges felvételeket vágtam ki. Így a teljes test képekből több részleges 

képet kaptam különböző pozícióval és mérettel. A kivágások mérete 350mm és 1150mm 

között változott 100mm-es lépésközzel. Ezekkel a paraméterekkel minden lehetséges rész 

felvételt előállítottam. Ez azt jelenti, hogy összesen 36 681 részleges felvételt generáltam, 

amelyek összesen 10 513 282 szeletet tartalmaztak. 

A kiértékelés az előzőekhez hasonlóan zajlott. A szeletek egymástól függetlenül kerültek 

felcímkézésre a kezdeti eljárással majd az utófeldolgozás szűrte az eredményeket. Az egyetlen 

különbség az volt, hogy így a módszernek sokkal kevesebb információ állt rendelkezésre a 

teljes képszekvencia hiányában. 

 valódi 

LÁB 

valódi 

CSÍPŐ 

valódi 

HAS 

valódi 

MELLKAS 

valódi 

FEJ 
precision 

pred. LÁB 943614 88995 0 0 0 91.38% 

pred. CSÍPŐ 91020 2447127 118326 0 0 92.12% 

pred. HAS 0 238429 2921987 60043 0 90.73% 

pred. MELLKAS 0 0 217707 2195947 20135 90.23% 

pred. FEJ 0 0 0 83181 1086771 92.89% 

recall 91.20% 88.20% 89.69% 93.88% 98.18% 91.27% 

4. Táblázat. Részleges MRI felvételekn mért pontosság. 



A 4. Táblázata részleges felvételeken elért pontosságot mutatja be. Az átlagos pontossága a 

rendszernek 91.27% volt, ami kicsit alacsonyabb mint a teljes test felvételeken elért 

eredmény. Ahogy látható, a szeletek nagy része helyesen került címkézésre és csak a képek 

8.73% került tévesztésre, de azok is csak szomszédos régiók között. Ennél súlyosabb tévesztés 

nem történt. 

A klinikai gyakorlatban nagyon sok felvételen látható patológiai elváltozás, így érdemes 

megnézni a rendszer működését ilyen felvételek esetén is. A 6. Ábra néhány ilyen esetet 

címkézését mutatja be. 

   

6 . Ábra. MRI felvételek patológiai elváltozással. 

A CT adathalmazon futtatott kezdeti címkézés eredményeit is tovább finomítottam a 

bemutatott utófeldolgozással. Így az első lépés hibáit sikerült kijavítani és egy folytonos 

címkézést előállítani. Az utófeldolgozott eredményekről készül áttekintést az 5. Táblázat 

mutatja be. Ahogyan az ebből látható, a pontosság 94.13%-ra növekedett és csak a főátlóban 

illetve a körülötte lévő mezőkben szerepel nem 0 érték. Tehát a leginkább zavaró tévesztési 

hibákat sikerült kiküszöbölni és mivel az utófeldolgozás garantálja a címkézés folytonosságát, 

a tévesztések csak a határok eltolódását jelentik. 

Az utófeldolgozás eredményeinek bemutatására a 7(a) ábra. Összehasonlítva a 3(a) ábrával, 

látható, hogy a kezdeti hibákat sikerült kiküszöbölni és egy folytonos címkézést előállítani a 

régióhatárokon történő ingadozások nélkül. A 7(b) ábrán látható a CT felvétel kézi címkézése. 

A két felvételt összehasonlítva megfigyelhető, hogy az automatikus címkézés jó sorrendben 

adta ki a régiókat és a régió mértek is megfelelőek, egyedül a CSÍPŐ-ALSÓ régió lett kicsit 

kisebb a vártnál.



