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I

Περίληψη

Η χρήση υπερήχων (US) αποτελεί βασική μέθοδο στην σύγχρονη ιατρική διάγνωση,
αφού επιτρέπει την απεικόνιση εσωτερικών δομών του ανθρώπινου ιστού σε
πραγματικό χρόνο, χωρίς ακτινοβολία και με χαμηλό κόστος. Η παρουσία θορύβου
(speckle noise) ή και σφαλμάτων (artefacts) στις παραγόμενες εικόνες επηρεάζουν
την ποιότητά τους, μπορούν να αλλοιώσουν μια εικόνα κατά τη λήψη της και κατ’
επέκταση μειώνει τη διαγνωστική τους αξία. Η εφαρμογή προηγμένων μεθόδων στην
επεξεργασία εικόνων υπερήχων παρέχουν καλύτερης ποιότητας εικόνα με
υψηλότερου βαθμού διαγνωστική αξία. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εξετάζει
τις ιατρικές εικόνες υπερήχων μορφής Β (Β - mode), τα σφάλματα των εικόνων
υπερήχων ως παγίδες για την ερμηνεία τους και τη διάγνωση, μεθόδους
τμηματοποίησης ιατρικών εικόνων και εφαρμογή αλγορίθμου αυτοματοποιημένης
τμηματοποίησης εικόνων υπερήχων μέσα από μελέτη περίπτωσης. Βασική ιδέα είναι
η σημασία της επιλογής μεθόδου για εξαγωγή των πληροφοριών που μπορούν να
ληφθούν από τις εικόνες υπερήχων και της βοήθειας που τυγχάνουν οι ιατροί κατά
τη διαδικασία λήψης απόφασης για τη διάγνωση και τη θεραπεία μιας παθολογίας.
Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη της γνώσης των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων
των μηχανών υπερήχων. Γίνεται περιγραφή των χαρακτηριστικών των εικόνων
υπερήχων μορφής Β (Β - mode), καθώς και αναφορά σε σφάλματα εικόνων
υπερήχων. Ακολουθεί μια αναφορά σε βασικές μεθόδους τμηματοποίησης ιατρικών
εικόνων και στη συνέχεια αναφέρεται μελέτη περίπτωσης αυτόματης κατάτμησης
ιατρικών εικόνων υπερήχων που αφορά την περιοχή του υπερακάνθιου τένοντα στον
ώμο. Έγινε ανάλυση της εφαρμογής της μεθόδου σύμφωνα με βιβλιογραφικές
αναφορές και η ευαισθησία και ειδικότητα της μεθόδου βρέθηκε ικανοποιητική για
εφαρμογή στην κλινική πράξη.
Λέξεις κλειδιά: Υπερηχογράφημα, χαρακτηριστικά εικόνας υπερήχων, τεχνικά
σφάλματα εικόνων υπερήχου, επεξεργασία ανάλυση και εικόνας υπερήχων,
τμηματοποίηση ιατρικών εικόνων υπερήχων.

II

Abstract:

The use of ultrasound (US) is a basic method in modern medical diagnostics, since it
allows to visualize the internal structures of human tissue in real time with low cost.
The presence of noise or artefacts in the images produced affects their quality, can
alter an image and therefore reduces their diagnostic value. Applying advanced
methods to process ultrasound images provides better image quality with a higher
diagnostic value. The present thesis examines B - mode ultrasonic medical images and
ultrasonic imaging artifacts as traps for the interpretation and mining information for
clinical decision support. Methods of medical image segmentation and ultrasound
image segmentation algorithms applications are then examined. The basic idea is to
be understood the importance of choosing a method for extracting the information
that can be obtained from ultrasound images and the help that physicians receive in
their decision-making process for the diagnosis and treatment of a pathology. This
highlights the need to know the properties and capabilities of ultrasonic machines by
the users. The properties of B-mode ultrasound images are described as well as a
reference to ultrasonic artifacts. The following is a description to basic methods of
medical images segmentation. Τhen a case study of an automatic ultrasound images
segmentation is presented that is mainly related to the musculoskeletal system.
Particularly the segmentation is a study for a supraspinatus tendon pathology. An
analysis of the application of the method was made according to the researchers'
reports. The hypothesis that ultrasound of the shoulder is operator-dependent and
related to experience was refuted. Accuracy of rotator cuff tear detection was high
and in accordance with the results in the literature.
Keywords:
Ultrasound, properties of ultrasound, ultrasound artifacts, processing and analysis
and ultrasound images, ultrasound image segmentation
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Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή
1.1 Σημασία της ιατρικής απεικόνισης
Στον τομέα της ιατρικής πρακτικής, υπάρχουν συνήθως αβέβαιες συνθήκες και ως εκ τούτου
οι ιατροί έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των αβεβαιοτήτων για να οδηγηθούν στην
ιατρική διάγνωση και λήψη απόφασης μέσα σε ασαφείς συνθήκες. Σαν σημαντικότερα
προβλήματα στην ιατρική διάγνωση και τη λήψη απόφασης, οι Begum & Devi 2011:2
αναφέρουν την υποκειμενικότητα του ειδικού, τις ελλείψεις και περιορισμούς από την
ιατρική γνώση και την ανεπαρκή χρονική αλληλεπίδραση ασθενούς και ιατρού. Ένας ασθενής
μπορεί να έχει ένα σύνολο συμπτωμάτων που μπορεί να αποδίδονται σε πολλές ασθένειες.
Κατά την παρατήρηση αυτών των συμπτωμάτων, διάφοροι γιατροί με διαφορετικά
επαγγελματικά επίπεδα και κλινική εμπειρία μπορεί σε μια περίπτωση να κάνουν
διαφορετικές εκτιμήσεις με διαφορετικά διαγνωστικά αποτελέσματα. Έτσι θα υπάρξει
εσφαλμένη διάγνωση. (Begum & Devi 2011:2)
Στις σύγχρονες υπηρεσίες παροχής υγείας, η τεχνολογία ιατρικής απεικόνισης διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στην έγκαιρη διάγνωση, στην εκτίμηση της πορείας μιας νόσου αλλά και στο
σχεδιασμό της κατάλληλης θεραπείας, γιατί βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην απεικόνιση
βιολογικών ιστών και των οργάνων του ανθρώπινου σώματος. Η τεχνολογία της απεικόνισης
αφορά την δημιουργία απεικόνισης της τομής ενός αντικειμένου, ή ολόκληρου του
αντικειμένου συνδυάζοντας τις τομές του το οποίο παράγεται μέσω της αλληλεπίδρασης
διαφόρων μορφών ακτινοβολίας με βιολογικούς ιστούς. Τα συστήματα ιατρικής απεικόνισης
βασίζονται στη φυσική αλληλεπίδραση μεταξύ κάποιας πηγής ενέργειας και του ανθρώπινου
σώματος. (Fessler 2009:1.3) Η μελέτη της αλληλεπίδρασης οδηγεί στην εξαγωγή πολύτιμης
πληροφορίας η οποία με τη βοήθεια της κατάλληλης τεχνολογίας παρουσιάζεται σε μορφή
εικόνας, γνωστή και ως τομογραφία. Με αυτή τη διαδικασία είναι εφικτή η απεικόνιση
πληροφοριών που αφορούν την ανατομία ή και τη λειτουργία δομών και οργάνων του
ανθρώπινου σώματος. Μετά τη συλλογή των δεδομένων από τo σχετικό απεικονιστικό
1

σύστημα, ανακατασκευάζεται η εικόνα μέσω μαθηματικής επεξεργασίας και το αποτέλεσμα
απεικονίζεται και λαμβάνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό για διάγνωση και θεραπεία.
Ένα από τα σημαντικότερα βήματα στη λήψη ιατρικών εικόνων στη σύγχρονη εποχή μας είναι
η δυνατότητα λήψης των δεδομένων σε ψηφιακή μορφή και της εκτέλεσης ποικίλων
διαδικασιών επεξεργασίας με έναν υπολογιστή. Οι εικόνες είναι άμεσα διαθέσιμες για
διανομή και για κλινική χρήση χωρίς χρόνο και προσπάθεια που απαιτείται για την εύρεση
τους από τους παραδοσιακούς φακέλους. Η συσχέτιση νέων ιατρικών εικόνων με
προηγούμενες απεικονίσεις για έναν ασθενή είναι άμεση. Η αποτελεσματική αρχειοθέτηση
της ιατρικής εικόνας και πληροφορίας δημιουργεί συνθήκες αλλαγής προς ένα πληρέστερο
πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής υγείας. Τα συστήματα αρχειοθέτησης της ιατρικής
εικόνας (PACS) επιτρέπουν την εφαρμογή των ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών αρχείων
ασθενών. (Bansal 2006:428)

1.2 Υπερηχογραφία
Τις τελευταίες δεκαετίες η εφαρμογή του υπερήχου στην ιατρική διάγνωση παρουσιάζει μια
ραγδαία ανάπτυξη. Τα υπερηχογραφήματα, είναι μια απεικονιστική μέθοδος, που στηρίζεται
στην παραγωγή εικόνων μερών του ανθρώπινου σώματος, από τις οποίες εξάγονται
διαγνωστικά συμπεράσματα. (Καρκούτα κ.ά. 2011:408) Οι αρχικές εφαρμογές όπως η
λειτουργία A και η στατική λειτουργία B, που δανείστηκαν από τις τεχνολογίες
μεταλλουργικών δοκιμών και τις τεχνολογίες ραντάρ της εποχής, έδωσαν τη θέση τους στην
ιατρική απεικόνιση υψηλής απόδοσης και ευκρίνειας σε πραγματικό χρόνο. Τα σύγχρονα
συστήματα υπερήχων είναι σε θέση να κάνουν λεπτομερείς μετρήσεις των κινήσεων αίματος
στα αιμοφόρα αγγεία και τους ιστούς, απεικονίζουν τις κινούμενες δομές σε 3D και κάνουν
μετρήσεις που σχετίζονται με την ακαμψία των ιστών. Οι βελτιώσεις στην τεχνολογία που
ακολούθησαν δημιούργησαν συνθήκες για την ευρεία αποδοχή και χρήση του υπερήχου
στην ιατρική διάγνωση. Οι εφαρμογές έχουν προχωρήσει από απλές μετρήσεις ανατομικών
διαστάσεων, σε λεπτομερείς εξετάσεις, όπως για παράδειγμα σε εμβρυϊκές ανωμαλίες,
ανίχνευση λεπτών αλλαγών στην υφή του ιστού και λεπτομερή μελέτη της ροής αίματος στις
αρτηρίες. Σε πολλούς τομείς, το υπερηχογράφημα επιλέγεται σήμερα ως η πρώτη εφαρμογή
πριν από εναλλακτικές τεχνικές απεικόνισης. (Hoskins, Martin & Thrush 2010:1). Επιπλέον, η
διαδικασία σάρωσης είναι γρήγορη και άνετη για τον ασθενή, ενώ οι παρεχόμενες
2

πληροφορίες από τους διαφόρους τύπους υπερηχητικών εικόνων είναι υψηλής
διαγνωστικής αξίας. Σε σύγκριση με άλλες τεχνικές απεικόνισης δεν υπάρχουν ιοντίζουσες
ακτινοβολίες ή ισχυρά μαγνητικά πεδία. Οι εξετάσεις μπορούν να γίνουν όπου είναι ο
ασθενής και χωρίς οποιαδήποτε προετοιμασία. Δεν υπάρχει ανάγκη να μετακινηθεί ένας
ασθενής, όπως συμβαίνει με άλλες τεχνικές απεικόνισης. Η βασική αρχή στην οποία
στηρίζονται οι διαγνωστικές εφαρμογές των υπερήχων είναι ότι οι υπέρηχοι ανακλώνται στις
διαχωριστικές επιφάνειες οργάνων ή κοιλοτήτων ή παθολογοανατομικών μορφωμάτων του
σώματος. Αυτοί οι ανακλώμενοι υπέρηχοι καταγράφονται και χρησιμοποιούνται για την
παροχή των διαγνωστικών πληροφοριών. Η κατασκευή εικόνας στο μηχάνημα υπερήχων
βασίζεται σε φυσικούς νόμους που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο ο ήχος διαδίδεται
καθώς και το πώς εξασθενίζεται από τους ανθρώπινους ιστούς. (Hoskins, Martin & Thrush
2010:2) Η παρουσία θορύβου (speckle noise) ή και σφαλμάτων (artefacts) στις παραγόμενες
εικόνες επηρεάζουν την ποιότητά τους, μπορούν να αλλοιώσουν μια εικόνα κατά τη λήψη
της και κατ’ επέκταση μειώνει τη διαγνωστική τους αξία. Ο θόρυβος και τα τεχνικά σφάλματα
συχνά παραμορφώνουν το σχήμα διαφόρων ανατομικών οργάνων ή έχουν σαν αποτέλεσμα
την απεικόνιση τους σε λάθος θέση. Γι’ αυτό η σωστή κλινική εφαρμογή της
υπερηχοτομογραφίας, απαιτεί και τεχνικές γνώσεις, περισσότερο ίσως από άλλες μεθόδους
διαγνωστικής απεικόνισης.

1.3 Σκοπός της διατριβής και ερευνητικά ερωτήματα
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ανάδειξη του σύγχρονου ρόλου του
υπερηχογράφου σαν μέθοδο ιατρικής απεικόνισης για την μελέτη των διαφόρων ιστών του
ανθρώπινου οργανισμού και κλινικών εφαρμογών της μεθόδου στη σύγχρονη διαγνωστική
πρακτική επικεντρωμένη στη βασική λειτουργία Β (Β mode). Η εφαρμογή μεθόδων στην
επεξεργασία ιατρικών εικόνων και η τμηματοποίησή τους είναι απαραίτητη διαδικασία, ώστε
να γίνεται εφικτή η αναγνώριση ανατομικών αναφορών από εικόνες υπερήχων που θα
παρέχουν καλύτερη ποιότητα ιατρικής εικόνας και αντικειμενική καθοδήγηση κατά την
κλινική πρακτική. Ο θόρυβος κατά τη διαδικασία της υπερηχογραφίας είναι ένα εγγενές
πρόβλημα. Ο θόρυβος ή το τεχνικό σφάλμα είναι οποιαδήποτε ανεπιθύμητη εικόνα η οποία
παράγεται ψευδώς κατά τη διαδικασία της απεικόνισης ή οτιδήποτε καλύπτει ή αποκρύβει
σημαντικές ανατομικές δομές. Είναι πολύ σημαντικό η παρουσία θορύβου και τα τεχνητά
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σφάλματα στην υπερηχογραφία να αναγνωρίζονται. Οι γιατροί οι οποίοι είναι σε θέση να
κατανοούν τις αιτίες δημιουργίας θορύβου και τεχνητών σφαλμάτων, είναι ικανοί να
χρησιμοποιούν αυτή τη δεξιότητα, ώστε από τη μια να επιτυγχάνουν ποιοτική απεικόνιση και
από την άλλη να αξιοποιούν τη δυναμική της διαγνωστικής ερμηνείας. Η εργασία θα
πραγματοποιηθεί μέσα από βιβλιογραφική επισκόπηση και επεξήγηση της διαδικασίας
λήψης ιατρικής πληροφορίας με υπερηχογράφο. Κατά τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να
κατανοηθούν σημαντικές έννοιες όπως οι μέθοδοι κατάτμησης ιατρικών εικόνων και στην
επικέντρωση στην ιατρική δομή που θα μελετηθεί. Η βασική ιδέα για τη δόμηση της
διατριβής θα στηρίζεται σε τέσσερα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που είναι
προσανατολισμένα στους σκοπούς της διατριβής:
•

Πώς επιτυγχάνεται η υπερηχογραφική απεικόνιση τύπου Β;

•

Τι είναι θόρυβος – τεχνικό σφάλμα σε εικόνες υπερήχων και ποιες είναι οι φυσικές
ιδιότητες που το προκαλούν;

•

Ποια είναι η σημασία της τμηματοποίησης των ιατρικών εικόνων; (Αναφορά τεχνικών
τμηματοποίησης μέσα από βιβλιογραφική επισκόπηση)

•

Συσχέτιση με την κλινική πράξη μέσα από μελέτη περίπτωσης σύμφωνη με
βιβλιογραφική επισκόπηση.

Το περιεχόμενο της εργασίας αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι η
εισαγωγή. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι φυσικές ιδιότητες της υπερηχογραφίας
όπως και αιτίες παρουσίας θορύβου ή τεχνικών σφαλμάτων. Στο τρίτο κεφάλαιο
περιγράφονται η ύπαρξη θορύβου καθώς και τα τεχνικά σφάλματα και οι λόγοι που
προκαλούνται. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται επιλεγμένες τεχνικές βελτίωσης και
τμηματοποίησης ιατρικών εικόνων. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται μελέτη περίπτωσης για
συσχέτιση των αρχών της υπερηχογραφίας με την κλινική πράξη. Ακολούθησαν τα
συμπεράσματα και η αναγκαιότητα μελλοντικής εργασίας η οποία θα αποσκοπεί σε
συγκρίσεις μεθόδων αξιολόγησης της ποιότητας των λαμβανομένων εικόνων υπερήχων. Η
εργασία ολοκληρώνεται με επίλογο. Στο παράρτημα θα παρουσιαστεί κατάλογος πινάκων,
εικόνων, διαγραμμάτων και σχημάτων που αναφέρθηκαν. Συνοπτικά, μέσα από την διατριβή
διακρίνεται η αναγκαιότητα εφαρμογής διαδικασίας εξασφάλισης της βέλτιστης ιατρικής
πληροφορίας μέσα από την μέθοδο της υπερηχογραφίας και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων
των χρηστών για να επιτυγχάνεται.
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Κεφάλαιο 2
Ιατρική Υπερηχοτομογραφία
Εισαγωγή
Η υπερηχογραφία είναι μια απεικονιστική μέθοδος ιατρικής εξέτασης η οποία έγινε πολύ
δημοφιλής τα τελευταία χρόνια και αναπτύσσεται ραγδαία. Δεν χρησιμοποιεί ιοντίζουσα
ακτινοβολία αλλά ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας για να γίνει απεικόνιση εσωτερικών
οργάνων και ιστών του ανθρώπινου σώματος. Η τεχνολογία είναι παρόμοια με αυτή που
χρησιμοποιείται από τα σόναρ και τα ραντάρ στο στρατό για την ανίχνευση ανιχνεύει τα
αεροπλάνων ή πλοίων. Ένας υπερηχογράφος επιτρέπει στο γιατρό, μη παρεμβατικά, να
διαγνώσει παθολογίες οργάνων, αγγείων και ιστών. Είναι η προτιμώμενη μέθοδος για την
παρακολούθηση του αναπτυσσόμενου εμβρύου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στο
κεφάλαιο αυτό επιδιώκεται να γίνουν κατανοητές οι φυσικές ιδιότητες και τα
χαρακτηριστικά των υπερήχων. Επιδιώκεται επίσης να εννοηθεί η παραγωγή και η ανίχνευση
των υπερήχων που βασίζονται στο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. Οι ακουστικές ιδιότητες των
ιστών επηρεάζουν τη συμπεριφορά της δέσμης υπερήχων κατά την πορεία τους σ’ αυτούς. Η
δέσμη υπερήχων υφίσταται μεταβολές κατά τη μετάβασή της στο εσωτερικό των
ανθρωπίνων ιστών λόγω της φυσικής αλληλεπίδρασης με τα μόρια του εκάστοτε ιστού. Η
εικόνα υπερήχων παράγεται από αλληλεπιδράσεις παλμών υπερήχων με τις ανατομικές
δομές μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Η βασική εικόνα τύπου Β είναι μια απεικόνιση ηχούς ή
αντανακλάσεις από τις εσωτερικές δομές και τα αντικείμενα. Η απεικόνιση με υπερήχους
διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ιατρική απεικόνιση λόγω της μη επεμβατικής φύσης της και
της ικανότητάς της να σχηματίζει απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο. (Kaur, 2013:388) Στο
κεφάλαιο αυτό θα διαπραγματευθούν επίσης τα ζητήματα διακριτικής ικανότητας και
ικανότητας διάκρισης εντάσεων και βάθους απεικόνισης.

