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1. fejezet

Bevezetés

Az orvosbiológia és mérnöki tudományok határterülete egyike a legdinami-
kusabban fejlődő tudományterületeknek. Ennek az interdiszciplináris tudo-
mányterületnek a gyors fejlődését több tényező is motiválja. Egyfelől a tu-
dományterülettel határos mérnöki területek (informatika, elektronika, auto-
matizálás, nanotechnológia stb.) fejlődése olyan új technológiák és eszközök
megjelenéséhez vezetett, amelyek lehetőséget teremtettek új orvosi diagnosz-
tikai és terápiás eljárások kidolgozására, illetve a meglevő eljárások hatéko-
nyabb változatainak kifejlesztésére. Másfelől a népesség mai társadalmakban
tapasztalható elöregedése egyre növekvő követelményeket támaszt az egész-
ségügyi ellátórendszerrel szemben, ami gyorsabb, olcsóbb, kevesebb emberi
munkát igénylő, vagyis hatékonyabb orvosi diagnosztikai és terápiás módsze-
rek kidolgozását követeli meg. Ezen egymást erősítő hatások eredményezték
az interdiszciplináris tudományterület napjainkban tapasztalható gyors fej-
lődését mind tudományos, mind gazdasági szempontból.

A hatékonyabb diagnosztikához, illetve terápiához szükséges új módsze-
rek kidolgozása különös kihívást jelent a területen dolgozó kutatók számára
több okból is. Az első kihívás, amellyel leggyakrabban kell szembenézni a
kutatóknak a biológiai rendszerek modellezése során jelentkezik. A megfi-
gyelt élettani, biológiai rendszerek az átlagos mérnöki rendszerekkel össze-
hasonlítva lényegesen nagyobb bonyolultságú, összetett rendszerek, így azok
leírása, modellezése általában nem lehetséges a mérnöki gyakorlatban szo-
kásos módszerek közvetlen alkalmazásával. Az élettani, biológiai rendszerek
kezeléséhez a fiziológiai folyamatok pontos megértése szükséges annak érdeké-
ben, hogy azoknak a megfigyelés szempontjából lényeges jellemzőit ki tudjuk
emelni. A kutatóknak tehát nemcsak együtt kell dolgozni az interdiszcipliná-
ris terület más határterületén dolgozókkal, de azok tudásának java részét is
el kell sajátítaniuk a hatékony diagnosztikai módszerek kidolgozásához szük-
séges modellek megalkotásához.
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A másik gyakran előforduló kihívás az orvosbiológiai mérnöki kutatások
során, hogy a kidolgozott módszerek és algoritmusok rendkívül nagy szá-
mításigényűek. Ez természetesen más tudományterületeken is számtalanszor
előforduló probléma. A különbség az, hogy az orvosi gyakorlat igen szigorú
követelményeket támaszt egy-egy kezelés vagy diagnosztikai művelet végre-
hajtási idejére vonatkozóan, vagyis a kidolgozott algoritmusok végrehajtási
idejének csökkentése ezen a területen igen fontos gyakorlati jelentőséggel bír.
Azaz, amennyiben gyakorlatban felhasználható módszereket kívánunk kidol-
gozni, nem kerülhető el az algoritmusok számítási igényének olyan mértékben
történő csökkentése, hogy azok futási ideje összhangba kerüljön az orvosi gya-
korlat által támasztott követelményekkel.
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2. fejezet

Kutatási célok

Kutatómunkám célja – a bevezetőben ismertetett kihívásokkal összhangban
– olyan új mérnöki módszerek és algoritmusok elméleti és gyakorlati kidol-
gozása, amelyek közvetlenül, a korábbiaknál hatékonyabban használhatók az
orvosi gyakorlat diagnosztikai feladatainak megoldására.

A doktori értekezésemben ismertetett munkámat a következő területeken
végeztem:

• Képminőség javítását eredményező nukleáris képalkotó berendezések-
ben alkalmazott képrekonstrukciós eljárások továbbfejlesztése.

• Számítógépes tomográfiai (CT) felvételek alapján a foggyökér csatorna
térbeli elhelyezkedésének meghatározására szolgáló, automatikusan vég-
rehajtható, új képfeldolgozó eljárások kidolgozása.

• Mágneses rezonancián alapuló (MR) képalkotó berendezéssel készített
koponyafelvételek szegmentálására szolgáló képfeldolgozó módszerek lét-
rehozása.

