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Περίληψη – Προτείνεται ένα πρωτότυπο µοντέλο ενεργού περιγράµµατος, το µοντέλο Ενεργού
Περιγράµµατος Μεταβλητού Φόντου, µε στόχο τον εντοπισµό θυρεοειδικών όζων σε
υπερηχογραφικές ιατρικές εικόνες. Το προτεινόµενο µοντέλο βασίζεται στο µοντέλο Ενεργού
Περιγράµµατος χωρίς Ακµές και είναι κατάλληλα τροποποιηµένο ώστε να παρουσιάζει
βελτιωµένη ακρίβεια εντοπισµού. Ειδικότερα, η ακρίβεια στην εκτίµηση του µέγεθους και του
σχήµατος των θυρεοειδικών όζων είναι σηµαντική για τον µετέπειτα αξιόπιστο χαρακτηρισµό
τους. Αξιολογήσαµε το µοντέλο µας µε ποσοτικούς δείκτες και επιβεβαιώσαµε την βελτίωση
στην ακρίβεια εντοπισµού σε σύγκριση µε το µοντέλο Ενεργού Περιγράµµατος χωρίς Ακµές.

1. Εισαγωγή

Οι θυρεοειδικοί όζοι είναι όγκοι που µεγαλώνουν εντός του θυρεοειδούς αδένα και
µπορεί να αντιστοιχούν σε ποικίλλες διαφορετικές καταστάσεις συµπεριλαµβανοµένου και του
καρκίνου. Ο κίνδυνος να αναπτύξει κανείς ανιχνεύσιµο µε την αφή θυρεοειδικό όζο κατά τη
διάρκεια της ζωής του κυµαίνεται από 5 εώς 10%. Με ευαίσθητες απεικονιστικές µελέτες έχει
βρεθεί ότι περισότερρο από το ένα τρίτο των γυναικών έχουν τουλάχιστον έναν θυρεοειδικό όζο.
Η συχνότητα εµφάνιση καρκίνου του θυρεοειδούς µεταξύ αυτών των περιπτώσεων είναι σχετικά
µικρή αλλά όχι αµελητέα. Για παράδειγµα, γίνεται διάγνωση 12.000 περιπτώσεων καρκίνου του
θυρεοειδούς ετησίως στις Ηνωµένες Πολιτείες (0,0004% του πληθυσµού). Μια χαµηλού κόστους
µη παρεµβατική τεχνική απεικόνισης µε ευρεία χρήση στην αποτίµηση του µεγέθους και του
αριθµού των θυρεοειδικών όζων είναι η υπερηχογραφία. Η υπερηχογραφία δίνει τη δυνατότητα
εντοπισµού και ενός πρώτου χαρακτηρισµού των θυρεοειδικών όζων. Αυτός ο χαρακτηρισµός
καθοδηγεί τον ιατρό στο αν θα πρέπει να ακολουθήσει βιοψία βελόνης. Εναλλακτικά ο ιατρός
µπορεί να αποφασίσει την επανάληψη της εξέτασης µε στόχο την παρακολούθηση της αλλαγής
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του µεγέθους των όζων. Αν το µέγεθος αυξάνεται µε τον χρόνο είναι πιθανό να χρειαστεί τελικά
επέµβαση [1].
Οι υπερηχογραφικές εικόνες που παράγονται από αυτήν την τεχνική περιέχουν
διαταραχές στην ηχώ και θόρυβο κηλίδας ο οποίος ακολουθεί κατανοµή Rayleigh και δεν µπορεί
να µοντελοποιηθεί [2]. Η ανίχνευση θυρεοειδικών όζων σε τέτοιες εικόνες επιβάλλει να λάβουµε
υπ’ όψη µας τα χαρακτηριστικά θορύβου τους.
Οι πρώτες προσεγγίσεις µοντέλων ενεργού περιγράµµατος χρησιµοποιούν τοπικό
φιλτράρισµα µε τελεστές ανίχνευσης ακµών. Αυτές οι προσεγγίσεις θεωρούνται ακατάλληλες για
τις υπερηχογραφικές εικόνες αφού ο τελεστής που πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την απάλειψη
του θορύβου ενδέχεται να απαλείψει τις ακµές που αντιστοιχούν στα πραγµατικά όρια του υπό
αναζήτηση αντικειµένου. Αρκετές προσεγγίσεις αναπτύχθηκαν προς την κατεύθυνση της
ενσωµάτωσης πληροφορίας από το σύνολο του εσωτερικού του περιγράµµατος, αντί της τοπικής
πληροφορίας στα όρια του αντικειµένου ([3], [4]). Ένα µοντέλο που ενσωµατώνει όλες τις
σχετικές εξελίξεις είναι το µοντέλο Ενεργού Περιγράµµατος χωρίς Ακµές που προτάθηκε από
τους Chan και Vesse [5]. Το µοντέλο παρουσίασε πολλά πλεονεκτήµατα όπως το γεγονός ότι δεν
απαιτεί προεπεξεργασία για την απάλειψη του θορύβου, τη δυνατότητά του να προσαρµόζεται σε
τοπολογικές αλλαγές όπως η ένωση ή η διάσπαση περιγραµµάτων και κυρίως τη δυνατότητά του
να εντοπίζει αντικείµενα που οριοθετούνται από οµαλά όρια. Ένας περιορισµός του είναι ότι
προσεγγίζει µαθηµατικά την εικόνα ως ένωση µονόχρωµων περιοχών. Μια τροποποίηση του
µοντέλου που θα λάµβανε υπ’ όψη την ανοµοιογένεια της εικόνας θα µπορούσε να οδηγήσει σε
πιο ακριβή εντοπισµό.
Σε αυτήν την εργασία προτείνουµε ένα πρωτότυπο µοντέλο ενεργού περιγράµµατος που
διαφοροποιεί το θεωρούµενο φόντο ώστε να µειωθεί η επίδραση της ανοµοιογένειας. Το µοντέλο
αποσκοπεί στη βελτίωση της ακρίβειας εντοπισµού. Εφαρµόζουµε το προτεινόµενο µοντέλο
στον εντοπισµό θυρεοειδικών όζων σε υπερηχογραφικές εικόνες δεδοµένου οτι δε συναντάται
σχετική εφαρµογή στη βιβλιογραφία.
Στις επόµενες παραγράφους γίνεται µια σύντοµη περιγραφή του µοντέλου Ενεργού
Περιγράµµατος χωρίς Ακµές και του προτεινόµενου µοντέλου Ενεργού Περιγράµµατος
Μεταβλητού Φόντου. Παρατείθενται επίσης πειραµατικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή των
δύο µοντέλων σε πραγµατικές υπερηχογραφικές εικόνες θυρεοειδούς και ακολουθούν κάποια
συµπεράσµατα µε βάση αυτά τα αποτελέσµατα.
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2. Μοντέλο Ενεργού Περιγράµµατος χωρίς Ακµές