5

2.1 Φυσικές ιδιότητες υπερήχων
Ο υπέρηχος είναι μια μηχανική διαταραχή που κινείται ως κύμα μέσω ενός μέσου. Όταν το
μέσο είναι ένας ασθενής, η διαταραχή γίνεται η βάση για τη χρήση του υπερήχου ως
διαγνωστικού εργαλείου. Η εκτίμηση των χαρακτηριστικών των υπερηχητικών κυμάτων και
της συμπεριφοράς τους στους διάφορους ιστούς είναι απαραίτητη για την κατανόηση της
χρήσης του διαγνωστικού υπερήχου στην κλινική ιατρική. Ο ήχος είναι ένα φυσικό φαινόμενο
που μεταφέρει ενέργεια από το ένα σημείο στο άλλο. Από αυτή την άποψη, είναι παρόμοιο
φαινόμενο με την ακτινοβολία. Διαφέρει όμως από την ακτινοβολία, στο ότι ο ήχος μπορεί
να περάσει μόνο μέσα από την ύλη και όχι μέσω κενού όπως η ακτινοβολία. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι τα ηχητικά κύματα είναι δονήσεις που περνούν μέσα από ένα υλικό. Εάν δεν
υπάρχει υλικό, τίποτα δεν μπορεί να δονηθεί και ο ήχος δεν μπορεί να υπάρχει.
Οι ιατρικές μηχανές υπερήχων παράγουν και δέχονται κύματα υπερήχων (Abu-Zidan, et al.
2011, 501-503). Οι υπέρηχοι, όπως και οι ακτίνες Χ, είναι κύματα που μεταφέρουν, όπως έχει
λεχθεί, ενέργεια (όχι ύλη) στο χώρο. Ο ήχος είναι ένα μηχανικό κύμα συμπίεσης και
αραίωσης μέσα σε ένα μέσο. Ένα ηχητικό κύμα είναι ένα διαμήκες κύμα που έχει μήκος
κύματος, συχνότητα και ταχύτητα. Το μήκος κύματος είναι η απόσταση από δύο παρόμοια
σημεία σε ένα δεδομένο κύμα. Η συχνότητα είναι ο αριθμός των κύκλων ή των μηκών
κύματος που συμβαίνουν σε μια δεδομένη χρονική περίοδο (συνήθως 1 δευτερόλεπτο) και
η ταχύτητα περιγράφεται από τον ακόλουθο τύπο: Ταχύτητα = Συχνότητα Χ Μήκος κύματος
(Velocity = Frequency X Wavelength) (Herring & Bjornton 1985, σ. 1108). Ένα κύμα λοιπόν
είναι μια μεταβολή σε κάποιες ποσότητες, γνωστές σαν κυματικές μεταβλητές, που
διαδίδεται στο χώρο με μια χαρακτηριστική ταχύτητα. Οι υπέρηχοι είναι ακουστικά κύματα
με συχνότητες μεγαλύτερες από εκείνες στις οποίες είναι ευαίσθητο το ανθρώπινο αυτί,
δηλαδή μεγαλύτερες των 20 kHz. (Laugier & Haıat, 2011). Οι υπέρηχοι διαφέρουν από τα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα στο ότι για τη μεταφορά ενέργειας στο χώρο απαιτείται κάποιο
μέσο διάδοσης. Η ταχύτητα διάδοσης των υπερήχων (c), και του ήχου γενικότερα, είναι
συνάρτηση της πυκνότητας (ρ) και της ελαστικότητας όγκου (Κ) του μέσου διάδοσης.
Συγκεκριμένα : c = (K/p)1/2 . (Ορφανουδάκης & Μαριάς, 2003:2)
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Υλικά

Ταχύτητα (m/sec)

Αέρας

331

Λίπος

1450

Λάδι (castor)

1500

Νερό (50ο C)

1540

Μαλακοί ιστοί

1540

Ήπαρ

1550

Αίμα

1570

Μυς

1585

Οστά (κρανίο)

4080

Χαλαζίας (quartz)

5740

Αλουμίνιο

6400

Πίνακας 1. Τυπικές ταχύτητες υπερήχων σε διάφορα υλικά (Ορφανουδάκης & Μαριάς, 2003:2)

Τα ακουστικά κύματα διαδίδονται βάζοντας τα σωματίδια του μέσου διάδοσης σε παλμική
κίνηση γύρω από τη θέση ισορροπίας τους και στην κατεύθυνση διάδοσης του κύματος. Όταν
ο ηχοβολέας σταματήσει να εκπέμπει το συνεχές αυτό κύμα, τα σωματίδια του μέσου
διάδοσης επανέρχονται στην αρχική θέση ηρεμίας. Η απόσταση, κατά την κατεύθυνση
διάδοσης του κύματος, μεταξύ γειτονικών σωματιδίων του μέσου διάδοσης, που έχουν το
ίδιο πλάτος μετατόπισης από τη θέση ηρεμίας ονομάζεται μήκος κύματος. (Ορφανουδάκης
& Μαριάς, 2003:2)

Σχήμα 1. Α) Στιγμιαία θέση σωματιδίων ομοιογενούς
μέσου πριν τη διάδοση συνεχούς κύματος υπερήχων
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Σχήμα 1. Β) Στιγμιαία θέση σωματιδίων ομοιογενούς
μέσου μετά τη διάδοση συνεχούς κύματος υπερήχων

Σχήμα 1. Γ) Συνεχές κύμα υπερήχων

Τα ακουστικά κύματα όπως αναφέρθηκε, είναι διαμήκη (longitudinal), δηλαδή οι μεταβολές
των κυματικών μεταβλητών είναι στην ίδια κατεύθυνση με την κατεύθυνση διάδοσης του
κύματος. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι εγκάρσια (transverse), δηλαδή οι κυματικές
μεταβλητές μεταβάλλονται κάθετα προς την κατεύθυνση διάδοσής τους. Η ένταση του
ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου μεταβάλλεται κάθετα προς την κατεύθυνση διάδοσης
τους. Παράδειγμα εγκαρσίων κυμάτων είναι τα θαλάσσια κύματα.

Σχήμα 2. Η πρόπτωση της
δέσμης είναι κάθετη στο
επίπεδο που απεικονίζεται
και ανακλάται ευθύγραμμα

Πηγή:http://users.teiath.gr/goikon/ulason/USARTEFACTSSAFETY.pdf
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2.2 Χαρακτηριστικά Υπερήχων
Ο υπέρηχος δεν είναι τίποτα περισσότερο από δονήσεις που συμβαίνουν σε μια συχνότητα
που είναι πολύ υψηλή για να ακούσουν οι άνθρωποι. Οι δονήσεις παρέχονται από ένα ειδικό
μορφοτροπέα συνδεδεμένο σε μια ειδική γεννήτρια. Ο μορφοτροπέας μετατρέπει την
ηλεκτρική ενέργεια από τη γεννήτρια σε δονήσεις υπερήχων. Κύμα ονομάζουμε την
μετάδοση μιας διαταραχής στον χώρο και στον χρόνο. Η διαταραχή αυτή έχει συγκεκριμένη
κατεύθυνση και ταχύτητα και προκαλείται από μία πηγή που ταλαντώνεται. Όπως όλα τα
κύματα, έτσι και τα ακουστικά κύματα χαρακτηρίζονται από την συχνότητα, το μήκος
κύματος, την περίοδο, την ταχύτητα διάδοσης και την ένταση. Η μέση ταχύτητα διάδοσης
των υπερήχων στους μαλακούς ιστούς είναι 1540 m/sec. Η συχνότητα, η περίοδος, το πλάτος
κύματος και η ένταση εξαρτώνται από την πηγή των υπερήχων, η ταχύτητα είναι
χαρακτηριστική του μέσου διάδοσης και το μήκος κύματος εξαρτάται τόσο από την πηγή των
υπερήχων όσο και από το μέσο διάδοσης. Η συχνότητα (f) αναφέρεται στον αριθμό των
κραδασμών ανά δευτερόλεπτο και ορίζεται ως ο αριθμός κύκλων μιας κυματικής μεταβλητής
ανά sec. Εκφράζεται σε μονάδες Hertz (Hz) (1 Hertz=1 κύκλος/sec) ή Megahertz (MHz) (1 MHz
= 1.000.000 Hz). Στη διαγνωστική υπερηχοτομογραφία χρησιμοποιούνται συχνότητες 1-10
MHz. (Ορφανουδάκης & Μαριάς, 2003).
Το βάθος με το οποίο ο ιστός δονείται από τον μορφοτροπέα είναι σχεδόν καθορισμένο για
χρήση στο μέσο ανθρώπινο σώμα. Το βάθος της διείσδυσης είναι διαφορετικό εάν ο
υποκείμενος ιστός είναι μυς, λίπος, ή τένοντας. 1 MHz διεισδύει μέχρι περίπου 1,5 ίντσες
στους μυς και σε περίπου 6 ίντσες σε λίπος. Αυτή η ιδιότητα καθιστά το υπερηχογράφημα
πολύ καλό για χρήση σε πολύ ρηχές περιοχές ιστών, όπως τα χέρια. Περίοδος (Τ) ονομάζεται
η διάρκεια ενός κύκλου και ισούται με το αντίστροφο της συχνότητας :T=1/f . Μήκος κύματος
(λ) ονομάζεται το μήκος, στο χώρο, που καταλαμβάνει ένας κύκλος του κύματος. Το μήκος
κύματος είναι ίσο με την ταχύτητα μεταφοράς δια τη συχνότητα : λ= c/f (mm/msec) / MHz.
(Laugier, & Haiat, 2011)
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Σχήμα 3. Διαμήκη κύματα Πηγή http://www.hellenica.de/Physik/Kyma.html:

Σχήμα 4. Κύματα υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων.

Πηγή: https://paws.augusta.edu/.../Ultrasound/BASIC%20CHA

(Πηγή: Chan & Perlas,
2011:15)
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2.3 Παραγωγή και ανίχνευση υπερήχων
Η παραγωγή και η ανίχνευση των υπερήχων βασίζεται στο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. Τα
ηχητικά κύματα εκπέμπονται από πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους από τον μορφοτροπέα
υπερήχων. Οι πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι είναι κατασκευασμένοι από υλικό που αλλάζει

Σχήμα 5. Μορφοτροπέας υπερήχων Πηγή: http://keywordsuggest.org/gallery/852656.html

ηλεκτρικά σήματα σε μηχανικούς κραδασμούς και αλλάζει μηχανικούς κραδασμούς σε
ηλεκτρικά σήματα. Όταν εφαρμόζεται δύναμη κάθετη στις απέναντι πλευρές κρυστάλλου με
πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες, αναπτύσσεται ηλεκτρικό δυναμικό. Το δυναμικό αυτό είναι
ευθέως ανάλογο της εφαρμοζόμενης πίεσης. Στην ιδιότητα αυτή βασίζεται η ανίχνευση των
υπερήχων. Κύμα υπερήχων που κατευθύνεται στον πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο προσκρούει
στην επιφάνειά του με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ηλεκτρικού δυναμικού εξ’ αιτίας της
εφαρμοζόμενης πίεσης. Αντίστροφα, όταν στις πλευρές κρυστάλλου με πιεζοηλεκτρικές
ιδιότητες εφαρμόζεται ηλεκτρικό δυναμικό, ο κρύσταλλος εκτείνεται ή συμπιέζεται ανάλογα
με την πολικότητα του ηλεκτρικού ρεύματος. Εάν η τάση εφαρμοστεί γρήγορα και αφαιρεθεί
επανειλημμένα, ο πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος αναπτύσσεται γρήγορα και χαλαρώνει
δημιουργώντας κύματα υπερήχων. (Hendee & Ritenour, 2002:319)
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Σχήμα 6. Η λειτουργία των πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων.
Πηγή: http://www.ndk.com/en/sensor/ultrasonic/basic02.html

Στην ιδιότητα αυτή βασίζεται η ανίχνευση των υπερήχων. Εφαρμογή εναλλασσόμενης τάσης
έχει ως αποτέλεσμα την δόνηση δηλαδή την συνεχή αυξομείωση των διαστάσεων του
πιεζοηλεκτρικού κρυστάλλου. Οι δονήσεις αυτές μεταδίδονται υπό μορφή αυξομειώσεων
της ακουστικής πίεσης και παράγουν ήχους. Ένας πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος μετατρέπει
την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική και αντιστρόφως. Αυτός είναι ο λόγος που η συσκευή
εκπομπής και ανίχνευσης υπερήχων σε ένα μηχάνημα υπερήχων καλείται μετατροπέας ή
μεταλλάκτης ενέργειας. Φυσικοί κρύσταλλοι όπως ο χαλαζίας (quartz) διαθέτουν
πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες. Στα σύγχρονα συστήματα υπερήχων χρησιμοποιούνται τεχνητοί
κρύσταλλοι από κράματα διαφόρων υλικών όπως των μολύβδου – ζιρκονίου – τιτανίου (ΡΖΤ).
Βασικό λοιπόν στοιχείο ενός μεταλλάκτη είναι ο πιεζοηλεκτρικός του κρύσταλλος. Στους
μεταλλάκτες ενέργειας ενός στοιχείου ο κρύσταλλος έχει κυλινδρικό σχήμα διαμέτρου 6-19
χιλιοστών και πάχος 0.2-2 χιλιοστά. Κάθε πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος έχει μια συχνότητα
συντονισμού στην οποία εμφανίζει την μεγαλύτερη απόδοση στην μετατροπή της ηλεκτρικής
ενέργειας σε ακουστική και αντίστροφα. Το πάχος του πιεζοηλεκτρικού κρυστάλλου
καθορίζει την συχνότητα συντονισμού fo του κρυστάλλου. Ισχύει η σχέση fo = c/(2d) όπου c
η ταχύτητα του ήχου και d το πάχος του κρυστάλλου. Οι πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι που
εκπέμπουν παλμούς υπερήχων διεγείρονται από βραχείς ηλεκτρικούς παλμούς. Κάθε
πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος παράγει ένα υπερηχητικό κύμα. Η άθροιση όλων των κυμάτων
που παράγονται από τους πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους σχηματίζει τη δέσμη υπερήχων. Τα
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κύματα υπερήχων παράγονται σε παλμούς και κάθε παλμός αποτελείται συνήθως από 2 ή 3
ηχητικούς κύκλους της ίδιας συχνότητας.
Σχήμα 7. Απεικόνιση της έννοιας των παλμών, Πηγή: Chan & Perlas 2011

Το μήκος παλμού (PL) είναι η διανυθείσα απόσταση ανά παλμό. Τα κύματα βραχέων παλμών
βελτιώνουν την αξονική ανάλυση για απεικόνιση υπερήχων. Το PL δεν μπορεί να μειωθεί σε
λιγότερο από 2 ή 3 κύκλους ήχου από τα υλικά απόσβεσης μέσα στον μορφοτροπέα. Η
συχνότητα επανάληψης παλμών (PRF) είναι ο ρυθμός των παλμών που εκπέμπονται από τον
μορφοτροπέα (αριθμός παλμών ανά μονάδα χρόνου). Οι παλμοί υπερήχων πρέπει να
απέχουν σε ικανοποιητικό χρόνο για να επιτρέπουν στον ήχο να φτάσει στον στόχο
ενδιαφέροντος και να επιστρέψει στον μετατροπέα πριν δημιουργηθεί ο επόμενος παλμός.
Το PRF για ιατρική απεικόνιση κυμαίνεται από 1-10 kHz. Για παράδειγμα, αν το PRF = 5 kHz
και ο χρόνος μεταξύ των παλμών είναι 0,2 msec, θα χρειαστούν 0,1 msec για να φτάσουν στο
στόχο και 0,1 msec για να επιστρέψουν στον μετατροπέα. Αυτό σημαίνει ότι ο παλμός θα
διανύσει 15,4 cm πριν εκπέμπεται ο επόμενος παλμός (1,540 m / sec x 0,1 msec = 0,154 m σε
0,1 msec = 15,4 cm).
Αποτέλεσμα αυτής της διέγερσης είναι η ταλάντωση του κρυστάλλου και η εκπομπή παλμού
υπερήχων. Πίσω από τον κρύσταλλο υπάρχει απορροφητικό υλικό για την μείωση του χρόνου
δόνησης του κρυστάλλου κατά την εκπομπή. Έτσι μειώνεται η διάρκεια και το μήκος του
παλμού. Η μείωση του μήκους του παλμού έχει θετική επίπτωση στην ποιότητα της εικόνας.
Το υπερηχητικό πεδίο είναι δυνατόν να διακριθεί στο εγγύς και το απόμακρο. Το εγγύς πεδίο
ή ζώνη Fresnel έχει σχήμα κυλίνδρου διαμέτρου ίσης με τη διάμετρο του κρυστάλλου. Το
εγγύς πεδίο εκτείνεται από την επιφάνεια εκπομπής του μορφοτροπέα μέχρι απόσταση x
που εξαρτάται από την ακτίνα του κρυστάλλου r και το μήκος κύματος της δέσμης των
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υπερήχων: x = r2/λ. Στο εγγύς πεδίο η ένταση του υπερηχητικού πεδίου παρουσιάζει
σημαντικές μεταβολές από σημείο σε σημείο. Το απόμακρο πεδίο ή ζώνη Fraunhofer έχει
κωνικό σχήμα. Η περιοχή παρουσιάζει απόκλιση κατά γωνία θ που εξαρτάται από την ακτίνα
r του μεταλλάκτη και το μήκος κύματος των υπερήχων λ: ημθ = 0,61 λ/r. Η διάμετρος της
δέσμης των υπερήχων είναι σημαντική παράμετρος γιατί η μείωση του πλάτους του παλμού
έχει θετική επίπτωση στην ποιότητα της εικόνας. Για τον έλεγχο της διαμέτρου της δέσμης
είναι απαραίτητη η εφαρμογή τεχνικών εστίασης.

Σχήμα 8: Ένας πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική και
αντιστρόφως. Αυτός είναι ο λόγος που η συσκευή εκπομπής και ανίχνευσης υπερήχων σε ένα
μηχάνημα υπερήχων καλείται μετατροπέας ή μεταλλάκτης ενέργειας. Πηγή: Terkawi, et al. 2013

Δεδομένου ότι τα κύματα υπερήχων περνούν διαμέσου διαφόρων ιστών του σώματος,
ανακλώνται πίσω στον μορφοτροπέα δημιουργώντας μια εικόνα στην οθόνη υπερήχων. Η
ακουστική σύνθετη αντίσταση θεωρείται η αντίσταση για διάδοση των υπερηχητικών
κυμάτων. Αυτό ποικίλλει ανάλογα με την πυκνότητα του υπερηχητικού υλικού που διέρχεται.
Όταν το υλικό είναι πιο στερεό, τότε τα σωματίδια είναι πυκνότερα και τα ηχογραφημένα
κύματα θα αντανακλούν περισσότερο. Το υγρό μεταδίδει περισσότερα ηχητικά κύματα από
το στερεό υλικό. Έτσι, λιγότερο κύματα υπερήχων θα αντανακλούν πίσω από τα υγρά. Αυτό
δημιουργεί μια ηχογενή "μαύρη" εικόνα. Οι πέτρες και τα οστά αντανακλούν περισσότερα
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ηχητικά κύματα από τα υγρά και παράγουν "λευκές" φωτεινές εικόνες. Δεδομένου ότι τα
υπερηχητικά κύματα δεν μπορούν να μεταδοθούν μέσω πετρών, πίσω από αυτά θα υπάρχει
μια μαύρη ακουστική σκιά. Ο αέρας είναι ένας ισχυρός ανακλαστήρας δέσμης υπερήχων που
καθιστά δύσκολη την οπτικοποίηση των δομών πίσω του. (Hendee & Ritenour, 2002)

Διάγραμμα 1: Το πιο πυκνό υλικό αντανακλά περισσότερα υπερηχητικά κύματα. Το υγρό (όπως το
αίμα) μεταδίδει υπερηχητικά κύματα αλλά τα κύματα που ανακλά πίσω λιγοστεύουν. Αυτό αποδίδει
μια μαύρη "ηχητική" εικόνα. Οι πέτρες παράγουν λευκές εικόνες με μια σκιά πίσω τους. Οι μαλακοί
ιστοί (όπως το ήπαρ) αποδίδουν διαφορετικές κλίμακες γκρι χρώματος. Πηγή: Hendee & Ritenour
2002

2.4 Αλληλεπίδραση υπερήχων με ιστούς
Οι ακουστικές ιδιότητες των ιστών επηρεάζουν τη συμπεριφορά της δέσμης υπερήχων κατά
την πορεία τους σ’ αυτούς. Η δέσμη υπερήχων υφίσταται μεταβολές κατά τη μετάβασή της
στο εσωτερικό των ανθρωπίνων ιστών λόγω της φυσικής αλληλεπίδρασης με τα μόρια του
εκάστοτε ιστού. Στα σύνορα μεταξύ δύο διαφορετικών ιστών η δέσμη υπόκειται σε ανάκλαση
ή διάθλαση. Στο εσωτερικό παρέγχυμα των ιστών σκεδάζεται λόγω της παρουσίας πολύ
μικρών δομών, ενώ στο σύνολο της διαδρομής στο ανθρώπινο σώμα υφίσταται απώλεια
ενέργειας λόγω απορρόφησης και εξασθένησης (Angelsen, 2000a). Στην ακτινογραφία, η
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απεικόνιση της ανατομίας βασίζεται στη μερική απορρόφηση των ακτινών Χ από τους
βιολογικούς ιστούς ενώ στην υπερηχοτομογραφία η δυνατότητα απεικόνισης της ανατομίας
βασίζεται στο φαινόμενο της ανάκλασης. Τα φαινόμενα διάθλασης, σκέδασης και
απορρόφησης της δέσμης υπερήχων επιδρούν κυρίως αρνητικά επηρεάζοντας τη σχετική
ένταση των ανακλάσεων και την ακρίβεια, με την οποία οι στοιχειώδεις όγκοι βιολογικών
ιστών, από τους οποίους προέρχονται αυτές οι ανακλάσεις, εντοπίζονται στο χώρο. Τεχνικά
σφάλματα γεωμετρικής φύσης συχνά παραμορφώνουν το σχήμα διαφόρων ανατομικών
οργάνων ή έχουν σαν αποτέλεσμα την απεικόνιση τους σε λάθος θέση. Γι’ αυτό η σωστή
κλινική εφαρμογή της υπερηχοτομογραφίας, απαιτεί και τεχνικές γνώσεις, περισσότερο ίσως
από άλλες μεθόδους διαγνωστικής απεικόνισης. Στην υπερηχοτομογραφία, η κατασκευή της
εικόνας βασίζεται στη μερική ανάκλαση της δέσμης υπερήχων, καθώς αυτή προσπίπτει
διαδοχικά σε διαχωριστικές επιφάνειες μεταξύ ιστών με διαφορετική ειδική ακουστική
αντίσταση. (Hendee & Ritenour, 2002) Στις επιφάνειες που διαχωρίζουν δύο μέσα διάδοσης
με διαφορετική ειδική ακουστική αντίσταση, παρατηρείται μερική ως σχεδόν ολική
ανάκλαση της δέσμης υπερήχων. Η ειδική ακουστική αντίσταση ορίζεται ως Z=ρ c{1 Rayl = 1
g/(cm. sec) 10} ,όπου ρ είναι η πυκνότητα σε g/cm3 και c η ταχύτητα του ήχου σε cm/sec.
Πίνακας 2. Τυπικές τιμές ειδικής ακουστικής αντίστασης. Η ταχύτητα του ήχου διαφοροποιείται
ανάλογα με τη θερμοκρασία στις πλείστες των περιπτώσεων Πηγή: Azhari, 2010 σ.213

16

Επιφάνειες με μεγάλο συντελεστή ανάκλασης περιορίζουν σημαντικά την ακτίνα δράσης της
δέσμης υπερήχων και βάζουν περιορισμούς στις περιοχές της ανθρώπινης ανατομίας, που
μπορούν να απεικονισθούν αποτελεσματικά με μεθόδους υπερηχοτομογραφίας. (Hendee &
Ritenour, 2002:311)

Σχήμα 9.Α
Ανάκλαση υπερήχων σε μια διεπαφή, όπου
η γωνία πρόσπτωσης θi ισούται με τη γωνία
Ανάκλασης θr

Το φαινόμενο διάθλασης σημαίνει αλλαγή κατεύθυνσης ως προς την αρχική δέσμη λόγω της
διαφορετικής ταχύτητας του ήχου στα δύο μέσα διάδοσης. Η γωνία που σχηματίζει η
ανακλώμενη δέσμη ως προς την κάθετο στην επιφάνεια, είναι ίση με τη γωνία πρόσπτωσης,
ενώ η γωνία της διαθλώμενης δέσμης δίνεται από το νόμο του Snell.