 

Pred.\Valódi LÁBFEJ LÁBSZÁR COMB CSÍPŐ-A CSÍPŐ-K CSÍPŐ-F HAS-A HAS-F MELLK. FEJ AGY Precision 

LÁBFEJ 1769 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,76% 

LÁBSZÁR 36 5616 113 0 0 0 0 0 0 0 0 97,42% 

COMB 0 91 5419 394 0 0 0 0 0 0 0 91,79% 

CSÍPŐ-A 0 0 64 3264 152 0 0 0 0 0 0 93,79% 

CSÍPŐ-K 0 0 0 490 3942 279 0 0 0 0 0 83,68% 

CSÍPŐ-F 0 0 0 0 533 15292 214 0 0 0 0 95,34% 

HAS_A 0 0 0 0 0 428 14525 887 0 0 0 91,70% 

HAS_F 0 0 0 0 0 0 305 12431 306 0 0 95,32% 

MELLKAS 0 0 0 0 0 0 0 531 15088 249 0 95,08% 

FEJ 0 0 0 0 0 0 0 0 38 4025 89 96,94% 

AGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 5978 98,11% 

Recall 98,01% 96,08% 96,84% 78,69% 85,20% 95,58% 96,55% 89,76% 97,77% 91,71% 98,53% 94,13% 

5 . Táblázat. Pontosság mérése az utófeldolgozott CT adathalmazon. 

 



 

(a) 

 

(b) 

7. Ábra. Utófeldolgozás CT felvételekn. (a) Javított címkézés, pontosság 84.5%, (b) Kézi 
címkézés. 

A kiértékelésről további részletek az értekezés idevágó fejezeteiben találhatók. 

8. Konklúzió 

Az értekezésemben bemutattam két módszert háromdimenziós orvosi felvételek axiális 

szeleteinek kezdeti osztályozására. 

A teljes folyamat egy képi előfeldolgozással indul ami elmozduláskorrekciót és FOV 

normalizációt tartalmaz. Ez a lépés csökkenti a képek varianciáját ezáltal könnyebbé teszi a 

feldolgozás további lépéseit. 

A következő lépésben két módszert mutattam be, melyek megoldást kínálnak a szeletenkénti 

osztályozásra. Az első megközelítés hagyományos képfeldolgozási módszereket használ. A 

normalizált axiális szerleteknek a Zernike-transzformációval egy alacsonyabb dimenziójú 

reprezentációját állítom elő. Ez a transzformáció körszerű bázisfüggvényeket használ a képek 

reprezentáláshoz, melyek elforgatásinvariánsok és jól illeszkednek az emberi test 

anatómiájához, így kellő pontossággal tudja a transzformáció az osztályozáshoz szükséges 

információkat kinyerni a felvételekből. 

Az osztályozást egy véletlen erdő oldja meg. Ez az eljárás több döntési fát alkalmaz, melyek 

tanítása során véletlen mintákat használtam az adatbázisból, így növelve az általánosító 

képességüket. 

A második megközelítés a kezdeti címkézés megadására neurális hálózatot használ. Ez az előző 

módszer lépéseit kihagyva közvetlenül a címkézést adja meg. 



Jobban megvizsgálva a módszert azonban láthatjuk, hogy a neurális hálózat inkább magába 

foglalja, mint kihagyja ezeket a lépéseket. Az osztályozást itt is megelőzi egy jellemző vektor 

kinyerés, de itt ez a két lépés nem válik el élesen. A hálózat a tanítás során automatikusan 

alakítja ki ezeket a jellemzőket úgy, hogy a lehető legjobban igazodjanak az adatokhoz. 

A kezdeti osztályozásnak ez a változata jobban teljesít a számokat tekintve még egy 

komplexebb feladat esetén is. 

Ha csak a számokat tekintjük, láthatjuk, hogy mindkét kezdeti osztályozó jó eredményeket 

szolgáltat. Azonban, ha a CT vagy MRI felvételeket egészben nézzük, előkerülnek a nagyobb 

hibák. Ez azért történhet meg, mert a szeleteket egymástól függetlenül dolgozzák fel a 

módszerek. A folytonosság nem garantált és semmilyen anatómiai tudás nincs beépítve az 

eredmények validálására. 

Ezeket a hiányosságokat hivatott az utófeldolgozás pótolni. A módszer kiválasztja azokat az 

anatómiai régiókat melyek a legnagyobb bizonyossággal vannak jelen a felvételen és a kezdeti 

osztályozás megbízhatósági értékei alapján régió-tagsági függvényeket illeszt a teljes 

felvételre. Az illesztés során alkalmazott optimalizálás során fenntartja a régiók helyes 

sorrendjét, megtalálja az ideális pozíciójukat és méretüket. Ez az eljárás figyelembe veszi az 

anatómiai háttérismereteket, ezáltal biztosítja a folytonos és megbízható végső címkézést. 
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