2.1. SPECT képrekonstrukciós eljárás kidol-
gozása

A SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography – egy-fotonos
számítógépes tomográfia) eljárás a mindennapi orvosi diagnosztika egyik
alapvető képalkotó módszere [19]. A SPECT vizsgálatoknál számos, a kép-
alkotás során fellépő fizikai jelenség befolyásolja negatívan az eredményül
kapott kép minőségét, és ezáltal csökkenti azok klinikai diagnosztikai értékét
[8]. Az orvosi diagnosztikai munka minőségének javítása érdekében szükséges
ezen jelenségek negatív hatásának ellensúlyozása. A képminőség javítására

3



szolgáló módszerek azonban olyan mértékben megnövelik a képrekonstruk-
ciós algoritmusok számításigényét, és ezáltal azok végrehajtási idejét, hogy
azok gyakorlati alkalmazása igen nehézkessé, számos esetben lehetetlenné
válik [13].

Az elmúlt néhány évben a GPU (Graphical Processing Unit) kártyák ro-
hamos teljesítménynövekedésével olyan párhuzamos számítást lehetővé tevő
hardver eszközök jelentek meg az egészségügyi intézmények által megfizet-
hető árkategóriában, amelyek megteremtik az elvi lehetőségét a képrekonst-
rukciós algoritmusok párhuzamos végrehajtásának. Ezzel a képrekonstrukció
futási ideje olyan mértékben csökkenthető, amely lehetővé teszi azok gyakor-
lati alkalmazását. Ezen elvi lehetőség kiaknázásához azonban ki kell dolgozni
a képrekonstrukciós algoritmusok olyan párhuzamos változatát, amely képes
a hagyományos számítógépek működésétől eltérő, SIMD (Single Instruction
Multiple Data) elven működő GPU-k számítási erőforrásainak hatékony ki-
használására [7].

A kutatás keretében a következő két, a képalkotás során fellépő fizikai
jelenség által okozott képminőség-romlás kompenzálásával foglalkoztam:

• Gamma foton elnyelődés inhomogén elnyelő közegben;

• SPECT detektor távolságfüggő felbontásából eredő torzítás.

A kutatómunkám célja egy olyan párhuzamos képrekonstrukciós algorit-
mus kifejlesztése volt, amely képes a fenti két fizikai hatás jelentős kompenzá-
ciójára, és a futási ideje – a hardver erőforrások hatékony kihasználása által
– alkalmassá teszi azt klinikai környezetben történő alkalmazásra.

2.2. Foggyökér csatorna automatizált megha-
tározása CT felvételeken

A tartósan sikeres fogászati beavatkozás elvégzéséhez igen fontos információ
a kezelendő fog geometriájának, elsősorban a gyökércsatorna elhelyezkedésé-
nek, illetve alakjának pontos ismerete. A fog belső szerkezetének megismerése
a kezelés megkezdése előtt azért lényeges, mert segítséget ad a kezelés meg-
felelő megtervezéséhez. A kezelés menete és időtartama igen eltérő lehet egy
egyenes, illetve egy többszörös görbülettel rendelkező gyökércsatorna esetén.
Sajnos a fogak gyökércsatornája – anatómiai helyzetüktől függően – igen
nagy változatosságot mutat [5].

Mára a fogkonzerváló központok által megfizethető árkategóriába kerültek
olyan új, 3D képalkotó technológiát alkalmazó berendezések, mint amilyen
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például a cone beam computer tomográfiás (CBCT) berendezés. Ezek a be-
rendezések megteremtik a lehetőségét a fogak belső szerkezetének meghatáro-
zására [10, 15, 12]. A CT felvételeket automatikusan feldolgozó algoritmusok
kidolgozása azonban komoly kihívást jelent. A berendezések által alkalmaz-
ható sugárdózis szigorúan szabályozott [6], más berendezésekkel összehason-
lítva azoknál általában alacsonyabb, így az általuk készített felvételek jel-zaj
viszonya is rosszabb.

A CT berendezések fogászati gyakorlatban történő terjedésével lehetőség
nyílik a gyökércsatorna térbeli elhelyezkedésének és alakjának előállítására. A
fent ismertetett ma létező eljárások általános hiányossága azonban az, hogy a
képfeldolgozásnak csak egyes lépéseire adnak megoldást. Ahhoz, hogy egy-egy
eljárást a gyakorlatban is alkalmazni tudjunk olyan módszereket kell kidol-
gozni, amelyek megvalósítják a képfeldolgozás minden egymás után illeszkedő
lépését, és amelyek egymással kompatibilis eredményt szolgáltatnak.