Σχήμα 9.Β Διάθλαση της ηχητικής δέσμης σε
μια διεπαφή. Απαιτούνται δύο προϋποθέσεις:
(1) η δέσμη ήχου πρέπει να προσπέσει μια
διεπαφή υπό γωνία διαφορετική των 90◦
(2) η ταχύτητα του ήχου πρέπει να διαφέρει
στις αντίθετες πλευρές της διεπαφής.

Η διάθλαση της δέσμης υπερήχων είναι η κύρια πηγή τεχνικών σφαλμάτων γεωμετρικής
φύσης.
Σχήμα 9.Γ
Πλευρική μετατόπιση μιας δέσμης υπερήχων στο
παρεμβαλλόμενο μέσο 2 σε ένα ομοιογενές μέσο
1, δημιουργεί τεχνικό σφάλμα.

Πηγή: Hendee & Ritenour, 2002:314
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Η παραπάνω γεωμετρική θεώρηση των φαινόμενων της ανάκλασης και της διάθλασης
προϋποθέτει ότι το μήκος κύματος των υπερήχων είναι πολύ μικρό σε σχέση με τις
διαστάσεις των ανακλαστικών επιφανειών, ή κατοπτρικές ανακλάσεις. Αν οι διαστάσεις των
ανακλαστικών επιφανειών και των ανωμαλιών, είναι συγκρίσιμες με το μήκος κύματος των
υπερήχων, τότε παρατηρείται σκέδαση (scattering) της δέσμης υπερήχων. Η ένταση του
μέρους εκείνου της δέσμης, που σκεδάζεται προς τα πίσω (backscatter) από ανώμαλες
επιφάνειες ή ετερογενή μέσα διάδοσης, εξαρτάται περισσότερο από τη συχνότητα των
υπερήχων και τα χαρακτηριστικά των σκεδαστών, ενώ είναι σχετικά ανεξάρτητη από τη γωνία
πρόσπτωσης. Η οπισθοσκέδαση επιτρέπει την απεικόνιση και το χαρακτηρισμό ιστών με
κάποια κατανομή σκεδαστών και ακόμη την καλύτερη απεικόνιση ανακλαστικών επιφανειών
που συμβαίνει να μην είναι κάθετες στη δέσμη υπερήχων. Λόγω του μεγάλου αριθμού
σκεδαστών, που συναντά η δέσμη υπερήχων, καθώς διαδίδεται μέσα στους βιολογικούς
ιστούς, είναι δυνατό πολλές ανακλάσεις μαζί να φθάσουν στο μετατροπέα ενέργειας με
τέτοιο τρόπο που ή να συμβάλουν προσθετικά στην παραγωγή του ολικού σήματος ή να
αλληλοαναιρεθούν και να παράγουν ένα ασθενές σήμα. (Hendee & Ritenour, 2002:314)

Σχήμα 10.
Επειδή ο ήχος αντανακλάται σε
όλες τις κατευθύνσεις, τα
κύματα ταξιδεύουν σε
διαφορετικές διαδρομές. Τα
μέτωπα κύματος που
επιστρέφουν στον μορφοτροπέα
μπορούν να είναι προσθετικά ή
καταστροφικά. Με αυτό τον
τρόπο δημιουργείται ο
ακουστικός θόρυβος στο σήμα.
(Hendee & Ritenour, 2002:308)
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Αποτέλεσμα αυτού του φαινόμενου είναι η εμφάνιση των διαφόρων ιστών στην τελική
εικόνα να μην εξαρτάται μόνο από την πραγματική σύνθεση τους και τα χαρακτηριστικά των
σκεδαστών που περιέχουν, αλλά να περιλαμβάνει και χαρακτηριστικές αυξομειώσεις στην
ένταση, γνωστές σαν ακουστικό speckle, που προέρχονται από τη συμβολή που οδηγεί σε
ενίσχυση ή αλληλοαναίρεση των πολλαπλών ανακλάσεων στην επιφάνεια του μετατροπέα
ενέργειας.

Σχήμα 11. Σκέδαση, Η προσπίπτουσα δέσμη σκεδάζεται προς διάφορες κατευθύνσεις Η
προσπίπτουσα ηχητική δέσμη διασκορπίζεται σε όλες τις κατευθύνσεις με έναν απρόβλεπτο τρόπο.
(Herring, & Bjornton, 1985: 1111)

Οι κατοπτρικές ανακλάσεις και η σκέδαση μέρους της δέσμης υπερήχων από τους ιστούς του
ανθρωπίνου σώματος αφαιρούν ενέργεια από τη δέσμη ελαττώνοντας, έτσι, σταδιακά το
πλάτος και την ένταση των υπερήχων. ( Chan & Perlas, 2011:16)
Για τη σταδιακή εξασθένηση της δέσμης υπερήχων συμβάλλει και

η απορρόφηση

(absorption) ενέργειας από τους ιστούς. Οι παλμοί υπερήχων χάνουν ενέργεια συνεχώς
καθώς κινούνται μέσα από την ύλη. Αυτό είναι σε αντίθεση με τα φωτόνια ακτίνων Χ, τα
οποία χάνουν ενέργεια σε φωτοηλεκτρικές ή Compton αλληλεπιδράσεις. Οι αλληλεπιδράσεις
σκέδασης και διάθλασης αφαιρούν επίσης κάποια ενέργεια από τον παλμό και συμβάλλουν
στη συνολική εξασθένηση, αλλά η απορρόφηση είναι η πιο σημαντική. Είναι φαινόμενο μέσω
του οποίου μέρος της ενέργειας των ηχητικών κυμάτων (μηχανική ενέργεια) μεταφέρεται
στους ιστούς. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ενέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα. Εκεί
βασίζεται και μία από τις θεραπευτικές χρήσεις των υπερήχων, η υπερθερμία. Ο ρυθμός με
τον οποίο απορροφάτε ένας παλμός υπερήχων γενικά εξαρτάται από δύο παράγοντες: (1) το
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υλικό μέσω του οποίου διέρχεται και (2) τη συχνότητα του υπερηχογραφήματος. Ο ρυθμός
εξασθένησης (απορρόφησης) καθορίζεται με βάση συντελεστή εξασθένησης στις μονάδες
ντεσιμπέλ ανά εκατοστόμετρο. Δεδομένου ότι η εξασθένηση του ιστού αυξάνεται με τη
συχνότητα, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί η συχνότητα όταν δίνεται μια τιμή
εξασθένησης.
Ο συντελεστής εξασθένησης αντιπροσωπεύει την εξασθένηση της δέσμης υπερήχων ανά
μονάδα απόστασης και εκφράζεται σε μονάδες dB/cm. Ακόμη, ο συντελεστής εξασθένησης
αυξάνεται καθώς αυξάνεται η συχνότητα των υπερήχων. Είναι προφανές ότι η εξασθένηση
της δέσμης υπερήχων είναι μεγαλύτερη για μεγάλες αποστάσεις και για υψηλές συχνότητες.
Για παράδειγμα, η ένταση μιας δέσμης υπερήχων με συχνότητα 3 MHz, που διανύει μια
απόσταση 10 cm μέσα στους μαλακούς ιστούς του ανθρωπίνου σώματος, θα μειωθεί κατά
30 dB, ενώ αν διανύσει απόσταση 5 cm, η ένταση θα μειωθεί κατά 15 dB. (Hendee & Ritenour,
2002)

Διάγραμμα 2. Η επίδραση της απορρόφησης στο εύρος παλμού υπερήχων σε σχέση με την
απόσταση ή το βάθος στο σώμα Πηγή:
http://www.sprawls.org/ppmi2/USPRO/#INTRODUCTION%20AND%20OVERVIEW
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2.5 Υπερηχογραφία Β τύπου
Η δημιουργία μιας εικόνας από υπερηχογράφο βασίζεται σε φυσικές ιδιότητες δημιουργίας
ηχητικών παλμών και τη διάδοσή τους μέσα από υλικό μέσο. Οποιοσδήποτε υπερηχογράφος
δέχεται σαν δεδομένες τις ιδιότητες της ηχητικής δέσμης. Η υπερηχητική δέσμη θεωρείται
λεπτή και του ιδίου πάχους καθ΄ όλο το μήκος της έτσι ώστε το πάχος τομής να είναι κατά
πολύ πιο λεπτό, η ταχύτητα του ήχου στο ανθρώπινο σώμα είναι σταθερή, είναι δηλαδή ίδια
για όλους τους ιστούς από τους οποίους διέρχεται η δέσμη, η πρόπτωση της δέσμης είναι
κάθετη στο επίπεδο που απεικονίζει, η εξασθένηση της δέσμης είναι ομοιόμορφη σε όλη την
έκταση της επιφάνειας σάρωσης και η δέσμη οδεύει προς τον στόχο της και επανέρχεται
ευθύγραμμα (Kossoff, 2000:134). Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε από τα
προαναφερθέντα την διάδοση των ηχητικών κυμάτων που αν και δεν μπορούμε να τα
κατανοήσουμε φυσικά, έχουν ιδιότητες που τα καθιστούν φυσική οντότητα. Η εικόνα
υπερήχων παράγεται από αλληλεπιδράσεις παλμών υπερήχων με τις ανατομικές δομές μέσα
στο ανθρώπινο σώμα. Η βασική εικόνα τύπου Β είναι μια απεικόνιση ηχούς ή αντανακλάσεις
από τις δομές και τα αντικείμενα. Η απορρόφηση του υπερήχου καθώς περνά μέσα και πίσω
από το σώμα είναι γενικά ανεπιθύμητη επειδή περιορίζει το βάθος της απεικόνισης,
επηρεάζει δυσμενώς το εύρος της ανακλώμενης υπερηχητικής δέσμης, ώστε να σχηματίζεται
εικόνα στην οποία να υπάρχει θόρυβος ή να υπάρχουν τεχνικά σφάλματα. Το μέγεθος του
παλμού υπερήχων σε διαφορετικά βάθη εντός της απεικονιζόμενης περιοχής καθορίζει την
ποσότητα του θορύβου και τις λεπτομέρειες στις εικόνες. Η κατανόηση των φυσικών
χαρακτηριστικών του υπερήχου και του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρά με το σώμα
ενισχύει την ικανότητα ανάλυσης των εικόνων και τη λήψη διαγνωστικών αποφάσεων με
περισσότερη ακρίβεια. (Kaur, 2013:388) Οι σύγχρονες ιατρικές υπερηχογραφίες εκτελούνται
κυρίως χρησιμοποιώντας μια παλμικής ηχούς προσέγγιση στη βάση της απεικόνισης της
φωτεινότητας του σήματος (brightness mode – B mode). Οι βασικές αρχές της απεικόνισης
τύπου B είναι οι ίδιες σήμερα όπως ήταν πριν από αρκετές δεκαετίες. Αυτό περιλαμβάνει τη
μετάδοση μικρών παλμών υπερηχητικής ηχούς από έναν μετατροπέα στο σώμα. Καθώς τα
κύματα υπερήχων διαπερνούν σωματικούς ιστούς με διαφορετικές ακουστικές αντιστάσεις
κατά μήκος της διαδρομής μετάδοσης, μερικά αντανακλώνται πίσω στον μετατροπέα
(σήματα ηχούς) και μερικά συνεχίζουν να διεισδύουν βαθύτερα. Τα σήματα ηχούς που
επιστρέφονται από πολλούς διαδοχικούς ομοεπίπεδους παλμούς επεξεργάζονται και
συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια εικόνα. Έτσι, ένας υπερηχητικός μετατροπέας
λειτουργεί τόσο ως ηχείο (παράγει ηχητικά κύματα) όσο και ως μικρόφωνο (που λαμβάνει
ηχητικά κύματα). Ο παλμός υπερήχων είναι στην πραγματικότητα πολύ μικρός, ωστόσο
καθώς διασχίζει σε ευθεία διαδρομή αναφέρεται συχνά ως υπερηχητική δέσμη. Η
κατεύθυνση της διάδοσης υπερήχων κατά μήκος της γραμμής δέσμης ονομάζεται αξονική
κατεύθυνση. Η κατεύθυνση της διάδοσης υπερήχων κάθετα προς την αξονική, ονομάζεται
πλάγια κατεύθυνση. Συνήθως μόνο ένα μικρό κλάσμα του παλμού υπερήχων επιστρέφει ως
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αντανακλαστική ηχώ αφού φθάσει σε ένα σώμα ιστού, ενώ το υπόλοιπο του παλμού
συνεχίζεται κατά μήκος της γραμμής δέσμης σε μεγαλύτερα βάθη ιστών. (Chan & Perlas
2011:12)

Διάγραμμα 3. Ένα τυπικό σύστημα διαγνωστικής υπερηχοτομογραφίαs αποτελείται: Πηγή:
http://www.sprawls.org/ppmi2/USPRO/#INTRODUCTION%20AND%20OVERVIEW

•

Τον παλμοδότη (pulser), ο οποίος στέλνει ηλεκτρικούς παλμούς στο μετατροπέα
ενέργειας με κάποια προκαθορισμένη συχνότητα.

•

Το μετατροπέα ενέργειας, ο οποίος για κάθε ηλεκτρικό παλμό που δέχεται, παράγει έναν
αντίστοιχο παλμό υπερήχων

•

Οι ανακλάσεις που παράγονται από διάφορες ανακλαστικές επιφάνειες ή
κατανεμημένους σκεδαστές, κατευθύνονται προς το μετατροπέα ενέργειας, όπου
μετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήματα, το πλάτος των οποίων είναι ανάλογο του πλάτους
ή της έντασης των ανακλάσεων. Τα σήματα αυτά περνούν διάφορα στάδια επεξεργασίας.

•

Το δέκτη ή επεξεργαστή των σημάτων εξόδου του μετατροπέα ενέργειας, κάποια μνήμη
εικόνας και μια ή περισσότερες οθόνες τηλεόρασης.
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Ο εξοπλισμός υπερήχων αποτελείται βασικά από έναν μετατροπέα, σαρωτή, υπολογιστή και
οθόνη. Ο μετατροπέας, που ονομάζεται επίσης ανιχνευτής υπερήχων, εκπέμπει

Εικόνα 1: Γραμμικής
συστοιχίας μετατροπέας,

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_ultrasound

παλμούς ηχητικών κυμάτων. Οι μορφοτροπείς έρχονται σε διαφορετικά σχήματα και μεγέθη.
Ένας τύπος είναι επίπεδης επιφάνειας - γραμμικής συστοιχίας μετατροπέας. Άλλος τύπος
είναι o κυρτός μετατροπέας
Η CPU είναι ο εγκέφαλος της μηχανής υπερήχων. Η CPU είναι βασικά ένας υπολογιστής που
περιέχει τον μικροεπεξεργαστή, μνήμη, ενισχυτές και τροφοδοτικά για το μικροεπεξεργαστή
και ανιχνευτή. Η CPU αποστέλλει ηλεκτρικό ρεύμα στον ανιχνευτή μορφοτροπέα για να
εκπέμψει ηχητικά κύματα και επίσης λαμβάνει τους ηλεκτρικούς παλμούς από τους
ανιχνευτές που δημιουργήθηκαν από τις ηχούς επιστροφής. Η CPU κάνει όλους τους
υπολογισμούς που σχετίζονται με την επεξεργασία των δεδομένων. Μόλις επεξεργαστούν τα
ακατέργαστα δεδομένα, η CPU σχηματίζει την εικόνα στην οθόνη. Η CPU μπορεί επίσης να
αποθηκεύσει τα επεξεργασμένα δεδομένα ή και την εικόνα στο δίσκο. Ο σαρωτής είναι συχνά
μέρος του μορφοτροπέα και λειτουργεί για να συλλέξει την αντανάκλαση των ηχητικών
κυμάτων που επιστρέφουν. Ο εξοπλισμός υπερήχων μπορεί επίσης να συνδεθεί σε
εκτυπωτή, συσκευή εγγραφής βίντεο ή συσκευή αποθήκευσης δεδομένων που μπορεί να
κάνει ένα αντίγραφο της σάρωσης για μεταγενέστερη αναφορά.
Tα μονοδιάστατα σήματα εξόδου του μετατροπέα ενέργειας μετασχηματίζονται σε εικόνες
δύο διαστάσεων με έναν τρόπο γνωστό σαν τρόπος Β (Brightness mode) ή τρόπος σάρωσης
Β (B-scan) και τρόπος απεικόνισης με χρήση της κλίμακας του γκρίζου (gray-scale imaging)
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Σε κάθε pixel, η τιμή του αντιπροσωπεύει την ένταση των ανακλάσεων που προέρχονται από
την ανατομική «θέση» που αντιπροσωπεύει. Οι αποστάσεις των ανακλαστικών επιφανειών
από το μετατροπέα ενέργειας υπολογίζονται με βάση την ταχύτητα του ήχου στους μαλακούς
ιστούς και το συνολικό χρόνο διάδοσης του αρχικού παλμού υπερήχων μέχρι το σημείο
ανάκλασης και επιστροφής της ανάκλασης στο μετατροπέα ενέργειας. Ο πίνακας εντάσεων,
που με τον τρόπο αυτό αποθηκεύεται στη μνήμη εικόνας, διαβάζεται και μεταφέρεται στην
οθόνη με συχνότητα που επιτρέπει τη σταθερή και συνεχή απεικόνιση της ανατομικής τομής.
Tο γεγονός ότι η εικόνα είναι αποθηκευμένη σαν πίνακας αριθμητικών τιμών δίνει τη
δυνατότητα επεξεργασίας της εικόνας, πριν από την προβολή της στην οθόνη, με σκοπό τη
μείωση του θορύβου, την εκλεκτική ενίσχυση διαφόρων περιοχών της εικόνας ή διαφόρων
εντάσεων καθώς και τη δυνατότητα ανάλυσης της εικόνας, με σκοπό την εύρεση και το
χαρακτηρισμό του μεγέθους ή του σχήματος διαφόρων αντικειμένων δηλαδή το
χαρακτηρισμό των ιδιοτήτων διαφόρων ιστών.
Σήμερα, όλα σχεδόν τα συστήματα υπερηχοτομογραφίας εκπέμπουν παλμούς υπερήχων και
η εικόνα κατασκευάζεται μετά από επεξεργασία των πληροφοριών που περιέχουν τα
σύνθετα σήματα, που παράγει ο μετατροπέας ενέργειας αποκρινόμενος στους
ανακλώμενους ήχους, που δέχεται μετά από κατοπτρικές ανακλάσεις και οπισθοσκέδαση
μέρους της ενέργειας των διαδοχικών παλμών. (Kaur, 2013:388)
Διάγραμμα 4: Οθόνη υπερήχων
τύπου B ή λειτουργίας φωτεινότητας.
Το πλάτος των ανακλώμενων
σημάτων εμφανίζεται ως
φωτεινότητα σε σημεία μιας εικόνας
που καθορίζονται από τις
συντεταγμένες χ, y
Πηγή: Hendee & Ritenour , 2002:333
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Η θέση της ανακλώμενης ηχούς και της οπισθοσκέδασης μέρους της ενέργειας εμφανίζεται
σε δύο διαστάσεις (x και y) σε μια οθόνη βίντεο. Το πλάτος κάθε ηχούς αντιπροσωπεύεται
από την τιμή φωτεινότητας στη θέση xy. Οι ηχώ υψηλού πλάτους μπορούν να
παρουσιαστούν είτε ως υψηλής φωτεινότητας είτε ως χαμηλής φωτεινότητας για να
παρέχουν είτε παρουσιάσεις "άσπρο σε μαύρο" είτε "μαύρο σε άσπρο". Οι περισσότερες
εικόνες από συστήματα υπερηχοτομογραφιών είναι παρουσιάσεις "άσπρο σε μαύρο". Έτσι
οι περιοχές στον ασθενή που είναι περισσότερο ηχογενείς αντιστοιχούν σε περιοχές της
εικόνας που είναι πιο φωτεινές, επομένως Β λειτουργίας φωτεινότητας (“brightness” mode).
Όταν μια ηχώ επιστρέφει στον μορφοτροπέα, το εύρος της αντιπροσωπεύει το βαθμό
φωτεινότητας (δηλαδή ηχογένεια) μιας κουκκίδας στην οθόνη. Ο συνδυασμός όλων των
κουκίδων αποτελεί την τελική εικόνα. Οι ισχυρές κατοπτρικές αντανακλάσεις δημιουργούν
φωτεινές κουκίδες (υπερηχοειδείς), π.χ. διάφραγμα, οστό, περικάρδιο. Οι ασθενέστερες
διάχυτες αντανακλάσεις παράγουν γκρίζες κουκίδες (υποηχοειδείς) π.χ., στερεά όργανα.
Καμιά ανάκλαση δεν υπάρχει όταν οι κουκκίδες είναι πολύ σκούρες (ανηχοειδείς). Επίσης, οι
βαθιές

δομές

εμφανίζονται

συχνά υποηχοειδείς επειδή η
εξασθένηση

περιορίζει

τη

μετάδοση δέσμης για να φτάσει
στις δομές, με αποτέλεσμα μια
αδύναμη ηχώ να επιστρέφει.
(Hendee & Ritenour , 2002:332)
Σχήμα 12: Δημιουργία μιας εικόνας 2D, B mode. Η εικόνα δημιουργείται από τη γραμμή, καθώς η
δέσμη βαδίζει κατά μήκος της συστοιχίας μορφοτροπέα. Πηγή: Hoskins, Martin, & Thrush, 2010:3
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Η εικόνα Β-mode, στο σχήμα 12, παράχθηκε από μια συστοιχία γραμμικού μετατροπέα, δηλ.
ένα μεγάλο αριθμό μικρών στοιχείων μετατροπέων διατεταγμένων σε ευθεία γραμμή. Οι
δέσμες υπερήχων, και συνεπώς και οι γραμμές B-mode, είναι όλες κάθετες στη γραμμή των
στοιχείων

του

μετατροπέα

και

επομένως παράλληλες μεταξύ τους
(Σχήμα

13

α).