Το µοντέλο Ενεργού Περιγράµµατος χωρίς Ακµές [5] περιγράφεται από ένα κριτήριο
ελαχιστοποίησης:
F (c + , c − , C ) = µ ⋅ Length (C )

∫| u

+ λ+

0

( x, y ) − c + | 2

(1)

inside ( C )

+ λ−

∫| u

0
outside ( C )

( x, y ) − c − | 2

όπου u 0 : Ω → R η δοθείσα εικόνα, C ( s) : [0,1] → R 2 µια παραµετροποιηµένη καµπύλη, c + και c − οι
άγνωστες σταθερές που αναπαριστούν τη µέση τιµή του u 0 εντός και εκτός της καµπύλης και οι
παράµετροι µ > 0 και λ+ , λ− > 0 είναι συντελεστές βαρύτητας. Η ύπαρξη ελαχίστου για το
παραπάνω πρόβληµα έχει αποδειχθεί στην [6]. Περισότερες λεπτοµέρειες για το µοντέλο
περιέχονται στην [5].

3. Μοντέλο Ενεργού Περιγράµµατος Μεταβλητού Φόντου

Αν θεωρήσουµε τον όρο:
∆ ( x, y ) = H (φ ( x, y ) − a) − H (φ ( x, y )), a > 0

όπου φ τέτοια ώστε [7]:
C = {( x, y ) ∈ Ω : φ ( x, y ) = 0},
inside(C ) = {( x, y ) ∈ Ω : φ ( x, y ) > 0},
outside (C ) = {( x, y ) ∈ φ ( x, y ) < 0}

µπορεί να δειχθεί [8] ότι αντικαθιστώντας την εξίσωση (1) µε:
F (c + , c − , φ ) = µ ∫ δ (φ ( x, y )) ∇φ ( x, y ) dxdy
Ω

2

+ λ+ ∫ u 0 ( x, y ) − c + H (φ ( x, y )) H (φ 0 ( x, y ))dxdy
Ω

+λ

−

∫u

2

0

( x, y ) − c − (1 − H (φ ( x, y ))) H (φ0 ( x, y ))∆ ( x, y )dxdy

Ω

το µοντέλο θα αποκλείσει από τον όρο που αντιστοιχεί στο φόντο περιοχές µε έντονη
ανοµοιογένεια. Η παραπάνω εξίσωση περιγράφει το µοντέλο Ενεργού Περιγράµµατος
Μεταβλητού Φόντου.
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4. Αποτελέσµατα