A kutatómunkám célja olyan eljárások kidolgozása volt, amelyek hatéko-
nyan alkalmazhatók micro-CT és CBCT berendezésekkel készített fogászati
felvételek feldolgozására, a foggyökér csatorna fogon belüli elhelyezkedésé-
nek és alakjának meghatározására. Az eljárásoknak megfelelően pontosnak
és automatikusan végrehajthatónak kell lenni annak érdekében, hogy azok a
gyakorlatban alkalmazhatók legyenek.

2.3. Agyi MR felvételek gyors szegmentálása
A mágneses rezonanciás (MR) képalkotás az orvosi gyakorlatban gyakran al-
kalmazott vizsgálati módszer elsősorban az eredményül kapott képek jó fel-
bontása és a különböző szöveti régiók kontrasztos megjelenítése miatt [18]. Az
MR képek automatikus feldolgozása, szegmentálása azonban közel sem trivi-
ális feladat. A képeken megjelenő, különböző forrásból származó zaj gyakran
komoly nehézséget okoz a feldolgozás során.

Az egyik leggyakoribb zajtípus az úgynevezett inhomogén intenzitású zaj,
amely a tér egy adott irányába lassan változó, alacsony frekvenciájú, a hasz-
nos jelhez viszonyítva viszonylag nagy amplitudójú additív zaj. E jelenség
következményeként előfordul, hogy azonos anyagú lágyszöveti területek egy-
mástól lényegesen különböző intenzitású pontokként jelennek meg egy MR
képen. Míg a magas frekvenciájú zajok eltávolítására számos gyors és vi-
szonylag pontos eljárás létezik [4], addig az inhomogén intenzitású zaj kom-
penzálása lényegesen nehezebb és számításigényesebb feladat [17], így annak
megvalósítása komoly kihívást jelent az MR képek szegmentálása során.

A kutatómunkám célja olyan képfeldolgozó módszer kidolgozása volt,
amely alkalmas az MR képeken megjelenő inhomogén intenzitású zaj kom-
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penzálására, illetve a képek szegmentálására. Az eredményül kapott algorit-
must annak számításigénye, illetve a megvalósított változatának futási ideje
alkalmassá teszi orvosi diagnosztikai alkalmazásokban történő használatra.

2.4. Kutatási célkitűzések összefoglalása
Kutatómunkám során a következő problémák megoldását tűztem ki célul:

• Elnyelési korrekcióval és detektorválasz kompenzációval kiegészített
SPECT képrekonstrukcióra szolgáló MLEM algoritmus párhuzamosí-
tott, GPU-ra szabott változatának kidolgozása.

• Foggyökér csatorna térbeli elhelyezkedésének meghatározására szolgáló
algoritmusok kidolgozása micro-CT, illetve cone beam CT (CBCT) fel-
vételek alapján.

• Térben lassan változó inhomogén zajjal terhelt mágneses rezonanciás
(MR) képalkotóval készített felvételeket feldolgozó, a különböző agyi
régiók elkülönítésére alkalmas, a korábbiaknál gyorsabb szegmentáló
algoritmus kidolgozása.
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3. fejezet

Megoldáshoz alkalmazott
módszerek

A disszertációban bemutatott kutatások közös motivációja az orvosi diag-
nosztikai és terápiás munka hatékonyságának javítása. Mindhárom kutatási
terület eredményei a kép alapján történő orvosi diagnosztika során hasz-
nosulnak. A közelmúltban az orvosi képalkotás területén megjelent külön-
böző számítógépes tomográfiai módszerek – amelyek 3D információt képesek
szolgáltatni a vizsgált szervekről – közös jellemzője, hogy a vizsgálat során
nagy mennyiségű adatot gyűjtenek, majd az adatok számítógépes feldolgo-
zása szolgáltatja az orvosi diagnosztikában felhasználható információt [19].
Ez indokolja, hogy mindhárom kutatott területen az egyik legfontosabb köve-
telmény, illetve kihívás az algoritmusok számításigényének csökkentése volt.
Ennek eléréséhez a problémára szabott módszerek alkalmazására és új el-
járások kidolgozására volt szükség mindhárom esetben. A kutatás minden
alkalommal az orvosi diagnosztikai feladat alapos megismerésével kezdődött,
majd ezek után indult el az egyes feladatoktól függő kutatómunka.

A következő fejezetekben röviden összefoglalom az egyes területeken vég-
zett kutatómunka legfontosabb lépéseit, a kutatás módszereit.