Το

προκύπτον

ορθογώνιο οπτικό πεδίο είναι χρήσιμο
σε εφαρμογές, όπου υπάρχει ανάγκη
να

απεικονίζονται

επιφανειακές

περιοχές του σώματος ταυτόχρονα με
τα όργανα σε βαθύτερο επίπεδο.
Άλλες

μορφές

σάρωσης

χρησιμοποιούνται συχνά για άλλες
ανάγκες. Για παράδειγμα, ένας καμπυλόγραμμος μορφοτροπέας (Σχήμα 13.b) δίνει ένα ευρύ
πεδίο θέασης κοντά στον μετατροπέα και ένα ακόμη ευρύτερο πεδίο σε βαθύτερα επίπεδα.
Αυτό επιτυγχάνεται επίσης και από το τραπεζοειδές οπτικό πεδίο (Σχήμα 13c).
Καμπυλόγραμμα και τραπεζοειδή οπτικά πεδία χρησιμοποιούνται ευρέως σε σάρωση στη
μαιευτική για να επιτρέψει την απεικόνιση των πιο επιφανειακών στόχων, όπως τον
πλακούντα, ενώ παράλληλα δίνει τη μεγαλύτερη κάλυψη στο βάθος του μωρού. Το οπτικό
πεδίο του τομέα (Σχήμα 13. d) προτιμάται για την απεικόνιση της καρδιάς, όπου η πρόσβαση
είναι συνήθως μέσα από ένα στενό ακουστικό παράθυρο μεταξύ των πλευρών. Όλες οι
γραμμές σ’ αυτή την περίπτωση είναι κοντά στον μετατροπέα και περνούν μέσα από το στενό
κενό, αλλά αποκλίνουν μετά από αυτό για να δώσουν ένα ευρύ πεδίο θέασης στο βάθος της
καρδιάς. Οι μορφοτροπείς που έχουν σχεδιαστεί για εσωτερική χρήση, όπως ενδοαγγειακοί
ή ορθικοί ανιχνευτές, μπορούν να χρησιμοποιούν την ακτινική μορφή (Σχήμα 13. e) καθώς
και τομεακά και γραμμικά οπτικά πεδία. Η ακτινική κατανομή της δέσμης είναι παρόμοια με
αυτή των ακτίνων του φωτός από έναν φάρο. Αυτή η μορφή μπορεί να επιτευχθεί με
περιστροφή ενός μετατροπέα ενός στοιχείου στο άκρο ενός καθετήρα ή ενός άκαμπτου
σωλήνα, ο οποίος μπορεί να εισαχθεί μέσα στο σώμα. Επομένως, οι γραμμές λειτουργίας Β
εκπέμπονται όλες από το κέντρο του οπτικού πεδίου.
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Σχήμα 13: Ενδεικτικές μορφές σάρωσης Β τύπου: (α) γραμμικές, (b) καμπυλόγραμμες, (c)
τραπεζοειδείς, (d) πεδίου τομέα και (ε) ακτινικές Πηγή: Hoskins, Martin, & Thrush, 2010 :3)

Παραδείγματα εικόνων υπερήχων

Β – mode από υπερηχογενείς, υποηχογενής και

ανηχοϊκούς ιστούς
Πηγή: http://www.usra.ca/regional-anesthesia/introduction/basic.php#echogenicity

Εικόνα 2. Ένα υπερηχογράφημα που
δείχνει μια στρογγυλή ανηχοϊκή
αρτηρία (Α) και μια ωοειδούς μορφής
ανηχοϊκή φλέβα (V).

Εικόνα 3. Το λίπος είναι
υποηχογενής ιστός, αλλά περιέχει
λωρίδες με υπερηχογενή
χαρακτηριστικά, συχνά
ακανόνιστες. Το λιπαρό στρώμα
είναι πιο επιφανειακό. Σημειώνεται
η διαφορά στην τομογραφία
μεταξύ λίπους και μυών
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Εικόνα 4. Ο μυς είναι επίσης
υποχογενής ιστός με ραβδώσεις
υπερηχοειδείς. Το περίγραμμα
ενός μυϊκού στρώματος (το
περίβλημά του) είναι εξαιρετικά
υπερηχογενές. Το οστό είναι
υπερηχογενές ιστός, αλλά στο
περίγραμμά του (βέλη) συχνά
παρουσιάζει μια υποχογενή σκιά
από την έλλειψη διείσδυσης της
δέσμης.

Εικόνα 5. Ένα νεύρο (βέλος Ν) και
ένας τένοντας (βέλος, Τ) του
αντιβραχίου σε εγκάρσια τομή. Το
νεύρο είναι ωοειδές και ο τένοντας
έχει ακανόνιστο σχήμα.
Σημειώνεται ότι ο τένοντας θα
συγχωνευθεί σε έναν μυ, ενώ το
νεύρο δεν το κάνει.
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Εικόνα 6. Ένα νεύρο σε διαμήκη
τομή (βέλη) που δείχνουν ότι το
εσωτερικό του αποτελείται από
συνεχή υποηχογενή διαμήκη
στοιχεία συνδεδεμένα με
υπεροχογενής συνδετικούς ιστούς.

Εικόνα 7. Ένας τένοντας σε
διαμήκη τομή (βέλη) που
φαίνεται να μοιάζει πολύ σαν ένα
νεύρο σε αυτή την οπτική αλλά ο
τένοντας έχει ινώδη εσωτερική
ανταπόκριση Διακρίνονται οι
ασυνεχείς υπερηχογενής κηλίδες.

Εικόνα 8. Μια υποχογενής ρίζα
νεύρου (βέλος) στην του
βραχιονίου πλέγματος. Τα νεύρα
στην περιοχή είναι γενικά
υποχογενή. Η υποχογενής ένδειξη
αντιπροσωπεύει τον νευρικό ιστό.
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Εικόνα 9. Τα νεύρα κάτω από
την κλείδα και στα κάτω άκρα
είναι γενικά υπερηχογενή και
έχουν εμφάνιση κόμβου
κηρήθρας με μέλι. Για
παράδειγμα, το μέσο νεύρο
στην περιοχή του αγκώνα
(βέλος) είναι υπερηχογενές. Ο
βαθμός υπερηχογένειας
σχετίζεται με την ποσότητα του
συνδετικού ιστού στο νεύρο. Η
ανισοτροπία αναφέρεται σε μια
εναλλαγή στην ηχογένεια των
ιστών (π.χ. τένοντα και νεύρο)
ως αποτέλεσμα της γωνίας του
μορφοτροπέα. Μια
υπερηχογενής δομή του νεύρου
μπορεί να εμφανιστεί
υποχογενή όταν η γωνία πρόσπτωσης αλλάξει από 90 μοίρες σε 45 μοίρες.

Ορισμένες πρόσφατες καινοτομίες έγιναν διαθέσιμες στις περισσότερες μονάδες υπερήχων
την τελευταία δεκαετία και έτσι έχει βελτιωθεί σημαντικά η ανάλυση της λαμβανόμενης
εικόνας. Ένα καλό παράδειγμα που μπορεί να αναφερθεί είναι η αρμονική απεικόνιση ιστών
(Tissue Harmonic Imaging -ΤΗΙ). (Desser & Jeffrey, 2001:3) Τα οφέλη της αρμονικής
απεικόνισης των ιστών παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά στην εργασία που αφορούσε την
απεικόνιση υλικών αντίθεσης με υπερήχους. Ο όρος αρμονικός αναφέρεται σε συχνότητες
που είναι ακέραια πολλαπλάσια της συχνότητας του μεταδιδόμενου παλμού (που
ονομάζεται επίσης θεμελιώδης συχνότητα ή πρώτη αρμονική). Η δεύτερη αρμονική έχει
συχνότητα διπλάσια από τη θεμελιώδη. Δεδομένου ότι ο παλμός υπερήχων μετακινείται
μέσω των ιστών, το σχήμα του αρχικού κύματος παραμορφώνεται από ένα τέλειο
ημιτονοειδές σε ένα «πιο έντονο», πιο κορυφαίο, πριονωτό σχήμα. Αυτό το παραμορφωμένο
κύμα με τη σειρά του παράγει ανακλώμενες ηχώ με πολλές διαφορετικές συχνότητες, από
πολλές αρμονικές ανώτερης τάξης. Οι σύγχρονες μονάδες υπερήχων χρησιμοποιούν όχι μόνο
μια θεμελιώδη συχνότητα αλλά και τη δεύτερη αρμονική συνιστώσα. Αυτό συχνά έχει ως
αποτέλεσμα τη μείωση των τεχνητών σφαλμάτων και της ακαταστασίας στους κοντινούς
ιστούς. Η αρμονική απεικόνιση θεωρείται ότι είναι πολύ χρήσιμη σε «τεχνικά δύσκολους»
ασθενείς με παχιές και πολύπλοκες δομές τοιχωμάτων. Η απεικόνιση χωρικών σύνθετων
εικόνων αναφέρεται στο ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης των δεσμών υπερήχων από έναν
μετατροπέα συστοιχιών για την απεικόνιση του ίδιου ιστού πολλές φορές χρησιμοποιώντας
παράλληλες δέσμες προσανατολισμένες κατά διαφορετικές κατευθύνσεις. Οι ανακλάσεις
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από αυτές τις διαφορετικές κατευθύνσεις στη συνέχεια υπολογίζονται κατά μέσο όρο μαζί
σε μια ενιαία σύνθετη εικόνα. Η χρήση πολλαπλών δεσμών υπερήχων καταλήγει σε ένα μέσο
όρο από κηλίδες, κάνοντας την εικόνα να φαίνεται λιγότερο "κοκκώδη" και αυξάνοντας την
πλευρική ανάλυση. Οι σύνθετες εικόνες εμφανίζουν συχνά μειωμένα επίπεδα "θορύβου" και
"ακαταστασίας". Επειδή χρησιμοποιούνται πολλαπλές υπερηχητικές δέσμες για την
ανάκτηση της ίδιας περιοχής ιστού, απαιτείται περισσότερος χρόνος για την απόκτηση
δεδομένων και ο ρυθμός πλαισίων απεικόνισης σύνθεσης είναι γενικά μειωμένος σε
σύγκριση με αυτόν της συμβατικής απεικόνισης τύπου Β. (Chan & Perlas, 2011 σ.6)

Διάγραμμα 5. Αρμονική απεικόνιση μέσω φιλτραρίσματος συχνότητας. (Α) Το φάσμα συχνοτήτων
των ανιχνευτών ευρείας ζώνης σε συμβατική λειτουργία απεικόνισης σε γκρι κλίμακα επικαλύπτει το
κάτω τμήμα της δεύτερης ζώνης αρμονικών συχνοτήτων. (Β) Για την επιλεκτική απεικόνιση μόνο
αρμονικών ηχώ, η βασική ζώνη συχνοτήτων περιορίζεται για να εξαλείψει την επικάλυψη με τη
δεύτερη αρμονική. Οι ηχώς επιστροφής μπορούν στη συνέχεια να φιλτραριστούν με υψηλή διέλευση
για να απομακρυνθούν πλήρως οι θεμελιώδεις ηχώ. (Desser & Jeffrey, 2001)
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2.6 Δυναμική υπερηχογραφία
Η ιατρική απεικόνιση είναι μια πλούσια πηγή πληροφοριών στη διαγνωστική διαδικασία. Η
μεταβολή των χαρακτηριστικών ενδιαφέροντος μπορεί να προσδιοριστεί, να συγκριθεί και
να συσχετιστεί με συγκεκριμένα συμπτώματα και κλινικά ευρήματα με ανάλυση των μοτίβων
που παρατηρούνται εντός των ιστών που απεικονίζονται. Αυτές οι απεικονίσεις μπορούν να
αξιοποιούνται κατά την πορεία μιας θεραπείας. Οι απεικονίσεις μπορεί έτσι να
χρησιμοποιηθούν για να παρατηρείται η αποτελεσματικότητα των θεραπειών και να
αξιολογούνται οι επιδράσεις των θεραπειών για συγκεκριμένους ασθένειες. Κι αυτό
επιτυγχάνεται από τις παρατηρήσεις των μεταβολών των ιστών. Η ανάπτυξη εργαλείων για
την ανίχνευση, την απεικόνιση και την ποσοτικοποίηση της δυναμικής και της
λειτουργικότητας των διαφόρων ιστών με τη χρησιμοποίηση της απεικόνισης με χρήση
υπερήχων και της ανάλυση πολλαπλών εικόνων είναι στρατηγική που της αποδίδεται πολύ
μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε πολλαπλά προγράμματα
αποκατάστασης διαφόρων ιστών, μυών (συμπεριλαμβανομένης της αθλητικής ιατρικής), στη
θεραπεία νευρολογικών διαταραχών (π. Χ. κνησμός, ινομυαλγία) ή καταστάσεων που
σχετίζονται με τον πόνο. Η ποιότητα της απεικόνισης με τη χήση υπερήχων εξελίσσεται με
ταχύτατους ρυθμούς και ο σύγχρονος εξοπλισμός είναι ικανός να καταγράφει εικόνες με
καλή χωρική ανάλυση. Αυτό καθιστά την απεικόνιση με χρήση υπερήχων κατάλληλη για την
ανάλυση των δομικών και λειτουργικών πτυχών των ιστών. Για παράδειγμα, έχει
χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη τραυματισμών τένοντα στην αθλητική ιατρική και τις
διαδικασίες αποκατάστασης φλεγμονής. (Lofstedt et al, 2012:2) Η απεικόνιση με υπερήχους
διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ιατρική απεικόνιση λόγω της μη επεμβατικής φύσης της και
της ικανότητάς της να σχηματίζει απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο. (Kaur, 2013:388) Η
σάρωση πραγματικού χρόνου διενεργείται με τη γρήγορη επανάληψη της διαδικασίας
σάρωσης έτσι ώστε τα κινούμενα όργανα, κυρίως η καρδιά και οι δομές της, να εμφανίζονται
σε μία δυναμικά μεταβαλλόμενη εικόνα. Ένας κύκλος σάρωσης δημιουργεί ένα καρέ της
δυναμικής εικόνας. Η παρουσίαση διαδοχικών καρέ παράγει την εικόνα πραγματικού
χρόνου. Η υπερηχοτομογραφία πραγματικού χρόνου ή δυναμική υπερηχοτομογραφία
στηρίζεται στην ανίχνευση και επεξεργασία των ανακλάσεων, στην αποθήκευση του πλάτους
τους στην κατάλληλη θέση μνήμης και στην προβολή της τελικής εικόνας στην οθόνη που
πρέπει να γίνονται με ταχύτητα πολλών εικόνων ανά δευτερόλεπτο. Οι τυπικές ταχύτητες
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που απαιτούνται, για να δώσουν την αίσθηση της συνεχούς κίνησης διαφόρων οργάνων,
είναι 20-60 εικόνες/sec. Αυτά τα συστήματα δυναμικής υπερηχοτομογραφίας μπορούν να
χρησιμοποιηθύν και για τη στατική απεικόνιση της ανατομίας και της δομής του ιστού,
εφόσον έχουν τη δυνατότητα να παγώνουν τις εικόνες στην οθόνη κάνοντας χρήση της
μνήμης εικόνας.
Η υπερηχογραφική απεικόνιση πραγματικού χρόνου αποτελεί μια ασφαλή και
αποτελεσματική μέθοδο αξιολόγησης της κίνησης διαφόρων ιστών όπως για παράδειγμα
των μυών, των περιτονίων κλπ. Ασφαλή ηχητικά κύματα μεταφέρονται από τον υπέρηχο
στους ιστούς και στη συνέχεια, αντανακλάσεις τους συλλέγονται και εμφανίζονται σαν
εικόνες στην οθόνη του υπέρηχου. Είναι ένας τρόπος μοναδικής ακρίβειας για να
παρατηρήσουμε για παράδειγμα μύες που βρίσκονται βαθιά στο σώμα μας (π.χ. οι κοιλιακοί,
οι ραχιαίοι, το πυελικό έδαφος, οι μύες στην περιοχή του ώμου) και να δούμε αν λειτουργούν
σωστά. Στη δυναμική υπερηχογραφική απεικόνιση, ο ασθενής καλείται να εκτελέσει μια
κίνηση ενώ ο κλινικός ιατρός κρατά τον ανιχνευτή υπερήχων σε σχέση με ένα ανατομικό
ορόσημο. Οι δυναμικές εκτιμήσεις βασίζονται σε σειρές εικόνων που καταγράφονται ενώ ο
ασθενής εκτελεί συγκεκριμένες κινήσεις. Οι εικόνες υπερήχων του ιστού αποτελούνται από
ένα σύνολο τιμών έντασης που σχηματίζουν μια μωσαϊκή εικόνα σε αποχρώσεις του γκρί.
Αυτό το ψηφιδωτό αποτελείται από κηλίδες που δημιουργούν μοτίβα, τα οποία μπορούν να
θεωρηθούν ως "δακτυλικά αποτυπώματα" συγκεκριμένων συστατικών ιστού. Αν ο
μετατροπέας ενέργειας παραμείνει στην ίδια θέση κατά τη διάρκεια μιας κίνησης, οι αλλαγές
στα μοτίβα της κηλίδας αντιπροσωπεύουν κινήσεις στον ιστό. Αυτές οι κινήσεις μπορούν να
παρακολουθούνται άμεσα και ενεργά χρησιμοποιώντας λογισμικό εντοπισμού στίγματος.
Μια περιοχή ενδιαφέροντος είναι μια περιοχή που αναγνωρίζεται στο πρώτο πλαίσιο μιας
ακολουθίας υπερήχων και στη συνέχεια ακολουθεί το πλαίσιο ανά πλαίσιο. Οι κινήσεις του
ιστού κατά τη διάρκεια μιας ακολουθίας εικόνων μπορούν να "παρατηρηθούν" και με αυτό
τον τρόπο ποσοτικοποιείται με παρακολούθηση των αλλαγών στη θέση της περιοχής
ενδιαφέροντος. Αυτές οι αλλαγές στην ένταση, οι οποίες αντιπροσωπεύουν για παράδειγμα
τις πραγματικές κινήσεις των μυϊκών ιστών, παρατηρούνται έμμεσα και παθητικά καθώς
περνούν από τον "παρατηρητή". Οι εικόνες αυτού του είδους αναλύονται με εφαρμογή
ειδικών αλγορίθμων. Οι κινήσεις συγκεκριμένων μυϊκών ιστών αντιπροσωπεύονται από
πολλαπλές μεταβλητές που μαζί περιγράφουν μεμονωμένα φαινόμενα μέσα στην
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ακολουθία. Η διαδικασία της ανάλυσης δεδομένων αποσκοπεί επομένως να προσδιορίσει
τις συστηματικές δομές στις παραλλαγές των εικονοστοιχείων που υπάρχουν στις επόμενες
εικόνες που περιγράφουν καλύτερα την κίνηση που εκτελείται. (Lofstedt et al, 2012:2)
Η απεικόνιση με υπερήχους έχει εγγενές πρόβλημα κατά τη σύγκριση δύο διαφορετικών
σειρών μέτρησης ή τη σύγκριση ακολουθιών εικόνων από δύο ή περισσότερα άτομα.
Δεδομένου ότι τα διαφορετικά άτομα θα έχουν πάντοτε διάφορες φυσιολογικές διαφορές,
θα υπάρξουν και οπτικές διαφορές μεταξύ των αλληλουχιών των υπερήχων τους. Αυτό
οφείλεται εν μέρει στις διαφορές που σχετίζονται με την τοποθέτηση των μετατροπέων και
εν μέρει με τη δυσκολία που σχετίζεται με την ακριβή αναπαραγωγή οποιασδήποτε
δεδομένης κίνησης. Οι ακουστικές εικόνες σε ένα σήμα υπερήχων αλλάζουν σε απόκριση
στην ενεργοποίηση του μυός που σαρώθηκε όταν ο μετατροπέας κρατείται σε σταθερή θέση
σε σχέση με ένα ανατομικό ορόσημο. Η ποσοτικοποίση με τιμές αυτών των ακολουθιών
εικόνων, ή μοτίβα στίγματος, παραμένει σχετικά σταθερή με την πάροδο του χρόνου και
μπορούν συνεπώς οι τιμές αυτές να ακολουθούν το ένα πλαίσιο με το ακόλουθό του σε μια
ακολουθία εικόνων. Ακολουθούνται διάφορα πακέτα λογισμικού για την παρακολούθηση,
για παράδειγμα των κηλίδων τένοντα προκειμένου να ληφθεί μια ανάλυση αναφοράς για
ορισμένες από τις διαφορετικές φάσεις των κινήσεων και να φανεί πόση κίνηση υπάρχει σε
διαφορετικές ανατομικές περιοχές και σε διαφορετικές φορές. Σε μια τέτοια προσέγγιση το
πρώτο βήμα στην παρακολούθηση κηλίδων είναι να προσδιορίσουμε μια ορθογώνια περιοχή
ενδιαφέροντος σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ο στόχος είναι τότε να βρεθεί η περιοχή στο
επόμενο πλαίσιο που είναι περισσότερο παρόμοια με την επιλεγμένη περιοχή σύμφωνα με
κάποιο κριτήριο όπως είναι οι συντεταγμένες των εικονοστοιχείων στον χρόνο. Η βάση της
ανάλυσης εικόνας είναι ότι μια εικόνα δύο διαστάσεων ψηφιακής έντασης μπορεί να
θεωρηθεί ως συνάρτηση (x, y) με τιμή έντασης για κάθε σημείο - pixel (x, y) της εικόνας. Όταν
πολλές τέτοιες δυσδιάστατες εικόνες στοιβάζονται η μια πάνω στην άλλη, δημιουργείται
ένας χώρος πολλαπλών εικόνων. Αυτός δημιουργήθηκε από στοίβες εικόνων υπερήχων,
όπου κάθε στρώμα της στοίβας αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Σε ένα
τέτοιο χώρο πολλαπλών μεταβλητών εικόνων, κατά την αναζήτηση από την κορυφή της
στοίβας, κάθε θέση (δηλ. pixel) αντιπροσωπεύεται από μια σειρά τιμών του γκρίζου (με μια
τιμή για κάθε εικόνα στην ακολουθία) και έτσι η στοίβα περιέχει μια πολύ μεγάλη ποσότητα
συσχετισμένων δεδομένων. Στην ιατρική απεικόνιση υπερήχων, η δυναμική περιοχή (DR –
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dynamic rage) ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής του
εμφανιζόμενου σήματος για εμφάνιση και αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους
που καθορίζουν την ποιότητα της εικόνας. Συνήθως, η δυναμική περιοχή αναφέρεται σε μια
σταθερή τιμή αναφοράς στην οποία οι χειριστές προσπαθούν να προσαρμοστούν (Lee, Υ. et
al, 2015:435). Για την ανάλυση αυτών των τρισδιάστατων δομών δεδομένων και εξαγωγή
χαρακτηριστικών, χρησιμοποιούνται διάφοροι αλγόριθμοι από τον υπολογιστή του
συστήματος υπερήχων. (Lofstedt et al, 2012:3) Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα για την
δυναμική υπερηχοτομογραφία ή υπερηχοτομογραφία πραγματικού χρόνου είναι ότι
υποστηρίζεται από τις σύγχρονες δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών με
αλγορίθμους που έχουν τη δυνατότητα να απομακρύνουν με συνέπεια τη σημαντική
μεταβλητότητα από ζεύγη ακολουθιών υπερήχων. Οι αλγόριθμοι αυτοί είναι ισχυρά
εργαλεία με μεγάλες δυνατότητες οπτικοποίησης και σύγκρισης της δυναμικής μεταξύ
κινήσεων. Αναπτύχθηκαν πολλές δυνατότητες για κλινικές εφαρμογές όπως στη μελέτη των
τραυματισμών των μυών, σε αξιολογήσεις μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, αξιολογήσεις
κατά την περίοδο αποκατάστασης ασθενών, καθώς και αξιολογήσεις κατά τις αθλητικές
προπονήσεις με τις ανάλογες παρεμβάσεις. (Lofstedt et al, 2012:3)
Η ιδιαίτερη σημασία για τη δυναμική υπερηχογραφία της ανατομίας στους νέους
υπερηχοτομογράφους εστιάζεται σήμερα στα συστήματα μορφοτροπέων ενέργειας και
ιδιαίτερα στα συστήματα ηλεκτρονικής σάρωσης τα οποία επιτρέπουν την επαναληπτική
σάρωση διαφόρων τομών της ανατομίας με μεγάλη ταχύτητα. Στα συστήματα ηλεκτρονικής
σάρωσης χρησιμοποιούνται γραμμικές ή ομόκεντρες διατάξεις μικρών πιεζοηλεκτρικών
κρυστάλλων (transducer arrays), που έχουν ορθογώνιο σχήμα ή σχήμα δακτυλίου αντίστοιχα.
Οι μορφοτροπείς με γραμμικές διατάξεις έχουν δύο τρόπους λειτουργίας. Στον πρώτο τρόπο,
εφαρμόζονται ηλεκτρικοί παλμοί, ταυτόχρονα, σε μικρές ομάδες πιεζοηλεκτρικών
κρυστάλλων αρχίζοντας από το ένα άκρο της διάταξης και πηγαίνοντας προς το άλλο. Οι
ομάδες αυτές δρουν σαν έναν κρύσταλλος, παράγοντας έτσι μια δέσμη υπερήχων, που
μεταφέρεται σειριακά από τη μια ομάδα στην άλλη, για να σαρώσει μια τομή της ανατομίας
στην κατεύθυνση της διάταξης. Οι γραμμικές διατάξεις, που λειτουργούν με αυτό τον τρόπο,
ονομάζονται απλά γραμμικές διατάξεις. Αυτές διαφοροποιούνται από τις γραμμικές φασικές
διατάξεις (phased arrays), των οποίων οι πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι διεγείρονται ατομικά
από ηλεκτρικούς παλμούς που, όμως, φθάνουν στον κάθε κρύσταλλο με διαφορετική
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καθυστέρηση. Με τον τρόπο αυτό, τα ακουστικά κύματα, που παράγουν οι διάφοροι
πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι της διάταξης, έχουν μικρές διαφορές φάσης και συνιστούν μια
δέσμη υπερήχων, της οποίας το σχήμα και η κατεύθυνση αλλάζουν, καθώς αλλάζουν και οι
χρόνοι άφιξης των ηλεκτρικών παλμών στους κρυστάλλους. Επομένως, τα συστήματα
γραμμικών φασικών διατάξεων επιτρέπουν τον ηλεκτρονικό έλεγχο τόσο της κατεύθυνσης
της δέσμης υπερήχων όσο και της εστιακής της απόστασης, που μπορεί τώρα να
μεταβάλλεται δυναμικά. Οι ομόκεντρες φασικές διατάξεις παρέχουν τη δυνατότητα
ομοιόμορφης εστίασης στο χώρο, δεν επιτρέπουν όμως τον έλεγχο της κατεύθυνσης της
δέσμης, ο οποίος πετυχαίνεται τοποθετώντας ακουστικό καθρέφτη σε ταλαντωτική κίνηση
μπροστά στην ομόκεντρη διάταξη.
Μεγάλο μέρος της επιτυχίας της σύγχρονης απεικόνισης υπερήχων μπορεί να αποδοθεί στην
ανάπτυξη αποδοτικών συστοιχιών μορφοτροπέα. Η δέσμη υπερήχων που παράγεται από μια
συστοιχία μπορεί να κατευθύνεται ηλεκτρονικά και να εστιάζεται. Η ηλεκτρονική εστίαση
παρέχει βελτιωμένη ανάλυση σε μεγάλο βάθος απεικόνισης. Δεδομένου ότι οι συστοιχίες
μετασχηματιστών εισήχθησαν για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1970, σημειώθηκε
σταθερή βελτίωση στην αποδοτικότητα και την ανάλυση των συστοιχιών. Καθώς έχουν γίνει
διαθέσιμα νέα υλικά μετατροπέα και βελτιωμένες τεχνικές κατασκευής, υπήρξε αντίστοιχη
βελτίωση στην ποιότητα των εικόνων υπερήχων. Ο ρυθμός αυτής της εξέλιξης δεν έχει
επιβραδυνθεί και οι βελτιώσεις στην απεικόνιση υπερήχων μπορούν να αναμένονται για
πολλά χρόνια. (Lockwood, 2006).