Πραγµατοποιήσαµε

υπερηχογραφικές

εξετάσεις

θυρεοειδούς

σε

24

ασθενείς

χρησιµοποιώντας ένα ψηφιακό υπερηχογραφικό σύστηµα HDI 3000 ATL µε γραµµική κεφαλή
5-12 MHz. Η ανακτηθείσες ψηφιακές εικόνες έχουν ανάλυση 256×256 pixels µε 256 αποχρώσεις
του γκρίζου.
Εφαρµόσαµε το µοντέλο Ενεργού Περιγράµµατος χωρίς ακµές και το µοντέλο Ενεργού
Περιγράµµατος Μεταβλητου Φόντου για τον εντοπισµό θυρεοειδικών όζων στις ανακτηθείσες
υπερηχογραφικές εικόνες. Τα µοντέλα υλοποιήθηκαν σε περιβάλλον Microsoft Visual C++.
Ειδικευµένος ακτινολόγος διαγράµµισε τους θυρεοειδικούς όζους ώστε οι διαγραµµίσεις
να συγκριθούν µε τα µοντέλα ενεργού περιγράµµατος. Σαν κριτήριο οµοιότητας ανάµεσα στις
διαγραµµίσεις χρησιµοποιούµε την τιµή επικάλυψης:
i=

A∩ B
A∪ B

µε Α την περιοχή εντός της διαγράµµισης του µοντέλου και Β την περιοχή εντός της
διαγράµµισης του ειδικού. Για τέλεια επικάλυψη αναµένεται το i να είναι ίσο µε 1.
Στον πίνακα 1 απεικονίζεται η µέση τιµή επικάλυψης που επιτεύχθηκε από τα δύο
µοντέλα. Το µοντέλο Ενεργού Περιγράµµατος χωρίς Ακµές πέτυχε i=0,86±0,04 ενώ το
προτεινόµενο µοντέλο Ενεργού Περιγράµµατος Μεταβλητού Φόντου πέτυχε i=0,94±0,01.

Ενεργό Περίγραµµα Χωρίς

Ενεργό Περίγραµµα

Ακµές

Μεταβλητού Φόντου

Μέση Τιµή i

0,86

0,94

Τυπική Απόκλιση i

0,04

0,01

Πίνακας 1
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Ενδεικτικά αποτελέσµατα για δύο θυρεοειδικές υπερηχογραφικές εικόνες απεικονίζονται
στις εικόνες 1 και 2 για περιπτώσεις ενός και δύο όζων αντίστοιχα. Παρατηρούµε ότι και τα δύο
µοντέλα έχουν ανιχνεύσει τους όζους. Οι διαγραµµίσεις όµως που πέτυχε το µοντέλο Ενεργού
Περιγράµµατος Μεταβλητού Φόντου (1γ, 2γ) είναι πιο κοντά στις διαγραµµίσεις του ιατρού
(1α,2α) από τις αντίστοιχες διαγραµµίσεις του µοντέλου Ενεργού Περιγράµµατος χωρίς Ακµές
(1β,2β). Επιπλέον, στην περίπτωση των δύο όζων, το προτεινόµενο µοντέλο κατάφερε να
παράγει χωριστά περιγράµµατα (1γ) ενώ το µοντέλο Ενεργού Περιγράµµατος χωρίς Ακµές
απέτυχε (2β).

(1α)

(1β)

(1γ)

Εικόνα 1. Παράδειγµα διαγράµµισης ενός όζου: α) ∆ιαγράµµιση του ιατρού, β) ∆ιαγράµµιση του
µοντέλου Ενεργού Περιγράµµατος χωρίς Ακµές, γ) ∆ιαγράµµιση του µοντέλου Ενεργού
Περιγράµµατος Μεταβλητού Φόντου

(2α)

(2β)

(2γ)

Εικόνα 2. Παράδειγµα διαγράµµισης δύο όζων: α) ∆ιαγράµµιση του ιατρού, β) ∆ιαγράµµιση του
µοντέλου Ενεργού Περιγράµµατος χωρίς Ακµές, γ) ∆ιαγράµµιση του µοντέλου Ενεργού
Περιγράµµατος Μεταβλητού Φόντου
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5. Συµπεράσµατα

Προτείναµε το µοντέλο Ενεργού Περιγράµµατος Μεταβλητού φόντου και το
εφαρµόσαµε για τον εντοπισµό θυρεοειδικών όζων σε υπερηχογραφικές εικόνες. Σε αυτό το
µοντέλο ο όρος που αντιστοιχεί στο φόντο µεταβάλλεται µε τρόπο που µειώνει την επίδραση της
ανοµοιογένειας. Τα αποτελέσµατα της πειραµατικής µελέτης οδηγούν στα ακόλουθα
συµπεράσµατα:
1) Το προτεινόµενο µοντέλο µπορεί να εφαρµοσθεί χωρίς προεπεξεργασία στην εικόνα γιατί
είναι ανεξάρτητο από ακµές.
2) Είναι ικανό να ανιχνεύσει δύο οι περισσότερους όζους χάρη στη δυνατότητά του για
τοπολογικές αλλαγές όπως πχ η διάσπαση του περιγράµµατος.
3) Παρέχει βελτιωµένη ακρίβεια συγκρινόµενο µε το µοντέλο Ενεργού Περιγράµµατος
χωρίς Ακµές. Ειδικότερα η βελτίωση στην ακρίβεια του περιγράµµατος είναι σηµαντική
εξαιτίας του γεγονότος ότι το µέγεθος και το σχήµα των όζων είναι παράγοντες που
αξιολογούνται από τον ιατρό κατά τον χαρακτηρισµό των όζων [9].
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