3.1. Párhuzamos GPU algoritmusok alkalma-
zása SPECT képrekonstrukcióhoz

Irodalmi adatok és gyakorlati kísérletek alapján elemeztem az MLEM elven
működő SPECT képrekonstrukciós algoritmusok gyakorlati alkalmazásának
nehézségeit. Megvizsgáltam a párhuzamos programvégrehajtásra alkalmas
hardver platformokat, és kiválasztottam a vizsgálandó SPECT képrekonst-
rukciós feladatokra leginkább alkalmas platformot, a GPU-t.
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Irodalomkutatás alapján, valamint gyakorlati kísérletek segítségével ki-
dolgoztam, majd implementáltam a SPECT rekonstrukció GPU-n futó pár-
huzamos változatát. Ezután a GPU hardver erőforrások jellemzőinek figye-
lembe vételével finomítottam, illetve módosítottam, adott esetben átszervez-
tem az algoritmust, illetve annak számítási lépéseit.

Matematikai fantomok, fizikai fantomok, valamint valós betegfelvételek
rekonstrukciója alapján validáltam a kidolgozott algoritmus képrekonstruk-
ciós képességeit, és összehasonlítottam a rekonstruált felvételek minőségét a
hagyományos algoritmus által generált felvételek minőségével. Végül tesztfe-
ladatok végrehajtásával megvizsgáltam a javasolt algoritmus hatékonyságát
különböző számítási kapacitású GPU hardvereken.

3.2. Foggyökér csatorna meghatározása szeg-
mentálás, döntési fa és régiónövesztés fel-
használásával

Irodalmi adatok és gyakorlati kísérletek alapján megvizsgáltam a gyökércsa-
torna felismerésére alkalmazható módszereket.

A munka első fázisában a micro-CT képek feldolgozására szolgáló eljárást
dolgoztam ki. Itt számos irodalmi képfeldolgozó módszerből merítettem, így
a kidolgozott eljárás tartalmaz – többek között – fuzzy c-means (FCM) [3]
szegmentálást, illetve régiónövesztést [1], amelyeket azonban adaptálni kellett
a feladathoz. Az automatikus végrehajtás érdekében a klasszikus képfeldol-
gozástól távolabb eső módszereket, mint döntési fa [16] is alkalmazni kellett.
Az eljárás kidolgozása valós felvételek alapján elvégzett validációval zárult.

A cone beam CT (CBCT) felvételeket feldolgozó eljárás kidolgozásának
első fázisában a micro-CT képek feldolgozására hatékonynak bizonyult el-
járást, illetve az eljárás során alkalmazott módszereket vizsgáltam meg a
CBCT felvételekre történő felhasználásuk szempontjából. Sajnos elég gyor-
san bebizonyosodott – elsősorban a felvételek igen eltérő minősége miatt –,
hogy az első fázisban micro-CT képek feldolgozására kidolgozott apparátus
szinte egyik eleme sem használható hatékonyan, elsősorban a felvételek fel-
bontásának és minőségének igen eltérő volta miatt. Az eljárás magja végül az
FCM szegmentáló módszer egy olyan változata lett, amely hatékonyan tudja
kezelni a voxelek elhelyezkedéséből, illetve anyagi jellemzőiből származtatott
információkat. Az eljárás kidolgozása a valós felvételeken történő kiértékelés-
sel, illetve validációval zárult.
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3.3. Agyi MR felvételek szegmentálása gyor-
sított fuzzy c-means algoritmussal

Irodalomkutatás során elemeztem az agyi területekről készült MR felvételek
szegmentálásakor fellépő problémákat. Irodalmi adatok alapján implementál-
tam a hagyományos FCM algoritmust [3], illetve kiegészítettem azt az egyik
lehetséges, térben lassan változó inhomogén zajt leíró zajmodellel [2, 11, 14].
Az így kapott algoritmus alkalmazását korlátozó tényezőket elemezve kidol-
goztam az új, általam javasolt algoritmust. Ezután összehasonlítottam a ha-
gyományos és a javasolt algoritmus számításigényét a feldolgozandó bemeneti
kép paramétereinek függvényében.