2.7 Γενικές ιδιότητες απεικόνισης
Έχουν ήδη αναφερθεί έννοιες που σχετίζονται με τις ιδιότητες απεικόνισης των συστημάτων
υπερηχοτομογραφίας και τη σχέση της ποιότητας της εικόνας από ορισμένες παραμέτρους.
Η κριτική που γίνεται για όλα τα συστήματα ιατρικής απεικόνισης έχει να κάνει συνήθως με
την ποιότητα των εικόνων που παράγουν με βάση τη χωρική διακριτική τους ικανότητα
(spatial resolution), την ικανότητα διάκρισης μικρών διαφορών έντασης (contrast resolution),
το μέγεθος του πεδίου απεικόνισης (field of view), τη δυνατότητα απεικόνισης σε πραγματικό
χρόνο (real-time imaging) και την ύπαρξη τεχνικών σφαλμάτων εικόνας (image artifacts).
(Ορφανουδάκης, 2003) Στην παράγραφο αυτή επικεντρωνόμαστε στα ζητήματα διακριτικής
ικανότητας και ικανότητας διάκρισης εντάσεων και βάθους απεικόνισης. Οι ιδιότητες
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υπερηχοτομογραφίας εξαρτώνται άμεσα από την επιλογή του μετατροπέα ενέργειας και,
συγκεκριμένα, από την επιλογή της μέσης συχνότητας υπερήχων που αυτός παράγει, του
παράγοντα Q ή πλάτους ζώνης συχνοτήτων (bandwidth) που περιέχει ο παλμός, της εστιακής
απόστασης και της διαμέτρου της δέσμης υπερήχων σε διάφορες αποστάσεις από το
μετατροπέα ενέργειας (beam profile) (Ορφανουδάκης, 2003:21)
Η χωρική διακριτική ικανότητα προσδιορίζει το βαθμό ποιότητας της εικόνας. Είναι η
ικανότητα της μηχανής υπερήχων να διακρίνει δύο δομές (ανακλαστήρες ή διασκορπιστές)
που είναι κοντά μεταξύ τους ως ξεχωριστές. Είναι δηλαδή η ελάχιστη δυνατή απόσταση
μεταξύ δύο ανακλαστήρων που διακρίνονται στην τελική εικόνα.
Σχήμα 14. Χωρική διακριτική ικανότητα
είναι η ικανότητα του συστήματος να
διακρίνει δύο δομές που είναι κοντά
μεταξύ τους. Συνίσταται από την
αξονική και πλευρική διακριτική
ικανότητα. Η αξονική διακριτική
ικανότητα προσδιορίζεται από το μήκος
του παλμού και αναφέρεται στην
ικανότητα να διακρίνονται δύο δομές
που βρίσκονται κατά μήκος του άξονα
της δέσμης . Η πλευρική διακριτική
ικανότητα αναφέρεται στην ανίχνευση
δομών που βρίσκονται παραπλεύρως,
δηλαδή κάθετα προς τον άξονα δέσμης.
Η πλευρική ανάλυση σχετίζεται άμεσα
με το πλάτος της δέσμης του
μετατροπέα, το οποίο με τη σειρά του
σχετίζεται με τη συχνότητα υπερήχων.

Πηγή: http://blog.probelab.in/2017/09/
Η χωρική διακριτική ικανότητα συνίσταται από την αξονική και πλευρική διακριτική
ικανότητα, όπου και οι δύο σχετίζονται στενά με τη συχνότητα υπερήχων.
Η αξονική διακριτική ικανότητα αναφέρεται στην ικανότητα να διακρίνει δύο δομές που
βρίσκονται κατά μήκος του άξονα (δηλαδή παράλληλα) της δέσμης υπερήχων ως ξεχωριστές
και διακριτές. Η αξονική διακριτική ικανότητα προσδιορίζεται από το μήκος παλμού. Η
αξονική διακριτική ικανότητα I, εξαρτάται από το μήκος του ακουστικού παλμού στο χώρο
(spatial pulse length), που δίνεται απλά από το γινόμενο του αριθμού κύκλων ανά παλμό και
του μήκους κύματος των υπερήχων. Ορισμός αξονικής διακριτικής ικανότητας με βάση το
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χωρικό μήκος I του ακουστικού παλμού I/2 είναι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο
ανακλαστήρων που δίνει ανακλάσεις χωρίς χρονική επικάλυψη. Αν η απόσταση μεταξύ
γειτονικών ανακλαστήρων είναι μικρότερη από την αξονική διακριτική ικανότητα, τότε οι
αντίστοιχες ανακλάσεις δεν διαφοροποιούνται χρονικά κατά την άφιξη τους στο μετατροπέα
ενέργειας και στην εικόνα δεν θα φαίνονται σαν δύο διακριτοί ανακλαστήρες. Ένα κύμα
υψηλής συχνότητας με σύντομο μήκος παλμού θα αποφέρει καλύτερη αξονική ανάλυση από
ένα κύμα χαμηλής συχνότητας.
Η πλευρική διακριτική ικανότητα αναφέρεται στην ανίχνευση
αντικειμένων που βρίσκονται παραπλεύρως, δηλαδή κάθετα
προς τον άξονα δέσμης. Η πλευρική διακριτική ικανότητα
σχετίζεται άμεσα με το πλάτος της δέσμης του μετατροπέα, το
οποίο με τη σειρά του σχετίζεται με τη συχνότητα υπερήχων.
Ένας ανιχνευτής υψηλής συχνότητας εκπέμπει ένα κύμα με ένα
μικρό μήκος και μικρό πλάτος δέσμης. Η πλευρική ανάλυση είναι
φτωχή όταν οι δύο δομές που βρίσκονται παραπλεύρως
βρίσκονται στο ίδιο πλάτος δέσμης (Σχήμα 15).
Επειδή οι ανακλάσεις επιστροφής επικαλύπτονται μεταξύ τους,
οι δύο δομές θα εμφανιστούν ως μία στην οθόνη (Σχήμα 16)
Είναι συνεπώς κλινικά σημαντικό να επιλεγεί ο μετατροπέας
Σχήμα 15

υψηλότερης συχνότητας για να διατηρηθεί το πλάτος της δέσμης

όσο το δυνατό στενότερο ώστε να παρέχει την καλύτερη δυνατή πλευρική ανάλυση. Ωστόσο,
η εξασθένηση αυξάνεται επίσης με τη συχνότητα, οπότε πρέπει
να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ ανάλυσης και εξασθένησης.
Το πλάτος της δέσμης μπορεί να μειωθεί περαιτέρω ρυθμίζοντας
την εστιακή ζώνη (Focal Zone - FZ). Η πλευρική ανάλυση είναι η
καλύτερη στο FZ, όπου η δέσμη είναι στενότερη. Είναι συνεπώς
Σχήμα 16

κλινικά χρήσιμο να επικεντρωθεί η δομή στόχου εντός της

εστιακής ζώνης για να αποδώσει την καλύτερη δυνατή πλευρική ανάλυση. Η δέσμη είναι
γνωστό ότι αποκλίνει (αυξημένο πλάτος δέσμης) καθώς μεταδίδεται βαθιά στο μακρινό
πεδίο. (Σχήμα 17)
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Σχήμα 17
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Κεφάλαιο 3
Θόρυβος και τεχνικά σφάλματα (artefacts) στην
υπερηχογραφία
Εισαγωγή
Ο θόρυβος και τα τεχνικά σφάλματα στην υπερηχογραφία δημιουργούν αλλοιώσεις στην
ιατρική εικόνα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ερμηνεία της. Στο κεφάλαιο αυτό
επιδιώκεται να μελετηθούν η εμφάνιση του θορύβου και τα τεχνικά σφάλματα σε εικόνες
υπερήχων καθώς και οι λόγοι που τα προκαλούν, γιατί ο χρήστης των συστημάτων
διαγνωστικής υπερηχοτομογραφίας, πέρα από τις ιατρικές γνώσεις και τις γενικές γνώσεις
των βασικών αρχών λειτουργίας, θα πρέπει να έχει και σαφή αντίληψη του θορύβου και των
πιθανών τεχνικών σφαλμάτων, για να μπορεί να αποφεύγει παγίδες κατά την ανάλυση των
εικόνων ή πολλές φορές να χρησιμοποιούνται σαν πρόσθετες πληροφορίες που να
υποστηρίζουν τη διαγνωστική διαδικασία. Τεχνικά σφάλματα μπορεί να οφείλονται σε
φαινόμενα ακουστικής και οδηγούν σε ουσιαστικά σφάλματα παρουσίασης των ανακλάσεων
στην τελική εικόνα, άλλα τεχνικά σφάλματα μπορεί να είναι οπτικές απάτες, σφάλματα
ερμηνείας, τα διάφορα είδη θορύβου κλπ. Πολλά από τα σφάλματα αυτά είναι προφανή και
δεν δημιουργούν ουσιαστικά προβλήματα στη διαγνωστική ερμηνεία των εικόνων. Άλλα
είναι λιγότερο προφανή και είναι δυνατό να οδηγήσουν σε παρερμηνεία του διαγνωστικού
περιεχομένου των εικόνων, ενώ ορισμένα τεχνικά σφάλματα συχνά υποδεικνύουν με έμμεσο
τρόπο τη σωστή ερμηνεία και υποβοηθούν τη διάγνωση.

3.1. Θόρυβος στην υπερηχογραφία
Η ποιότητα μιας ιατρικής εικόνας υπερήχων συχνά υποβαθμίζεται λόγω της ύπαρξης
θορύβου. Οι εικόνες υπερήχων που λαμβάνονται με απλή γραμμική ή τομεακή σάρωση
δείχνουν μια κοκκώδη εμφάνιση, που ονομάζεται θόρυβος (speckle). Ένας παλμός υπερήχων
με πεπερασμένο μήκος και πλάτος συναντά ταυτόχρονα ένα πλήθος σκεδαστών κατά τη
διάδοσή του στο εσωτερικό μιας ανατομικής δομής. Τα διάφορα οπισθοσκεδαζόμενα
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κύματα δημιουργούνται και αυτά με τη σειρά τους ταυτόχρονα κατά τη διάδοση του παλμού.
Κατά την επιστροφή τους προς την πηγή των υπερήχων υπόκεινται άλλοτε σε ενισχυτική και
άλλοτε σε αφαιρετική συμβολή ανάλογα με τη διαφορά φάσης μεταξύ τους. Αυτή η εναλλαγή
μεταξύ ενισχυτικής και αφαιρετικής συμβολής προκαλεί μια ανομοιογενή κατανομή των
εντάσεων των επιστρεφόμενων κυμάτων. Αυτή η κατανομή δεν ανταποκρίνεται πραγματικά
στην υπό εξέταση δομή αλλά περισσότερο αναπαριστά το «μοτίβο» της συμβολής της
κατανομής των σκεδαστών. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται Speckle και αποτελεί τον
κατεξοχήν θόρυβο που υπάρχει στις υπερηχογραφικές εικόνες. (Zhang et al. 2006:916) Ο
θόρυβος που όπως λέχθηκε εμφανίζεται ως ένα κοκκώδες πρότυπο και που σχηματίζεται από
εποικοδομητικές και καταστρεπτικές παρεμβολές των υπερηχητικών κυμάτων, μειώνει
σημαντικά την αντίθεση της εικόνας και αποκρύπτει πολλές λεπτομέρειές της. Επιπλέον, ο
θόρυβος κάνει πιο δύσκολη την ανάλυση εικόνας και την κατανόηση, π.χ. την κατανομή, την
καταχώριση και την ανίχνευση με υπολογιστή. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στα όργανα όπως
το ήπαρ και τα νεφρά όπου οι υποκείμενες δομές είναι πολύ μικρές. Η αποτελεσματική
μείωση του θορύβου είναι σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας και τη
βελτίωση της κατανόησης της απεικόνισης ιατρικών υπερήχων.

Αυτό υποβοηθά

περισσότερο τη διαδικασία ανάλυσης και κατάτμησης της εικόνας υπερήχων για την εξόρυξη
ιατρικής πληροφορίας καθώς και τη διατήρηση της δομής των ιστών. Ωστόσο θα πρέπει να
προσεχθεί ότι η υπερβολική καταστολή του θορύβου διαταράσσει την ερμηνεία των εικόνων
υπερήχων που περιέχουν αλλοιώσεις δεδομένου ότι μέρος του θορύβου παρέχει
διαγνωστικές πληροφορίες. (Park et al 2014:32) Ο θόρυβος εικόνας μπορεί να διαχωριστεί
σε δύο βασικές κατηγορίες, τον αθροιστικό και πολλαπλασιαστικό θόρυβο. Ο αθροιστικός
θόρυβος ακολουθεί την γκαουσιανή κατανομή και είναι ο ίδιος σε κάθε εικονοστοιχείο (pixel)
της εικόνας. Εξαιτίας της φύσης του θορύβου αυτού δύναται να αφαιρεθεί εύκολα χωρίς να
αλλοιώνεται σε μεγάλο βαθμό η εικόνα. Η περίπτωση του πολλαπλασιαστικού θορύβου είναι
πιο περίπλοκη, εφ’ όσον τις πλείστες φορές είναι έμφυτος θόρυβος που συναντάμε στις
εικόνες υπερήχων και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην επεξεργασία και ορθή ερμηνεία και
διάγνωση των αποτελεσμάτων. Η φύση του θορύβου αυτού δυσχεραίνει την εφαρμογή
φίλτρου για απάλειψη του θορύβου αφού υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να καταστραφούν
καίρια χαρακτηριστικά τις εικόνας. (Acton 2002:5).
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3.1.1 Τεχνικές μείωσης θορύβου και βελτίωσης εικόνας στην υπερηχογραφία
Τα σύγχρονα υπερηχογραφικά συστήματα διαθέτουν διαθέτουν διάφορες τεχνικές μείωσης
θορύβου, οι κυριότερες είναι η χρήση υψίσυνχνων μεταλακτών για επιφανειακές δομές, οι
αλγόριθμοι μείωσης θορύβου (Speckle Reduction) , η χρήση σύνθετης χωρικής απεικόνισης
(spatial compound) και η χρήση χρήση αρμονικών συχνοτήτων (Tissue harmonic imaging).
Στην εικόνα 10, απεικονίζεται επιμήκης υπερηχογραφική εικόνα υπερακαθίου, 1. Χωρίς
καμία τεχνική βελτίωσης ενεργοποιημένη και 2. Η ίδια υπερηχογραφική εικόνα μετά από
εφαρμογή μείωσης θορύβου, χωρικής απεικόνισης και αρμονικών συχνοτήτων.