Mivel a lépésszám becslés igen kedvező eredményt adott, implementál-
tam az algoritmust. Mesterségesen előállított tesztképek, majd valós MR fel-
vételek segítségével validáltam a javasolt algoritmust mind a szegmentáció
minősége, mind annak futási ideje szempontjából.
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4. fejezet

Új tudományos eredmények

4.1. Elnyelési korrekcióval és detektorválasz
kompenzációval kiegészített párhuzamos
SPECT képrekonstrukciós MLEM algo-
ritmus GPU-ra adaptált változatának ki-
dolgozása

1. tézis: Iteratív SPECT (Single Photon Emission Computed Tomogra-
phy – egy-fotonos számítógépes tomográfia) képrekonstrukció párhuzamos
megvalósítása során alkalmazható módszereket dolgoztam ki, amelyek biz-
tosítják a rekonstrukciót végző algoritmus SIMD (Single Instruction, Mul-
tiple Data) típusú GPU hardver eszközön történő végrehajtásakor a ren-
delkezésre álló számítási erőforrások hatékony kihasználását. A javasolt
módszerek alkalmazásával sikerült a létrehozott rekonstrukciós algoritmus
futási idejét az orvosi gyakorlat által támasztott követelményeknek megfe-
lelő határok alá csökkenteni. A párhuzamos, képminőség javító eljáráso-
kat tartalmazó algoritmust implementáltam, majd számos, szimulációval,
illetve valós méréssel előállított rekonstrukciós feladaton validáltam, és
elemeztem annak futási idejét. Bebizonyosodott, hogy a kidolgozott algo-
ritmus – a képminőséget negatívan befolyásoló fizikai jelenségek hatásának
csökkentése eredményeképpen – a korábban használt képrekonstrukciós al-
goritmusoknál nem csupán gyorsabb, de jobb minőségű képet eredményez,
így lehetővé teszi az orvosi diagnosztikai munka minőségének jelentős ja-
vítását.
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Tézis kifejtése
SPECT eljárással készített képek rekonstrukciójára alkalmazható párhuza-
mos képrekonstrukciós algoritmust dolgoztam ki. Az algoritmus iteratív re-
konstrukciót hajt végre, a Maximum Likelihood Expectation Maximization
(MLEM) elvet követve. Annak érdekében, hogy az algoritmus hatékonyan
tudja kihasználni a SIMD típusú GPU hardver erőforrásait, a projekciós
képeket előállító előrevetítő operátor, illetve az aktivitáseloszlást módosító
visszavetítő operátor számításának hagyományos menetét megváltoztattam.
Nem a voxeltömbben tárolt aktivitás értékeket reprezentáló mátrixelemeken
történik az iteráció és annak számítása, hogy azok milyen hatást váltanak
ki az egyes detektorpixeleken, hanem a detektorpixeleken iterálva az egyes
detektorpixelekhez történik a beütésszám számítása. Ez a számítás több de-
tektorpixelre párhuzamosan kerül végrehajtásra a GPU processzorain.

A gyors végrehajtás érdekében a hardver lehetőségeit figyelembe véve az
algoritmus lépéseit módosítottam, illetve átszerveztem. Ezek a módosítások
elsősorban a processzorokon futó szálak által gyorsan elérhető, osztott elérésű
memória hatékony kihasználását teszik lehetővé. Az új algoritmus által meg-
valósított képrekonstrukciós eljárást validáltam, hogy igazoljam a beépített
képminőség javító módszerek hatékonyságát. A képrekonstrukciós algoritmus
– a képminőséget negatívan befolyásoló fizikai jelenségek hatásának csökken-
tése eredményeképpen – a korábban használt képrekonstrukciós algoritmu-
soknál jobb minőségű képet eredményez (4.1. ábra).

Az eredmények elemzése során tesztfeladatok végrehajtásával megvizsgál-
tam mennyire képes kihasználni az algoritmus a GPU biztosította hardver
erőforrásokat. Igazoltam, hogy az algoritmus képes a GPU adta hardver erő-
források hatékony kihasználására, ezáltal sikerült a rekonstrukció idejét az
orvosi gyakorlat által támasztott követelményeknek megfelelő határok alá
csökkenteni.

Továbbfejlesztési lehetőségek

A kutatást több irányban is lehetséges folytatni. A hatékony erőforrás ki-
használást lehetővé tevő algoritmussal olyan mértékben sikerült csökkenteni
a képrekonstrukció futási idejét, hogy abba további képjavító módszerek is
beépíthetők anélkül, hogy az algoritmus végrehajtási ideje meghaladná a kli-
nikai alkalmazás által elfogadható időkorlátot. Itt kézenfekvő opció annak
vizsgálata, hogy a szóráskorrekciós módszerek miként építhetők be az algo-
ritmusba. Ezenkívül lehetséges az ismertetett módszert más képi modalitások
esetén is alkalmazni, itt a Pozitron Emissziós Tomográfia (PET) lehet a ku-
tatás elsődleges célpontja.
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(a) Hagyományos algoritmus ered-
ménye

(b) Javasolt algoritmus eredménye

(c) Hagyományos rekonstrukciós algoritmus eredménye

(d) Javasolt rekonstrukciós algoritmus eredménye

4.1. ábra Agyról készült SPECT felvétel rekonstrukciójának eredménye a
hagyományos és a javasolt algoritmussal.

A témában született publikációk
[J4], [J5], [C1], [C2], [C7], [C10], [C11], [C12], [C13].

12



4.2. A foggyökér csatorna geometriájának CT
felvételek alapján történő automatikus
meghatározására szolgáló eljárások kidol-
gozása

2. tézis: Olyan képfeldolgozó eljárásokat dolgoztam ki, amelyek fogakról
készített CT felvételek alapján képesek automatikusan a foggyökér csator-
nát pontosan azonosítani és a foggyökér csatorna középvonalának térbeli
alakját meghatározni. Az egyik eljárás micro-CT felvételek, a másik el-
járás cone beam CT felvételek feldolgozása során alkalmazható. Az eljá-
rásokat validáltam valós micro-CT és cone beam CT felvételek felhasz-
nálásával. A validáció során igazoltam, hogy mindkét eljárás az esetek
több, mint 90%-ban automatikusan képes volt a gyökércsatorna kézi fel-
dolgozással azonos pontosságú felismerésére, annál lényegesen rövidebb
idő alatt.

Tézis kifejtése
Két, összetett automatikus eljárást dolgoztam ki a foggyökér csatorna felis-
merésére és középvonalának meghatározására micro-CT, illetve CBCT felvé-
telek alapján. Az eljárások az automatikus végrehajtás mellett megadják a
lehetőséget a kézi beavatkozásra, amennyiben a felhasználó így szeretne javí-
tani a gyökércsatorna felismerésének eredményén. A két eljárás kidolgozása
során képfeldolgozó módszereket dolgoztam ki, illetve módosítottam annak
érdekében, hogy azokat lehetséges legyen automatikusan végrehajtani a két
eljárás során a foggyökér csatorna pontos meghatározása céljából.

Mindkét kidolgozott eljárást implementáltam, majd validáltam valós micro-
CT és CBCT felvételeken. A felvételek több, mint 90%-a esetén az eljárások
pontosan meghatározták a gyökércsatorna középvonalát automatikusan, kézi
beavatkozás nélkül. Az eljárások eredménye alapján elkészíthető a fogak gyö-
kércsatorna középvonalának matematikai leírása (4.2. ábra). A megvalósított
eljárások a jövőben hozzájárulhatnak a foggyökér csatornát érintő fogászati
beavatkozások hatékonyabb tervezéséhez, ezáltal azok sikerességének növelé-
séhez.

A kidolgozott eljárások gyakorlatba ültetése jelentős változást hozhat a
fogászati beavatkozások során. A javasolt hatékony automatikus eljárások
lényegesen egyszerűsíthetik a kezelés megtervezését, illetve kiszámíthatóvá
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tehetik, adott esetben csökkenthetik a kezelés időtartamát, amely előnyös
mind a beavatkozást végző szakember, mind pedig a páciens számára. To-
vábbi előnye az automatikus végrehajtást lehetővé tevő eljárásoknak, hogy
azokat nagy tömegű CT felvételen végrehajtva pontosabb képet kaphatunk
az egyes fogak jellemző foggyökér csatorna felépítéséről, illetve a lehetséges
extrém csatorna alakokról, amely igen hasznos információ lehet a fogászati
eszközök tökéletesítése során.

Továbbfejlesztési lehetőségek

A bemutatott kutatás kézenfekvő folytatása lehet annak vizsgálata, hogy a
kidolgozott algoritmusok milyen módon építhetők be képalkotó berendezé-
sek képrekonstrukciós környezetébe. Ezáltal olyan szolgáltatással bővülhet a
képalkotó berendezések funkcionalitása, amely igen nagy segítség a fogászati
diagnosztikai munkában.

4.2. ábra Egy őrlőfog gyökércsatornájának, illetve középvonalának a javasolt
eljárással rekonstruált képe CBCT felvétel alapján.