3.1.1.1 Χρήση υψίσυχνων μεταλλακτών
Η απεικόνιση στο εγγύς πεδίο των επιφανειακά εντοπισμένων δομών του μυοσκελετικού,
όπως οι τένοντες, οι μύς, τα νεύρα, οι σύνδεσμοι, οι αρθρικοί θύλακοι και υμένες βελτιώθηκε
με τη χρήση υψίσυχνων μεταλλακτών. (Claudon et al 2002:5) Σήμερα είναι διαθέσιμοι
μεταλλάκτες πολύ υψηλής συχνότητας (έως 18MHZ) που επιτρέπουν την εξέταση των μικρών
αρθρώσεων των φαλάγγων και των μετακαρποφαλαγγικών με μεγάλη ακρίβεια. (Cimino
2008:1441)
3.1.1.2 Μείωση θορύβου εικόνων υπερήχων (Speckle Reduction Imaging - SRI-HD)
Αποτελεί έναν πραγματικού χρόνου αλγόριθμο, ο οποίος επιτυγχάνει σημαντική μείωση του
«κόκκου - θορύβου» (speckle) που εμπεριέχεται στις υπερηχογραφικές εικόνες:
3.1.1.3 Χρήση σύνθετης χωρικής απεικόνισης (spatial compound)

Με την χρήση της σύνθετης χωρικής απεικόνισης (spatial compound) και την αποστολή
υπερηχητικών δεσμών από διάφορες γωνίες κατά τη διάρκεια της σε πραγματικό χρόνο
υπερηχογραφίας, οι παρυφές των ογκόμορφων επεξεργασιών σε κάθε τομή απεικονίζονται
σε μεγαλύτερο μήκος και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Επιπρόσθετα ελαχιστοποιούνται τα
προβλήματα που δημιουργεί η συνοδός ακουστική σκιά, πίσω από επασβεστωμένα
μορφώματα ή έντονα ανακλαστικές επιφάνειες όπως οι παρυφές των οργάνων, οι περιτονίες
και τα τοιχώματα των αγγείων. Η δυνατότητα αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη σε δομές
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με ινιδιακή ηχομορφολογία όπως οι τένοντες. Η απεικόνισή τους από διαφορετικές γωνίες
ταυτόχρονα, παρέχει συνεχώς κάθετες δέσμες προς τις ινιδιακές μεσεπιφάνειες,
αποφεύγοντας το ενοχλητικό τεχνικό σφάλμα του μυοσκελετικού, την «ανισοτροπία», που
οφείλεται στη λοξή πρόπτωση της δέσμης των υπερήχων. Η τεχνική αυτή βοηθάει στη
διάκριση των ενθεσοπαθών και των τενοντιτίδων από τους φυσιολογικούς τένοντες, όπου η
γωνίωση των ινών τους στην περιοχή της ένθεσης προκαλεί με το συμβατικό
υπερηχογράφημα ψευδώς, παθολογική υποηχογένεια. (Anvari 2015:1955)
3.1.1.4 Χρήση αρμονικών συχνοτήτων (Tissue harmonic imaging)

Η προσθήκη των αρμονικών συχνοτήτων, σε σχέση με την συμβατική υπερηχογραφική απεικόνιση ,
βελτίωσε σημαντικά την αντίθεση και την λεπτομέρεια, αλλά και μείωσε τα τεχνικά σφάλματα
ιδιαίτερα σε εύσωμους ασθενείς. Αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη στην απεικόνιση του μυοτενοντίου
πετάλου των στροφέων του ώμου. ( Anvari, Forsberg & Samir 2015:1955)

Εικόνα 10
1.
Εικόνα εισαγωγής:
Υπερηχογραφική εικόνα επιμήκους
τομής υπερακανθίου
Πηγή: Προσωπικό Αρχείο

2.
Υπερηχογραφική εικόνα
επιμήκους τομής υπερακανθίου με
ενεργοποιημένες τεχνικές βελτίωσης.
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3.2 Τεχνικά σφάλματα (artefacts) στην υπερηχογραφία
3.2.1 Τεχνικό σφάλμα ακουστικής ενίσχυσης

Εικόνα 11. Πηγή: http://www.usra.ca/regional-anesthesia/introduction/basic.php#artifacts

Ένα τεχνικό ακουστικό σφάλμα (υπερηχοειδής περιοχή - βέλος), Εικόνα 24, βαθιά σε μια
δομή γεμάτη με υγρό (π.χ. αγγείο, Α = αρτηρία) είναι το αποτέλεσμα διείσδυσης δέσμης
διαμέσου μιας περιοχής χαμηλού συντελεστή εξασθένησης σε μια περιοχή υψηλότερου
συντελεστή εξασθένησης. Διάφορα μαλακά μόρια ελαττώνουν μικρό ποσοστό της
ακουστικής ενέργειας ένεκα της εξασθένησης (μεταξύ 10-20%), παρά το ότι εμφανίζουν
ανακλαστικότητα. Η ηχογένεια στις περιπτώσεις αυτές δεν συνδυάζεται με την εξασθένηση
αλλά με ακουστική ενίσχυση. Όταν μια περιοχή εξασθενεί λιγότερο τη δέσμη από ότι ο
περίγυρός της, ήχοι από αυτή αλλά και από τους βαθύτερους ιστούς υπερδιορθώνονται από
την αντιστάθμιση απολαβής χρόνου. Έτσι οι βαθύτεροι ιστοί απεικονίζονται φωτεινότεροι σε
σχέση με τους παρακείμενους. Για την σωστή απεικόνιση των δομών που απεικονίζονται έτσι
απαιτείται στα συμβατικά μηχανήματα η ελάττωση της συνολικής απολαβής (Gain).
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3.2.2 Σφάλμα ακουστικής σκιάς

Εικόνα 12. Πηγή: http://www.usra.ca/regional-anesthesia/introduction/basic.php#artifacts

Σφάλμα ακουστικής σκιάς (υποηχοϊκή περιοχή = σκιά των οστών - shadowing) βαθιά σε ένα
υπερηχοειδές περίγραμμα οστού (βέλη) είναι το αποτέλεσμα της εξασθένισης της δέσμης
όταν η δέσμη συναντά οστά με έναν υψηλό συντελεστή εξασθένησης. Η διείσδυση της
δέσμης υπερήχων παρεμποδίζεται σοβαρά. Όταν η δέσμη υπερήχων συναντά ένα υλικό που
εξασθενίζει τον ήχο σε ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό από ότι στον περιβάλλοντα ιστό,
το ηχητικό κύμα μετά την δομή αυτή θα είναι είτε ασθενέστερο ή ισχυρότερο από ό, τι στον
περιβάλλοντα χώρο. Έτσι, όταν η υπερηχογραφική δέσμη συναντά μια δομή που προκαλεί
έντονη εξασθένιση ή μια πολύ ανακλαστική δομή, το ηχητικό κύμα πέρα από τη δομή αυτή
είναι ελαττωμένο και συνεπώς η ηχώ που επιστρέφει από δομές πέρα από αυτήν επίσης θα
μειωθεί. Στην κλινική πράξη πράξη, το φαινόμενο αυτό αναγνωρίζεται ως σκούρα ή υπόηχος
περιοχή γνωστή ως "ακουστική σκιά " (shadowing) βαθύτερα από μια δομή έντονης
εξασθένησης. Ένα μεγάλο ποσοστό ακουστικής ενέργειας ανακλάται και δεν επιστρέφουν
ανακλάσεις πίσω από τον οστικό φλοιό, με αποτέλεσμα το εσωτερικό του οστού αλλά και οι
ιστοί πίσω από αυτόν να μην απεικονίζονται.
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3.2.3 Τεχνικό σφάλμα φωτεινής ζώνης
Παρόμοια, όταν η δέσμη υπερήχων συναντά μια δομή που προκαλεί ασθενή εξασθένηση
εντός του πεδίου απεικόνισης, το πλάτος της δέσμης πέραν αυτής της δομής είναι
μεγαλύτερο από το πλάτος της δέσμης στο ίδιο βάθος στο υπόλοιπο πεδίο. Οι ανακλάσεις
που επιστρέφουν από τις δομές βαθιά στον εστιακό αδύναμο εξασθενητή θα είναι
υψηλότερης έντασης και θα εμφανιστεί ψευδώς ότι έχει αυξηθεί η ηχογένεια. Στην οθόνη,
εντοπίζουμε αυτή την "ενίσχυση σήματος από μεταφορά" ως φωτεινή ζώνη που εκτείνεται
πέρα από ένα αντικείμενο χαμηλής εξασθένησης. Με την κατανόηση των χαρακτηριστικών
εξασθένησης των υλικών που συναντώνται στην ανθρώπινη ανατομία, αυτά τα τεχνικά
σφάλματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον κλινικό ιατρό ώστε να προσδιορίζει τη
σύνθεση της δομής βάσει της υπερηχογραφικής εικόνας και μπορεί να βοηθήσουν στην
διαφορική διάγνωση.
Εικόνα 13. Αριστερά:
Όταν η δέσμη συναντά
δομή που εξασθενεί τον
ήχο λιγότερο από το
περιβάλλον της, η ένταση
του ήχου στο βάθος της
συγκεκριμένης δομής
είναι μεγαλύτερη από το
περιβάλλον
Δεξιά: Εγκάρσια εικόνα
υπερήχου του ήπατος
δείχνει υποηχητικές
ηπατικές κύστεις. Το
ηπατικό παρέγχυμα περιφερικά των κύστεων ψευδώς εμφανίζεται ότι αυξήθηκε σε ένταση (βέλος)
Η αύξηση της έντασης είναι συνέπεια της υποηχογενούς δομής.

46

3.2.4 Σφάλμα ουράς Κομήτη

Εικόνα 14.

Τα τεχνικά σφάλματα αντήχησης ιστών παράγονται από ισχυρούς κατοπτρικούς
ανακλαστήρες, π.χ. τον υπεζωκότα (κίτρινα βέλη). Το τεχνικό αυτό σφάλμα δημιουργείται
λόγω του αέρα στον πνεύμονα και έχει ως αποτέλεσμα τα ακουστικά σήματα (βέλη) "ουρά
κομήτη" που πηγαίνουν από την υπερηχοϊκή γραμμή του υπεζωκότα στο πνευμονικό
παρέγχυμα. . Σε αυτό το τεχνικό σφάλμα, οι δύο ανακλαστικές επιφάνειες και τα διαδοχικά
ηχητικά κύματα βρίσκονται πολύ κοντά. Στην οθόνη, τα διαδοχικά ηχητικά κύματα μπορεί να
είναι τόσο κοντά μεταξύ τους ώστε τα μεμονωμένα σήματα δεν είναι αντιληπτά. Επιπλέον,
τα μετέπειτα ηχητικά κύματα μπορεί να έχουν μειωμένο πλάτος λόγω εξασθένησης με
αποτέλεσμα εμφανίζεται ως εικόνα με
μειωμένο πλάτος. Το αποτέλεσμα είναι
ένα τεχνητό σφάλμα που προκαλείται
από την αρχή της αντήχησης,

Εικόνα 15. Διαμήκη λήψη εικόνας της
χοληδόχου κύστης δείχνει τεχνικό σφάλμα
ουράς κομήτη (βέλος) που προκαλείται από
κρυστάλλους χοληστερόλης.

Πηγή: http://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/rg.294085199#_i26
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3.2.5 Τεχνικό σφάλμα «δαχτυλίδι»
Στο παρελθόν, το τεχνηκό σφάλμα «δαχτυλίδι» θεωρήθηκε ότι είναι μια παραλλαγή του
τεχνηκού σφάλματος «ουράς κομήτη». Αυτή η υπόθεση
βασίστηκε στη συχνά παρόμοια εμφάνιση των δύο
σφαλμάτων. Στο δαχτυλίδι, η μεταδιδόμενη ενέργεια
υπερήχων προκαλεί δονήσεις στο υγρό που είναι
παγιδευμένο ανάμεσα σε ένα τετράεδρο φυσαλίδων
αέρα. Αυτές οι δονήσεις δημιουργούν ένα συνεχές
ηχητικό κύμα που μεταδίδεται πίσω στον μετατροπέα.
Αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται ως μια γραμμή ή σειρά
παράλληλων ταινιών που εκτείνονται οπίσθια σε μια
συλλογή αέρα. Παρά την παρόμοια υπερηχογραφική
εμφάνιση, έχουν ξεχωριστούς μηχανισμούς.
Διάγραμμα 6 1. Διάγραμμα με σχηματισμό στην κύρια δέσμη υπερήχων δακτυλιδιού από φυσαλίδες
με παγιδευμένο υγρό 2. Δονήσεις στο υγρό προκαλούν μια συνεχή πηγή ηχητικής ενέργειας που
μεταδίδεται πίσω στον μετατροπέα για ανίχνευση.

Εικόνα 16. Από αριστερή πλευρά εικόνα της χοληδόχου κύστης δείχνει αέρα και το υγρό στο
δωδεκαδάκτυλο προκαλώντας τεχνικό σφάλμα δακτυλιδιού (βέλος)Πηγή:
http://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/rg.294085199#_i26
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3.2.6 Πλάτος δέσμης και τεχνικό σφάλμα
Η δέσμη με τεχνικό σφάλμα μπορεί να αναγνωριστεί από την κατανόηση του σχήματος της
δέσμης. Η κύρια δέσμη υπερήχων εξέρχεται από τον ηχοβολέα σε περίπου ίδιο πλάτος με το
μετατροπέα, στενεύει καθώς πλησιάζει την εστιακή ζώνη και διευρύνεται και πάλι μακριά
από την εστιακή ζώνη . Η περιφερική ακτίνα μπορεί να διευρυνθεί πέρα από το πραγματικό
πλάτος του μετατροπέα. Ένα εξαιρετικά αντανακλαστικό αντικείμενο που βρίσκεται εντός της
διευρυμένης ακτίνας και πέραν του ορίου του μετατροπέα μπορεί να δημιουργήσει
ανιχνεύσιμη ηχώ. Η οθόνη υπερήχων θεωρεί ότι οι απόηχοι προήλθαν μέσα από το στενό
επίπεδο απεικόνισης και τα εμφανίζει ως τέτοια . Κλινικά, δέσμη με σφάλμα (artifact)
πλάτους μπορεί να αναγνωρίζεται όταν μια δομή που θα πρέπει να είναι χωρίς ηχώ όπως η
κύστη, περιέχει περιφερική ηχώ. Αν αυτό το σφάλμα αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της
σάρωσης, η ποιότητα της εικόνας μπορεί να βελτιωθεί με τη ρύθμιση της εστιακής ζώνης στο
επίπεδο του ενδιαφέροντος και με την τοποθέτηση του μετατροπέα στο κέντρο του
αντικειμένου ενδιαφέροντος.
Εικόνα 17. a,b,c,d,e,f ΠΛΑΤΟΣ ΔΕΣΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ
Προσαρμογή της εστίας περιορίζει το σφάλμα
α) Το πλάτος της δέσμης φαίνεται με διακεκομμένα
σημεία με πλάτος όσο εκείνο του ηχοβολέα.
b) Η ηχώ που δημιουργείται από δομή που
λαμβάνεται σε περιοχή που φαρδαίνει και
επισκιάζει το αντικείμενο ενδιαφέροντος.
c) Το αντικείμενο ενδιαφέροντος εστιάζεται εκεί
που στενεύει η δέσμη.
d) Το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι ευδιάκριτο.

a

c

e) Στην εικόνα με το βέλος όπου λαμβάνεται
ανηχοϊκή δομή (ουροδόχος κύστη με ούρα), αλλά
δεν εστιάζεται ορθά ο ηχοβολέας
f) Τέλος η εικόνα που λαμβάνεται μετά από ρύθμιση
της εστιακής ζώνης και τη βέλτιστη τοποθέτηση του
μετατροπέα (παράσταση της ενδοκυστικής ηχούς).
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b

d

f

e

Πηγή: http://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.294085199

3.2.7 Τεχνικά σφάλματα πλάγιων λοβών
Οι πλευρικές δέσμες, είναι πολλαπλές έκκεντρες ασθενείς δέσμες υπερήχων που
προβάλλουν ακτινικά από τον κεντρικό άξονα της δέσμης. Η πλευρική ενέργεια παράγεται
από την ακτινική επέκταση των πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων και παρατηρείται κυρίως σε
γραμμικούς μετατροπείς. Όταν υπάρχουν ισχυρές αντανακλάσεις στη διαδρομή αυτών των
χαμηλής ενέργειας κυμάτων, οι εκτός άξονα δέσμες μπορεί να δημιουργήσουν ηχώ
ανιχνεύσιμη από τον μετατροπέα. Αυτές οι αντανακλάσεις θα εμφανίζονται ως να
προέρχονται μέσα από την κύρια δέσμη και να δημιουργούν τεχνικό σφάλμα. Όπως και με
το σφάλμα πλάτους δέσμης , το φαινόμενο αυτό είναι πιθανό να αναγνωριστεί ως παρουσία
αδρανούς ηχούς εντός ανηχοϊκής δομής όπως της ουροδόχου κύστης .
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Διάγραμμα 7. Πολλαπλές έκκεντρες ασθενείς δέσμες προσπίπτουν σε δομές εκτός της κύριας
διαδρομής. Το σύστημα τοποθετεί τη δομή εντός της δέσμης και την
πολλαπλασιάζει.

Πηγή: http://users.teiath.gr/goikon/ultrason/USARTEFACTSSAFETY.pdf

3.2.8 Τεχνικά σφάλματα σχετιζόμενα με πολλαπλές ανακλάσεις - Τεχνικό σφάλμα αντήχησης
O υπερηχοτομογράφος θεωρεί ότι ένα ηχητικό κύμα επιστρέφει στο μετατροπέα μετά από
μία μόνο ανάκλαση και ότι το βάθος του αντικειμένου σχετίζεται με το χρόνο διαδρομής του
κύματος. Με την παρουσία δύο παράλληλων ισχυρών ανακλαστικών επιφανειών, το ηχητικό
κύμα που παράγεται από μια πρωτεύουσα δέσμη υπερήχων μπορεί επανειλημμένα να
ανακλάται πίσω και εμπρός πριν επιστρέψει στον μετατροπέα για ανίχνευση. Όταν συμβεί
αυτό, οι πολλαπλές ανακλάσεις καταγράφονται και εμφανίζονται. Το ηχητικό κύμα που
επιστρέφει στο μετατροπέα μετά από μία μόνο ανάκλαση θα εμφανιστεί στη σωστή θέση.
Τα διαδοχικά όμως ανακλαστικά κύματα θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να
επιστρέψουν στο μετατροπέα, και ο υπερηχοτομογράφος θα τοποθετήσει λανθασμένα τις
καθυστερημένες ανακλάσεις σε αυξημένη απόσταση από το μετατροπέα. Στην εικόνα, αυτό
φαίνεται σαν πολλαπλές ισαπέχουσες γραμμικές αντανακλάσεις και αναφέρεται ως τεχνικό
σφάλμα αντήχησης.
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Διάγραμμα 8.
Σχεδιάγραμμα πολλαπλών ανακλάσεων

Πολλαπλές ανακλαστικές επιφάνειες σε όλο το πεδίο

Πηγή: http://users.teiath.gr/goikon/ultrason/USARTEFACTSSAFETY.pdf

Εικόνα 18.
Εγκάρσια λήψη από μια ψηλαφητή
μάζα σε ένα νεογνό. Η εικόνα δείχνει
το τεχνικό σφάλμα πολλαπλών
ανακλάσεων (βέλος).
Το σφάλμα διορθώνεται με μείωση
της ισχύος εξόδου και τις απολαβής
(Gain)

Πηγή: http://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.294085199#_ι26
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3.2.9 Τεχνικό σφάλμα επαφής μετατροπέα με το δέρμα

Εικόνα 19

Το τεχνικό σφάλμα επαφής μετατροπέα με το δέρμα (βέλη) παρουσιάζεται λόγω παρουσίας
αέρα μεταξύ της επιφάνειας του ηχοβολέα και του δέρματος. Κυρίως οφείλεται στην έλλειψη
αγώγιμου πηκτώματος ή σε μη ικανοποιητική επαφή του ηχοβολέα με το δέρμα . Αυτοί οι
παράγοντες έχουν ως αποτέλεσμα ένα τέτοιο τεχνικό σφάλμα.
3.2.10 Σφάλματα κατόπτρου
Τα σφάλματα κατόπτρου δημιουργούνται επίσης από την εσφαλμένη υπόθεση ότι μια ηχώ
επιστρέφει στο μετατροπέα μετά από μία και μόνο ανάκλαση. Σε αυτό το σενάριο, η κύρια
δέσμη συναντά μια ιδιαίτερα ανακλαστική επιφάνεια. Τα ηχητικά κύματα από ανάκλαση
συναντούν την "πίσω πλευρά" της δομής και αντανακλώνται πίσω προς την αντανακλαστική
επιφάνεια πριν πάνε για ανίχνευση στο μετατροπέα. Στην οθόνη εμφανίζεται μια διπλή δομή
σε ίση απόσταση από την βαθιά και έντονα ανακλαστική επιφάνεια. Κλινικά, αυτή η διπλή
δομή συνήθως εντοπίζεται στο επίπεδο του διαφράγματος, με τη δομή υπεζωκότα-αέρα να
ενεργεί ως ισχυρός ανακλαστήρας. Σε αυτή τη θέση, το τεχνητό σφάλμα είναι εύκολα
αναγνωρίσιμο ως ηπατικό παρέγχυμα που υπάρχει στην αναμενόμενη θέση του πνεύμονα.
(Ahn, et al. 2014)
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Διάγραμμα 9. Όταν η δέσμη συναντά έντονα ανακλαστική επιφάνεια η ηχώ επιστρέφει, συναντά
την οπίσθια επιφάνεια μιας δομής και ξαναγυρνά στην ανακλαστική επιφάνεια. Αποτέλεσμα είναι
διπλασιασμός της δομής σε ίση απόσταση όπισθεν της ανακλαστικής επιφάνειας.

Εικόνα 20. Σφάλματα κατόπτρου - Κυρίως απαντάται στο διάφραγμα (πνεύμονας / ήπαρ) με δομές
του ήπατος να προβάλλονται στον πνεύμονα
Πηγή: http://users.teiath.gr/goikon/ultrason/USARTEFACTSSAFETY.pdf
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Εικόνα 21. Παράδειγμα υπερηχογραφήματος σε μια ασθενή με κύηση 18 εβδομάδων. Η εικόνα
αυτή, ένα διακοιλιακό και διακολπικό υπερηχογράφημα, ερμηνεύεται ότι κυοφορούνται δίδυμα.
Μετά την εκκένωση του εντέρου, το είδωλο εξαφανίστηκε, γιατί ο αέρας και το υγρό δεν ήταν πλέον
παρόν για να χρησιμεύουν ως ανακλαστήρας.
Πηγή: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3973438/

3.2.11 Τεχνικά σφάλματα σχετιζόμενα με λάθη υπολογισμού ταχύτητας του ήχου - Τεχνικό
σφάλμα μετατόπισης

Η ταχύτητα που ταξιδεύει ο ήχος μέσα σε ένα υλικό εξαρτάται από την πυκνότητα του υλικού
και τις ελαστικές του ιδιότητες. Η υπερηχογραφική απεικόνιση εικόνας θεωρεί μια σταθερή
ταχύτητα ήχου στον ανθρώπινο ιστό 1540 m/sec. Στην κλινική πράξη η δέσμη υπερήχων
μπορεί να συναντήσει μια ποικιλία υλικών, όπως αέρας, υγρό, λίπος, μαλακός ιστός, οστό.

Πίνακας 3. Ταχύτητα των υπερήχων σε επιλεγμένους ιστούς
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Πηγή: http://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.294085199

Όταν ο ήχος ταξιδεύει μέσα από υλικό με ταχύτητα σημαντικά πιο αργή από την υποτιθέμενη
1540 m /sec, η επιστρεφόμενη ηχώ θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να επιστρέψει στο
μετατροπέα. Ο επεξεργαστής εικόνας υποθέτει ότι το χρονικό διάστημα για ένα ταξίδι μετ’
επιστροφής του ηχητικού κύματος σχετίζεται μόνο με την απόσταση που διανύεται από το
ηχητικό κύμα, έτσι η ηχώ εμφανίζεται βαθύτερα στην εικόνα από ό,τι πραγματικά είναι. Αυτό
αναφέρεται ως τεχνικό σφάλμα μετατόπισης λόγω σφάλματος ταχύτητας ήχου, στην κλινική
πράξη συχνά παρουσιάζεται όταν η δέσμη υπερήχων συναντά μια εστιακή περιοχή λιπώδους
ιστού. (Feldman, Katyal, & Blackwood, 2009)

Διάγραμμα 10. Ο επεξεργαστής με βάση το χρόνο επιστροφής
τοποθετεί τη δομή σε μεγαλύτερο βάθος από αυτό που είναι
πραγματικά.

Εικόνα 22. Mεταξύ του ήπατος και του διαφράγματος (βέλος) είναι ασυνεχής και εστιακά
εκτοπισμένα.
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Εικόνα 23. Η εξήγηση του σφάλματος δίνεται από την ύπαρξη λιπώδους ιστού στο ήπαρ
Πηγή: http://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.294085199

3.2.12 Τεχνικό σφάλμα από διάθλαση
Μια αλλαγή στην ταχύτητα της δέσμης υπερήχων καθώς ταξιδεύει μέσω δύο παρακείμενων
ιστών με διαφορετική πυκνότητα και ελαστικές ιδιότητες μπορεί δημιουργήσει ένα τεχνικό
σφάλμα από διάθλαση. Στη διάθλαση, μη κάθετα υπερηχογραφικά κύματα διέρχονται από
μια ενδιάμεση επιφάνεια ανάμεσα σε δύο διαφορετικά υλικά. Όταν συμβεί αυτό, η
προσπίπτουσα δέσμη υπερήχων αλλάζει κατεύθυνση. Ο βαθμός αυτής της αλλαγής στην
κατεύθυνση εξαρτάται τόσο από τη γωνία της προσπίπτουσας δέσμης υπερήχων και τη
διαφορά στην ταχύτητα μεταξύ των δύο μέσων.
Ο υπερηχογράφος θεωρεί ότι η δέσμη ταξιδεύει σε μια ευθεία γραμμή και έτσι τοποθετεί
λαθασμένα τα επιστρεφόμενα ηχητικά κύματα σε σχέση με την πλευρά της πραγματικής
θέσης τους. Εάν το διαθλασμένο ηχητικό κύμα προσπίπτει σε έναν ανακλαστήρα και
προκαλεί την επιστροφή μιας αντίχησης στο μετατροπέα, αυτό μπορεί να εμφανιστεί σε
λανθασμένη θέση καθώς ο μετατροπέας υποθέτει ότι όλες οι αντιχήσεις έχουν ταξιδέψει
κατά μήκος μίας απλής διαδρομής. Στην κλινική πράξη, το τεχνικό αυτό σφάλμα μπορεί να
αναγνωριστεί κατά την απεικόνιση πυελικών δομών βαθιά στη διασταύρωση του ορθού
κοιλιακού και λίπους της μέσης γραμμής. Το τεχνικό σφάλμα από διάθλαση μπορεί να
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προκαλέσει δομές ώστε να εμφανίζονται πιο πλατιές από ό, τι πραγματικά είναι ή μπορεί να
προκαλέσει μια επικάλυψη των δομών ή να απεικονιστεί διπλά. Το τεχνικό σφάλμα της
διάθλασης μπορεί να επιλυθεί αν ο μορφοτροπέας μετακινηθεί έτσι ώστε η προσπίπτουσα
δέσμη να είναι κάθετη στη διεπαφή.

Εικόνα 24 a)Στο σχεδιάγραμμα μια δομή λόγω της διάθλασης μπορεί να απεικονιστεί διπλά. b)
Eγκάρσια λήψη άνω κοιλίας που δείχνει την επανάληψη της αορτής
Πηγή: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3973438/

Στο υπερηχογράφημα το τεχνικό σφάλμα θεωρείται ότιδήποτε ανεπιθύμητο αντικείμενο
παράγεται - εμφανίζεται στην εικόνα κατά τη διαδικασία απεικόνισης και δεν σχετίζεται με
την ανατομική δομή με αποτέλεσμα να καλύπτονται και να μην φαίνονονται σημαντικές
ανατομικές δομές. Όταν λοιπόν υπάρχουν στην εικόνα υπερηχογραφίας τεχνικά σφάλματα
είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να γίνονται αντιληπτά ώστε να αποκλείεται το διαγνωστικό
λάθος. Aναφέρθηκαν στην παράγραφο τεχνικά σφάλματα που έχουν να κάνουν με το πλάτος
της δέσμης όπως και των πλευρικών ανακλάσεων από πλευρικές δέσμες καθώς διαφεύγουν
από την κεντρική δέσμη του ηχοβολέα και οι οποίες λαμβάνονται πίσω ως να προέρχονται
από την κύρια δέσμη. Έχουμε σφάλματα από τις πολλαπλές ανακλάσεις: Επαναλαμβανόμενα
είδωλα, σφάλμα ουρά κομήτη, σφάλμα δακτυλιδιού, σφάλμα κατόπτρου κλπ.
Δημιουργούνται τεχνικά σφάλματα από την ταχύτητα της δέσμης ή της εξασθένησής της
ανάλογα με τους ιστούς που διαπερνά. Αν και η υπερηχογραφία σήμερα έκανε τεράστια
βήματα προόδου με την εξέλιξη της τεχνολογίας και πραγματοποιούνται σημαντικές κλινικές
εφαρμογές, ωστόσο υπάρχουν ακόμα δυσκολίες που σχετίζονται με τις φυσικές ιδιότητες
των υπερήχων.
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Κεφάλαιο 4
Κατάτμηση Ιατρικής Εικόνας Υπερήχων
Εισαγωγή
Η κατάτμηση της εικόνας με υπερήχους ασχολείται με την οριοθέτηση εσωτερικών δομών
του ανθρώπινου σώματος, ως ένα βήμα προς την ημιαυτόματη ή πλήρως αυτοματοποιημένη
μέτρηση των διαστάσεών τους ή για την εξαγωγή χαρακτηριστικών μιας παθολογίας.
Βασίζεται στη γνώση της φυσικής του υπερήχου και των αλληλεπιδράσεών του με τον
βιολογικό ιστό και έχει παραδοσιακά χρησιμοποιήσει προσομοίωση και ανάλυση σήματος
για να χαρακτηρίσει και να διαφοροποιήσει τον υγιή και τον ασθενή ιστό. Σκοπός της
κατάτμησης είναι να ενισχυθούν οι δυνατότητες του υπερήχου ως ποσοτικού εργαλείου στην
κλινική ιατρική κατά τη διαδικασία της διάγνωσης ασθενειών ή πολλές φορές και πρόγνωσης
ανάπτυξης παθολογικών καταστάσεων. Σ’ αυτό το κεφάλαιο της διατριβής εστιάζουμε το
ενδιαφέρον στην κατανόηση της λειτουργίας μεθόδων τμηματοποίησης ιατρικών εικόνων
υπερήχων, ώστε οι χρήστες των μηχανών υπερήχων να αναπτύξουν δεξιότητες επιλογής της
καταλληλότερης μεθόδου, για πληρέστερο διαχωρισμό των χαρακτηριστικών της περιοχής
ενδιαφέροντος και της εξέτασης του ζητουμένου αντικειμένου. Θεωρώντας την κατάτμηση
των ιατρικών εικόνων ως την πηγή της εμφάνισης του στόχου περιγράφηκαν μέθοδοι
οριοθέτησης της έννοιας.

4.1.

Σημασία Κατάτμησης Ιατρικών Εικόνων

Οι τεχνικές απεικόνισης συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη της ιατρικής διάγνωσης. Ο
γιατρός χρησιμοποιεί ιατρικές εικόνες για να βρει ανωμαλίες στο ανθρώπινο σώμα και να
εντοπίσει τις ασυνέχειες. (Katgar et al. 2015 p.430) Μία τέτοια ασφαλής και εύκολα
διαθέσιμη τεχνική είναι η τεχνική απεικόνισης υπερήχων. Ωστόσο, η μεθοδολογία έχει
ορισμένα μειονεκτήματα, καθώς οι εικόνες δεν είναι πολύ σαφείς και χρειάζεται
εξειδικευμένη γνώση για να διαχωριστούν οι διάφορες συνθετικές μονάδες τους, ώστε να
αναλυθούν. Η ανάλυση ιατρικής εικόνας αναφέρεται στη διαδικασία εξαγωγής πληροφοριών
59

από την εικόνα, (Jeyakumar & Hasmi, 2013) δηλαδή κατά την ανάλυση αποσκοπούμε στη
λήψη πληροφοριών υψηλού επιπέδου που έχει να κάνει με τη διάγνωση και τη λήψη
ιατρικής απόφασης. Η κατάτμηση συνίσταται στη διαίρεση της εικόνας σε περιοχές που
αντιστοιχούν στις μονάδες οι οποίες την συνθέτουν με σκοπό την καλύτερη ανάλυσή τους.
Γενικά η κατάτμηση ιατρικής εικόνας είναι η διαδικασία με την οποία διαχωρίζεται μία
εικόνα σε κατάλληλες περιοχές ή αντικείμενα, δηλαδή σύμφωνα με τον Barbu 2003, η
διαδικασία τμηματοποίησης εικόνας συνίσταται στη διαίρεση της εικόνας εισόδου σε έναν
αριθμό διαφορετικών αντικειμένων που ονομάζονται τμήματα εικόνας ή συστάδες, έτσι
ώστε όλα τα εικονοστοιχεία ενός τμήματος να έχουν μια κοινή ιδιότητα που ονομάζεται
κριτήριο ομοιότητας.

Διάγραμμα 11. Διαδικασία κατάτμησης εικόνας υπερήχου για εντοπισμό του μεγέθους όγκου του
μαστού (a) Eικόνα εισαγωγής (b) Ενίσχυση αντίθεσης (c) Εντοπισμός περιοχής (d) Εξαγωγή
χαρακτηριστικών Πηγή: Madabhushi & Metaxas, 2003:163

Μια καλή τμηματοποίηση ιατρικής εικόνας μπορεί να θεωρηθεί όταν επιτευχθεί η εξαγωγή
σημαντικού μέρους της περιοχής ενδιαφέροντος. Η τμηματοποίηση εικόνας αποδίδει ετικέτα
σε κάθε εικονοστοιχείο σε μια εικόνα, έτσι ώστε εικονοστοιχεία με την ίδια ετικέτα να
μοιράζονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, ο στόχος της κατάτμησης της
εικόνας είναι να βελτιωθεί η ποιότητα της εικόνας, να βελτιωθεί η χαμηλή υπολογιστική
πολυπλοκότητα, να βελτιωθεί ο λόγος σήματος προς θόρυβο και να απλοποιηθεί η
αναπαράσταση της εικόνας σε κάτι σημαντικό. Επιδιώκεται δηλαδή να απλοποιηθεί ή και να
αλλαχτεί η αντιπροσώπευση μιας εικόνας σε κάτι ουσιαστικότερο και ευκολότερο προς
ανάλυση. Γίνεται τμηματοποίηση μιας ψηφιακής εικόνας σε συστάδες, δηλαδή ομάδες από
pixel που αντιπροσωπεύουν κάτι. Πιο συγκεκριμένα, η κατάτμηση εικόνας είναι η διαδικασία
ανάθεσης ετικετών σε κάθε pixel μιας εικόνας, έτσι ώστε τα pixel με την ίδια ετικέτα να έχουν
συγκεκριμένα κοινά οπτικά χαρακτηριστικά. Το αποτέλεσμά της είναι μια ομάδα συστάδων
που συλλογικά καλύπτουν ολόκληρη την εικόνα ή μια ομάδα περιγραμμάτων που εξάγονται
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από τα αντικείμενα της εικόνας. (Katgar et al. 2015:430). Επιτυχημένη κατάτμηση βοηθά σε
πιο αποτελεσματική ανάλυση ιατρικών εικόνων.
Η κατάτμηση εικόνας υπερήχου (US) επηρεάζεται έντονα από την ποιότητα των δεδομένων.
Υπάρχουν χαρακτηριστικά τεχνικά σφάλματα ή θόρυβος που καθιστούν την εργασία
τμηματοποίησης περίπλοκη, όπως αυτά που είναι σχετικά με το φαινόμενο της εξασθένησης,
στίγματα, σκιές η και η απώλεια του σήματος. Και αυτό όπως έχει εξηγηθεί στο προηγούμενο
κεφάλαιο έχει να κάνει με την εξάρτηση προσανατολισμού της απόκτησης και που μπορεί να
οδηγήσει σε ελλείποντα όρια. Περαιτέρω επιπλοκές προκύπτουν καθώς η αντίθεση μεταξύ
των ενδιαφερομένων περιοχών είναι συχνά χαμηλή. Ωστόσο, υπήρξαν πρόσφατες εξελίξεις
στον σχεδιασμό του μορφοτροπέα - χωρική και χρονική ανάλυση, ψηφιακά συστήματα,
φορητότητα, κλπ., γεγονός που σημαίνει ότι η ποιότητα των πληροφοριών από μια συσκευή
υπερήχων έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αυτό έχει οδηγήσει σε αυξημένη χρήση υπερήχων όχι
μόνο στον παραδοσιακό τομέα εφαρμογής, όπως για παράδειγμα στη διάγνωση (CAD), αλλά
και στις αναδυόμενες περιοχές, όπως στις παρεμβάσεις, υποβοηθούμενες από την US εικόνα
και τη θεραπεία. Έτσι, υπάρχει σήμερα μια εκ νέου εμφάνιση ενδιαφέροντος για την
κατανόηση του τρόπου εκτέλεσης μιας από τις παλαιότερες μεθόδους επεξεργασίας εικόνας
και της τμηματοποίησης εικόνας, που εφαρμόζεται σε δεδομένα υπερήχων. (Khanna &
Shrivastava 2012:1)
Η κατάτμηση των εικόνων με υπολογιστή είναι ένα σημαντικό βήμα επεξεργασίας σε πολλές
εφαρμογές μιας εικόνας. Έχει διεξαχθεί εκτεταμένη έρευνα για τη δημιουργία πολλών
διαφορετικών προσεγγίσεων και αλγορίθμων για τον κατακερματισμό της εικόνας, αλλά
εξακολουθεί να είναι δύσκολο να εκτιμηθεί κατά πόσον ένας αλγόριθμος παράγει
ακριβέστερες κατατομές από άλλες, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για συγκεκριμένη
εικόνα ή σύνολο εικόνων ή γενικότερα για μια ολόκληρη κατηγορία εικόνων. Η πιο
συνηθισμένη μέθοδος για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μιας μεθόδου
κατακερματισμού είναι η υποκειμενική αξιολόγηση κατά την οποία ο άνθρωπος συγκρίνει
οπτικά τα αποτελέσματα κατακερματισμού της εικόνας για διαφορετικούς αλγορίθμους
τμηματοποίησης, η οποία είναι μια κουραστική διαδικασία και εγγενώς περιορίζει την
ποιότητα της αξιολόγησης εξ΄ αιτίας ενός σχετικά μικρού αριθμού κατακερματισμών για
συγκρίσεις σε ένα προκαθορισμένο σύνολο εικόνων (Jeyakumar & Hasmi, 2013).
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Έχουν αναπτυχθεί διάφοροι αλγόριθμοι γενικής χρήσης και τεχνικές ώστε να επιτυγχάνεται
υπολογιστικά κατάτμηση εικόνας. Όμως λόγω της πληθώρας των μεθόδων κατακερματισμού
της εικόνας που αναπτύχθηκαν για αρκετές δεκαετίες, η αξιολόγηση επιλογής μεθόδου
κατάτμησης γίνεται πολύ δύσκολη. Γενικά το πρόβλημα του ορισμού μιας καλής κατάτμησης
παραμένει άλυτο και η λύση εξαρτάται κυρίως από το στόχο. Για το λόγο αυτό η έννοια του
"στόχου κατακερματισμού" είναι πολύ σημαντική και τα αποτελέσματα τμηματοποίησης δεν
μπορούν να αξιολογηθούν χωρίς αυτό που ονομάζουν "σενάριο εφαρμογής". (Jeyakumar &
Hasmi, 2013). Δεδομένου όμως ότι δεν υπάρχει καμία γενική λύση στο πρόβλημα αποκοπής
μιας περιοχής μέσω κατάτμησης εικόνας, αυτές οι τεχνικές πρέπει συχνά να συνδυαστούν με
την επίγνωση της θέσης των περιοχών προκειμένου να το λύσουν αποτελεσματικά. Ακόμα
και στην αυτοματοποιημένη κατάτμηση εικόνων, είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα να
επιτευχθεί ένα επιδιωκόμενο αποτέλεσμα αν δεν υπάρχει κάποια προηγούμενη γνώση για
το τι περιέχει η εικόνα. Επίσης, σύμφωνα με τους Philipp-Foliguet & Guigues 2008:5, τίθεται
η ανάγκη να περιληφθούν ρητά κριτήρια αξιολόγησης μιας μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί
για να υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης του αναμενόμενου επιπέδου αντικειμενικής
λήψης πληροφορίας από την τμηματοποίηση ιατρικής εικόνας.
Θα επιχειρηθεί η παρουσίαση ορισμένων μεθόδων κατάτμησης οι οποίες σχετίζονται με
κλινικές εφαρμογές ώστε να επισημανθούν προσεγγίσεις που έχουν διερευνηθεί και έχει
γίνει ένας σχετικά ικανοποιητικός βαθμός επικύρωσης.

4.2. Αλγόριθμος Συσταδοποίησης K- means
Με τη μέθοδο της συσταδοποίησης (clustering) δημιουργούνται συστάδες (clusters) ενός
συνόλου δεδομένων, ομάδες δηλαδή, οι οποίες περιέχουν όμοια χαρακτηριστικά.
Ουσιαστικά αναζητείται ένα πεπερασμένο σύνολο κατηγοριών ή συστάδων, για να
περιγραφούν τα δεδομένα. Οι κατηγορίες μπορεί να είναι αμοιβαία αποκλειόμενες και
εξαντλητικές ή να έχουν μία πιο σύνθετη αναπαράσταση, όπως για παράδειγμα ιεραρχικές
και επικαλυπτόμενες. (Chandrakala, Basha, & Anjani, 2014). Ο στόχος είναι να επιλεγούν τα
καταλληλότερα γνωρίσματα στα οποία πρόκειται να εφαρμοστεί η συσταδοποίηση ώστε να
επιτυγχάνεται η βέλτιστη ομοιογένεια σε κάθε συστάδα. Έτσι η προεπεξεργασία των
δεδομένων πριν την εφαρμογή της διαδικασίας συσταδοποίησης κρίνεται απαραίτητη. Μια

62

επιτυχής, καλής ποιότητας συσταδοποίηση κρίνεται από το κατά πόσον υπάρχει μεγάλη
ομοιότητα εντός της συστάδας και μικρή ομοιότητα ανάμεσα στις συστάδες.