A témában született publikációk
[J1], [B1], [C3], [C4], [C5], [C6].
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4.3. Térben lassan változó intenzitású zajjal
terhelt MR koponyafelvételeken agyi ré-
giók elkülönítésére szolgáló algoritmus ki-
dolgozása

3. tézis: Új csoportos osztályozáson alapuló módszert adtam egycsa-
tornás intenzitás képek gyors feldolgozására, amely alkalmazható térben
lassan változó intenzitású zajjal terhelt felvételek szegmentálása során.
A módszer alapján kidolgoztam a zajos MR koponyafelvételeken agyi ré-
giók elkülönítésére szolgáló fuzzy c-means (FCM) szegmentáló algoritmus
gyorsított változatát. A javasolt szegmentáló algoritmust mesterségesen
előállított fantom képeken, illetve valós MR felvételeken validáltam, va-
lamint összehasonlítottam annak futási idejét a hagyományos FCM szeg-
mentáló algoritmus futási idejével. Beigazolódott, hogy a javasolt algorit-
mus futási ideje a hagyományos algoritmus futási idejénél legalább egy
nagyságrenddel kisebb amellett, hogy a hagyományos algoritmussal azo-
nos minőségű szegmentálást biztosít.

Tézis kifejtése
Kidolgoztam az MR felvételeken alkalmazható, hagyományos FCM algorit-
mus inhomogén, térben lassan változó intenzitású zajt kompenzáló és kép-
szegmentáló módszerének olyan új változatát, amely az eredeti algoritmusnál
lényegesen kisebb számítási komplexitású algoritmust eredményezett.

A gyorsítás alapötlete a következő. A fuzzy klaszterezés során alkalma-
zott négyzetes költségfüggvény (hibafüggvény) iteratív minimalizálása során
megkeressük azokat a számítási műveleteket, amelyek csak a képpontok in-
tenzitás értékétől – és nem azok helyétől – függenek, és a költségfüggvény
minimalizálását ezekre az intenzitás értékekre végezzük el. Mivel egy képen
megjelenő intenzitás értékek száma jóval kisebb a képpontok számánál, az
eljárás számításigénye ezzel jelentősen csökkenthető.

A javasolt algoritmust implementáltam, majd benchmark kísérletekkel
megmutattam, hogy a javasolt algoritmus alkalmazásával akár két nagyság-
renddel is csökkenhet a nagy számításigényű részműveletek futási ideje úgy,
hogy közben a szegmentálás minősége nem romlik. Az agyról készült MR
képek zaj kompenzálási és szegmentálási feladatának végrehajtása során a
javasolt gyors algoritmus alkalmazása 25-30-szoros gyorsulást eredményezett
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a hagyományos FCM megoldáshoz képest anélkül, hogy számottevően csök-
kent volna a szegmentálás pontossága.

A kidolgozott algoritmus hatékony működését a 4.3. ábrán bemutatott
szegmentálási példa demonstrálja. A bal oldalon található eredeti kép fel-
dolgozása hibás eredményre vezet a zaj kompenzálása nélkül, míg a javasolt
algoritmussal helyes osztályozási eredményt kapunk.

Továbbfejlesztési lehetőségek

Az ismertetett kutatás legkönnyebben megvalósítható folytatása lehet a java-
solt módszer alkalmazása különböző típusú FCM algoritmusokkal, pl. annak
integrálása lehetőségfüggvényeket alkalmazó vagy hibrid c-means algoritmu-
sokkal.

4.3. ábra Valós MR kép osztályozása három osztályra: (a) eredeti kép, (b)
osztályozás a zaj kompenzálása nélkül, (c) osztályozás a javasolt algoritmus-
sal.

Témában született publikációk
[J2], [J3], [C8], [C9].
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5. fejezet

Eredmények hasznosítása

Röviden ismertetem, hogy az új tudományos eredmények mely gyakorlati
alkalmazásokban, illetve mely kutatási, valamint kutatásfejlesztési projek-
tekben kerültek felhasználásra és hasznosításra.

A kidolgozott képrekonstrukciós algoritmus
A kidolgozott SPECT képrekonstrukciós algoritmus beépítésre került a ME-
DISO Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft. InterViewXP alkalmazá-
sába [9]. Az alkalmazás felhasználói választhatják a detektált projekciós ké-
pek rekonstrukcióját az 1. tézispontban bemutatott rekonstrukciós algorit-
mussal.

Az algoritmus beépítésre került a Mediso Kft. szabványos rekonstrukciós
szoftver könyvtárába, így a jelenleg fejlesztés alatt álló SPECT berendezések
a javasolt algoritmus által megvalósított rekonstrukciós opcióval is rendelkez-
nek.

A kutatás eredményei bevezetésre kerültek az egyetemi oktatásba. Az
eredmények bemutatásra kerülnek a BME Villamosmérnöki és Informatikai
Kar Műszaki és biológiai rendszerek elmélete, valamint Bevezetés az egész-
ségügyi mérnöki tudományokba című tárgyak keretében.

A képrekonstrukciós algoritmusok kidolgozása témában született ered-
mények a következő alapkutatási és kutatásfejlesztési projektek keretében
kerültek alkalmazásra:

• 2008 – 2011, TeraTomo, NKTH: TECH_08_A2 (2008) NTP program:
Különböző modalitású orvosi diagnosztikai tomográfiás berendezésekbe
építhető teraflop kapacitású képrekonstrukciós rendszer kifejlesztése
(BME konzorciumi projektvezető: Benyó Balázs).
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Konzorciumi tagok:

– MEDISO Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft.,
– Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

∗ Irányítástechnika és Informatika Tanszék,
∗ Nukleáris Technika Intézet,

– Semmelweis Egyetem, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika.

• 2006 – 2009, PETCT_06, Jedlik Ányos program: Multi-modalitású
képalkotó-rendszer sorozatgyártásra történő kifejlesztése orvos-biológiai
kutatás és humán orvos-diagnosztika céljára (BME konzorciumi pro-
jektvezető: Benyó Balázs).
Konzorciumi tagok:

– MEDISO Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft.,
– Debreceni Egyetem, Nukleáris Medicina Intézet,
– MTA Atommag Kutató Intézet, Debrecen,
– Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

∗ Irányítástechnika és Informatika Tanszék,
∗ Atomfizika Tanszék.

• 2004 – 2008, OTKA 46726: Biztonságkritikus diagnosztikai célú infor-
matikai rendszerek kutatása (témavezető: Benyó Balázs).

Foggyökér csatorna felismerésére kidolgozott módszerek
A kutatás eredményei bevezetésre kerültek az egyetemi oktatásba. A Semmel-
weis Egyetem Fogorvostudományi Karon oktatott Endodoncia című tárgy ke-
retében a kidolgozott módszer segítségével a hallgatók számára lehetővé vált
a gyökércsatorna térbeli szerkezetének megismertetése, amely korábban csak
síkbeli vetületi képek alapján volt lehetséges. Jelenleg folyik a cone beam
CT-re kidolgozott módszer gyakorlati alkalmazásának bevezetése, amely a
meglevő cone beam CT készülékkel készített 3D képek feldolgozásával lé-
nyegesen megváltoztathatja a foggyökér-betegségek kezeléséhez kapcsolódó
beavatkozásokat.

Az eredmények ugyancsak bemutatásra kerülnek a BME Villamosmér-
nöki és Informatikai Kar Műszaki és biológiai rendszerek elmélete, valamint
Bevezetés az egészségügyi mérnöki tudományokba című tárgyak keretében.
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A foggyökér csatorna felismerése és rekonstrukciója témában született
eredmények a következő alapkutatási és kutatásfejlesztési projektek kereté-
ben kerültek alkalmazásra:

• 2010 – 2014, OTKA K80266: Új módszerek kidolgozása az orvosi diag-
nosztika hatékonyságának növelésére (Témavezető: Benyó Balázs),

• 2010 – 2012, Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I straté-
gia, valamint működési modell kidolgozása a Műegyetemen (TÁMOP-
4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002): IKT-P1-T9: Modell alapú mérnöki mód-
szerek kidolgozása orvosi és műszaki alkalmazásokhoz (Altémavezető:
Benyó Balázs).

Agyi területek szegmentálására kidolgozott algoritmus
A kutatás eredményei bevezetésre kerültek az egyetemi oktatásba. Az ered-
mények bemutatásra kerülnek a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Műszaki és biológiai rendszerek elmélete, valamint Bevezetés az egészségügyi
mérnöki tudományokba című tárgyak keretében.

Az agyi területek szegmentálása témában született eredmények a követ-
kező alapkutatási projektek keretében kerültek alkalmazásra:

• 2003 – 2007, OTKA F046726: Biztonságkritikus diagnosztikai célú in-
formatikai rendszerek kutatása (Témavezető: Benyó Balázs),

• 2006 – 2010, OTKA T69055: Új mérési, szabályozási eljárások kidol-
gozása, orvosinformatikai alkalmazása betegségek korai diagnosztizálá-
sára és az optimális terápia megvalósítására (Témavezető: Benyó Zoltán
– Benyó Balázs résztvevő),

• 2010 – 2014, OTKA K80266: Új módszerek kidolgozása az orvosi diag-
nosztika hatékonyságának növelésére (Témavezető: Benyó Balázs).
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