Διάγραμμα 12: Ασαφή δεδομένα προκαλούν δυσκολία στον προσδιορισμό του αριθμού των
συστάδων Πηγή: Tan, Steinbach & Kumar, 2004
https://www-users.cs.umn.edu/~kumar/dmbook/dmslides/chap8_basic_cluster_analysis.pdf

Υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος από αλγόριθμους συσταδοποίησης που έχουν προταθεί και ο
καθένας τους βασίζεται σε διαφορετική φιλοσοφία. Σχεδόν όλοι τους δέχονται ένα σύνολο
παραμέτρων που μπορεί να είναι το πλήθος των ομάδων, διανύσματα αρχικοποίησης που
απαιτούνται από τον αλγόριθμο κάποιες υποθέσεις για την πυκνότητα των διανυσμάτων στο
χώρο και άλλες διάφορες παραμέτρους. Διαφοροποιώντας αυτές τις παραμέτρους
προκύπτει ένα σύνολο από αλγόριθμους σε κάθε βασική κατηγορία
Διάγραμμα 13: Εύρεση ομάδων
αντικειμένων έτσι ώστε τα αντικείμενα
μιας ομάδας θα είναι παρόμοια (ή
σχετίζονται)
μεταξύ
τους
και
διαφορετικά από (ή δεν σχετίζονται με)
τα αντικείμενα σε άλλες ομάδες.
Πηγή: Tan, Steinbach & Kumar, 2004

Ένας από τους πολύ γνωστούς αλγορίθμους συσταδοποίησης είναι ο Κ-means αλγόριθμος,
ο οποίος επινοήθηκε από το 1956. Στον MacQueen το 1967, οφείλεται η γνωστή σε μας
μορφή του. Η διαδικασία «k-means», φαίνεται να δίνει συστάδες που είναι λογικά
αποδοτικές με την έννοια της ομοιότητας των δειγμάτων εντός της συστάδας. Ο K-means
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είναι ένας από τους απλούστερους αλγορίθμους αυτόματης εκμάθησης που λύνουν καλά το
γνωστό

πρόβλημα

κατηγοριοποίησης

σε συστάδες,

δηλαδή

ομάδες pixel

που

αντιπροσωπεύουν ένα αντικείμενο της εικόνας. Ο Κ-means ακολουθεί μια τεχνική
επαναληπτικής δομής που χρησιμοποιείται για να χωρίσει μια εικόνα σε Κ αριθμό συστάδων,
δηλαδή το Κ υποδηλώνει σε πόσες συστάδες θέλουμε ο αλγόριθμος να δημιουργήσει. Η
κύρια ιδέα είναι να καθοριστούν Κ κέντρα, ένα για κάθε συστάδα. Αυτά τα κέντρα πρέπει να
τοποθετούνται με έναν ιδιαίτερο τρόπο, γιατί η διαφορετική θέση των αρχικών κέντρων
δημιουργεί και διαφορετικό αποτέλεσμα. Έτσι, και για να μην υπάρχει αλληλοεπικάληψη των
συστάδων, η καλύτερη επιλογή είναι να τοποθετηθούν αυτά τα κέντρα όσο γίνεται σύμφωνα
με την πιο επιτυχή απόσταση - ευκλείδεια απόσταση, το ένα από το άλλο. Ο αριθμός των Κ
κένρων μπορεί να δοθεί από τον χρήστη και η επιλογή του σωστού αριθμού επαφίεται στη
δική του κρίση και εμπειρία. Συνεπώς η διαδικασία επιλογής του αριθμού απαιτεί μελέτη
των δεδομένων, όπως για παράδειγμα μέσα από οπτικοποιήσεις, ώστε να καταλήξουμε στο
να οριστεί ο καλύτερος αριθμός των συστάδων. Αρκετές φορές τα ίδια δεδομένα έχουν
μεγάλη ασάφεια ώστε να δυσκολεύεται ο καθορισμός του αριθμού των συστάδων. Δυστυχώς
για την επιλογή του αριθμού των συστάδων, δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας ώστε να
λειτουργεί εγγυημένα όπως βλέπουμε και στο διάγραμμα 14.
Η διαδικασία που ακολουθεί, αποτελεί μια μέθοδο να ταξινομεί ένα δοσμένο σύνολο
στοιχείων μέσω ορισμένου πλήθους συστάδων. Ο αλγόριθμος ξεκινάει λοιπόν με Κ τυχαία
σημεία, τα οποία ονομάζονται κεντροειδή της συστάδας και δηλώνουν το κέντρο βάρους της
συστάδας και όπως αναφέρθηκε και τον αριθμό των συστάδων που ο αλγόριθμος θέλουμε
να δημιουργήσει. Ο αλγόριθμος ακολουθεί επαναληπτικά δύο βήματα. Το πρώτο βήμα
αφορά την ανάθεση σε κάποια συστάδα. Ακολουθεί το άλλο βήμα που είναι ο
επανακαθορισμός και η μετατόπιση του κεντροειδούς κάθε συστάδας. Δηλαδή στο πρώτο
βήμα ο αλγόριθμος εξετάζει κάθε δείγμα σε σχέση με τα κεντροειδή των συστάδων. Με τη
χρήση κάποιου μέτρου απόστασης, αναθέτει το εξεταζόμενο δείγμα στη συστάδα, της οποίας
το κεντροειδές είναι το πλησιέστερο ως προς το συγκεκριμένο δείγμα. Βρίσκει τις αποστάσεις
μέσω μιας διαφοράς, η οποία είναι κατά κανόνα βασισμένη στο χρώμα , την ένταση, τη
σύσταση, ή τη θέση ενός pixel, ή έστω έναν ισορροπημένο συνδυασμό αυτών των
παραγόντων (Katgar et al. 2015:430). Ο στόχος που προσπαθεί να επιτύχει είναι να
ελαχιστοποιήσει τη συνολική διαφορά των συστάδων. Ακολουθεί το δεύτερο βήμα κατά το
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οποίο λαμβάνεται ο μέσος όρος των δειγμάτων κάθε συστάδας και επανυπολογίζονται τα
κεντροειδή της κάθε συστάδας, ώστε το κεντροειδές να είναι πιο αντιπροσωπευτικό στις νέες
διαμορφωθείσες συστάδες. Αφότου έχουμε αυτά τα νέα κέντρα, μια νέα σύνδεση πρέπει να
γίνει μεταξύ των ίδιων καθορισμένων στοιχείων και το κοντινότερο νέο κέντρο. Ο αλγόριθμος
αυτά τα δύο βήματα τα εκτελεί επαναληπτικά - έχει παραχθεί μια δομή επανάληψης - μέχρι
που τα κεντροειδή των συστάδων μετατοπίζονται ελάχιστα δηλαδή τα Κ κέντρα αλλάζουν τη
θέση τους σταδιακά μέχρι να μην γίνονται άλλες αλλαγές. (MacQeen, 1967:284) Τα κέντρα
αυτά να σταθεροποιούνται και αποτελούν τα τελικά κέντρα κάθε μιας συστάδας και σε
απόσταση ελάχιστη από κάποια δοθείσα τιμή κατωφλίου. Άλλο κριτήριο τερματισμού του
αλγορίθμου μπορεί και να ληφθεί ο αριθμός επαναλήψεων του αλγορίθμου. (Lisboa et al,
2013)
Σύμφωνα με τους Lisboa et al, 2013, μια κακή αρχικοποίηση των Κ κεντροειδών των
συστάδων μπορεί να οδήγήσει σε μιας κακής ποιότητας συστάδων. Μειονέκτημα επίσης του
αλγορίθμου μπορεί να θεωρηθεί το ότι δεν υπάρχει κάποιος αυτοματοποιημένος τρόπος
επιλογής του Κ όπως αναφέρθηκε και ο αριθμός δίνεται από το χρήστη ως είσοδος.

Διάγραμμα 14: Δύο
διαφορετικές K- means
συσταδοποιήσεις
Πηγή: Tan, Steinbach &
Kumar, 2004.

Με τα πιο κάτω παραδείγματα μπορούμε να εννοήσουμε την σημαντικότητα της
αρχικοποίησης των Κ κεντροειδών των συστάδων. O αλγόριθμος Κ- means δημιουργεί
συγκλίσεις με τα αντικείμενα με κοινά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τους Tan, Steinbach &
Kumar, 2004 το μεγαλύτερο μέρος των συγκλίσεων συμβαίνει στις πρώτες επαναλήψεις.
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Διάγραμμα 15: Σημασία της επιλογής των αρχικών Κ κεντροειδών των συστάδων. Η συσταδοποίηση
που έχει επιτευχθεί σε έξι επαναλήψεις. Πηγή: Tan, Steinbach & Kumar, 2004.

Αν και μπορεί να αναφερθεί ότι η διαδικασία του αλγορίθμου Κ-means ολοκληρώνεται,
ωστόσο η αποδοτικότητα του αλγορίθμου δεν μπορεί να λεχθεί πάντοτε ότι είναι
ικανοποιητική, γιατί η ποιότητα εξαρτάται από την επιλογή των αρχικών Κ κεντρειδών. Μια
απλή προσέγγιση λύσης είναι να συγκριθούν τα αποτελέσματα πολλαπλών εφαρμογών του
αλγορίθμου σύμφωνα με τους Tan, Steinbach & Kumar, 2004. Ωστόσο, πρόσφατες και
εκτεταμένες ανασκοπήσεις του αλγορίθμου k-means δεν περιγράφουν καμία μέθοδο η
οποία να αποδεικνύεται πειραματικά ότι η τμηματοποίηση είναι ολοκληρωμένη με συνέπεια
και δεν επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία της μεθόδου εμπειρικά με επανειλημμένη
μηχανιστική εφαρμογή στο ίδιο σύνολο δεδομένων. Είναι πάρα πολλές οι φορές που θα
πρέπει, σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι χρήστες του αλγορίθμου να είναι προσεκτικοί, γιατί
ο αλγόριθμος Κ-means συσταδοποίησης έχει τους περιορισμούς του. Για παράδειγμα, οι
μεγάλες τιμές του Κ οδηγούν μεν σε μικρότερες τιμές απόκλισης, αλλά ταυτόχρονα σε
αυξανόμενο κίνδυνο σύγχυσης συστάδων. Άλλο παράδειγμα είναι όταν οι συστάδες δεν είναι
σφαιρικές κλπ. (Lisboa et al, 2013:2)
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Διάγραμμα 16:
Περιορισμοί του
αλγόριθμου
συσταδοποίησης Kmeans (Μη
σφαιρικά σχήματα)
Πηγή: Tan, Steinbach
& Kumar, 2004

Διάγραμμα 17:
Περιορισμοί του
αλγόριθμου
συσταδοποίησης Kmeans (Διαφορετική
πυκνότητα)
Πηγή: Tan, Steinbach
& Kumar, 2004

Διάγραμμα 18: Περιορισμοί του αλγόριθμου συσταδοποίησης K- means (Διοφορετικό μέγεθος)
Πηγή: Tan, Steinbach & Kumar, 2004
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4.3. Κατάτμηση Ιστογράμματος
Οι αλγόριθμοι κατάτμησης που βασίζονται στο ιστόγραμμα (histogram-based methods) είναι
πολύ αποδοτικοί συγκριτικά με άλλους αλγόριθμους τμηματοποίησης εικόνας επειδή αυτό
που χρειάζεται να γίνει είναι μόνο μια σάρωση όλων των pixels. Με αυτούς τους
αλγόριθμους, κατασκευάζεται ένα ιστόγραμμα από όλα τα pixels της εικόνας. Οι κοιλάδες
και οι κορυφές στο ιστόγραμμα χρησιμοποιούνται για να εντοπίσουν τις συστάδες στην
εικόνα. Ως μέτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο βαθμός της έντασης του χρώματος κάθε pixel.
Κι αν πρόκειται για μαυρόασπρη εικόνα, τότε χρησιμοποιείται ο βαθμός της έντασης του
γκρίζου στα pixels στην αντίστοιχη κλίμακα.
Όταν η κατάτμηση γίνεται μέσω χρώματος έχουμε μονοδιάστατο ιστόγραμμα της εικόνας για
μονόχρωμες και πολυδιάστατο για έγχρωμες. Η γενικότερη λογική είναι ότι η ανίχνευση
κορυφών ή κοιλάδων στο ιστόγραμμα, οδηγούν στην εύρεση αντικειμένων και φόντου
αντίστοιχα. Στις πολύχρωμες εικόνες βέβαια, η διαδικασία είναι πιο περίπλοκη, διότι τα τρία
ιστογράμματα, του χρωματικού δηλαδή χώρου R.G.B. (Red Green Blue – Κόκκινο Πράσινο
Μπλε), μπορούν να επεξεργαστούν χωριστά και να συνδυαστούν τα αποτελέσματα με στόχο
να επικρατήσει η ισχυρότερη υπόθεση κατάτμησης, δηλαδή αυτή που μας δίνει το
αντικείμενο που θέλουμε καλύτερα μέσω του συνδυασμού απόχρωσής του. Επίσης, οι
αναπαραστάσεις H.S.V. (Ηue Saturation Value - Απόχρωση Κορεσμός Μέγεθος) και H.S.I. (Ηue
Saturation Intensity - Απόχρωση Κορεσμός Ένταση) δίνουν το πλεονέκτημα της εύρεσης
αντικειμένων με βάση την απόχρωση των χρωμάτων, αφού συνήθως τα αντικείμενα έχουν
ομοιογενή χρώματα, ενώ με αυτό τον τρόπο, οι εναλλαγές σε φωτεινότητα λόγω
προβλημάτων φωτισμού, όπως σκιές, κυρτές και κοίλες επιφάνειες κ.α., δεν επηρεάζουν το
αποτέλεσμα. Κοινό πρόβλημα σε τέτοιες τεχνικές είναι η παρουσία θορύβου, που θα
εμφανίσει κορυφές στο ιστόγραμμα, έτσι η ομαλοποίηση (smoothing) του ιστογράμματος ως
προεπεξεργασία του αλγορίθμου κατάτμησης ιστογράμματος, μερικές φορές είναι
απαραίτητη.
Όταν η κατάτμηση γίνεται μέσω έντασης του κάθε pixel τα πράγματα γίνονται αντιληπτά και
λιγότερο σύνθετα. Μιλώντας για μια ασπρόμαυρη (gray - scale) εικόνα, όπου φαίνεται πιο
καθαρά η έννοια της έντασης, κάθε αντικείμενο με σχετικά μεγάλο μέγεθος δημιουργεί μια
κατανομή pixel στο ιστόγραμμα της εικόνας γύρω από τη μέση τιμή έντασής του. Σε πολλά
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διαφορετικά είδη ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, η βασική λειτουργία είναι η εξής: σε κάθε
εικονοστοιχείο σε ψηφιακή εικόνα τοποθετούμε μια γειτονιά γύρω από αυτό το σημείο,
αναλύουμε τις τιμές όλων των εικονοστοιχείων της γειτονιάς σύμφωνα με κάποιον
αλγόριθμο και στη συνέχεια αντικαθιστούμε την τιμή του αρχικού εικονοστοιχείου με μία με
βάση την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στα εικονοστοιχεία της γειτονιάς. Στη συνέχεια η
γειτονιά κινείται διαδοχικά πάνω από κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας, επαναλαμβάνοντας
τη διαδικασία. (Lei 2014:3)

Διάγραμμα 19: Υπολογισμός της μέσης τιμής Πηγή:
https://www.google.com.cy/search?q=Adaptive+Median+Filtering+Seminar+Report+By%3A+PENG+L
ei+(ID%3A+03090345)&oq=Adaptive+Median+Filtering+Seminar+Report+By%3A+PENG+Lei+(ID%3A+
03090345)&aqs=chrome..69i57.4663j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Για το διαχωρισμό αντικειμένων από εικόνες που υπάρχει θόρυβος ή από εικόνα που ισχυροί
ανακλαστήρες (οστά) δεν φαίνονται με σαφή οριοθέτηση, τότε είναι απαραίτητες οι
υπολογιστικές δυνατότητες και η χρήση των κατάλληλων αλγορίθμων για να γίνουν
αντιληπτά τα αντικείμενα
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Διάγραμμα 20.
a) Μια ασπρόμαυρη (gray - scale)
εικόνα χαμηλής αντίθεσης
b) το ιστόγραμμα της εικόνας a.
c) Βελτιωμένη η εικόνα με
κατάλληλο αλγόριθμο δημιουργίας
αντίθεσης
d) Το ιστόγραμμα της εικόνας c

Διάγραμμα 21. a) Μια ασπρόμαυρη
(gray - scale) εικόνα ακτίνων X
χαμηλής αντίθεσης b) το
ιστόγραμμα της εικόνας a.
Πηγή: http://what-whenhow.com/embedded-imageprocessing-on-the-tms320c6000dsp/contrast-stretching-imageprocessing/

Διάγραμμα 22. a) Βελτιωμένη η
εικόνα 50a με κατάλληλο
αλγόριθμο δημιουργίας αντίθεσης.
b) Το ιστόγραμμα της εικόνας a)
Πηγή: http://what-whenhow.com/embedded-imageprocessing-on-the-tms320c6000dsp/contrast-stretching-imageprocessing/

Σε ορισμένες ιατρικές εφαρμογές απεικόνισης όπως η ακτινοσκόπηση, λαμβάνονται
επαναλαμβανόμενες ακτινογραφίες ενός ασθενούς. Επειδή ο ασθενής υποβάλλεται σε
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μεγαλύτερες ποσότητες ακτινοβολίας ακτίνων Χ, είναι καλύτερα να λαμβάνονται οι
ακτινογραφίες με τη μικρότερη δυνατή έκθεση ακτίνων-Χ όσο είναι δυνατόν. Οι
λαμβανόμενες εικόνες δεν έχουν την απαιτούμενη αντίθεση για μια καλή εκτίμηση και
αξιοποίηση. Εδώ η τεχνική δημιουργίας αντίθεσης μπορεί να είναι αρκετά χρήσιμη, καθώς η
εφαρμογή αυτής της τεχνικής της τροποποίησης ιστογράμματος, επιτρέπει στα συστήματα
λήψης ιατρικής εικόνας να αποκτήσουν χρήσιμες εικόνες μειώνοντας παράλληλα την
ποσότητα της έκθεσης ακτίνων Χ στον ασθενή.Στις έγχρωμες εικόνες, η μεθοδολογία
δημιουργίας αντίθεσης με τη βοήθεια του ιστογράμματος και τη χρήση των υπολογιστικών
δυνατοτήτων φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Βέβαια, όπως αναφέρθηκε η διαδικασία
είναι πιο περίπλοκη, διότι τα τρία ιστογράμματα, του χρωματικού δηλαδή χώρου R.G.B. (Red
Green Blue – Κόκκινο Πράσινο Μπλε) θα επεξεργαστούν χωριστά ώστε να εξαχθούν τα
καλύτερα αποτελέσματα και να πάρουμε από την κατάτμηση το αντικείμενο που θέλουμε.

Διάγραμμα 23. Καθορισμός των ελάχιστων και μέγιστων τιμών για κάθε ένα από τα στοιχεία RGB
όπως και της τιμής κατωφλίου στη βάση της εφαρμογής των ανάλογων για την περίπτωση
αλγορίθμων (Τεχνικές ενίσχυσης των αντιθέσεων - χαμηλή αντίθεση εισαγόμενης εικόνας) (Πηγή:
Abdul-Nasir, Mashor, & Mohamed, 2012

Είναι μεγάλης σημασίας η βελτίωση της εικόνας με τη χρήση αλγορίθμων αντίθεσης και αυτό
μπορούμε να το δούμε μέσα από την πιο κάτω διαδικασία βελτίωσης εικόνας ελονοσίας. Για
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κάθε τεχνική ενίσχυσης, οι ιδιότητες των εικόνων αρχικά αξιολογούνται με βάση την
ανθρώπινη οπτική ερμηνεία. Όμως στη συνέχεια αναλύονται περαιτέρω χρησιμοποιώντας
ποσοτικό μέτρο.

Διάγραμμα 24. Αποτελέσματα εφαρμογής τεχνικών ενίσχυσης της αντίθεσης για την θολή εικόνα
ελονοσίας Πηγή: Abdul-Nasir, Mashor, & Mohamed, 2012:6

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι τμηματοποίησης της εικόνας, στηριζόμενες στο ιστόγραμμά τους
οι οποίες χρησιμοποιούν βασικές ιδιότητες των εικονοστοιχείων, όπως είναι οι τιμές της
έντασης της ασυνέχειας ή ομοιότητας.
Το Thresholding είναι η απλούστερη μέθοδος τμηματοποίησης εικόνας. Από μια εικόνα με
γκρίζα κλίμακα, η οριοθέτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία δυαδικών
εικόνων. Οι δυαδικές εικόνες παράγονται από έγχρωμες εικόνες κατά την τμηματοποίηση. Η
τμηματοποίηση είναι η διαδικασία ανάθεσης κάθε εικονοστοιχείου στην εικόνα προέλευσης
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σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο κατηγορίες τότε το
συνηθισμένο αποτέλεσμα είναι πολλές δυαδικές εικόνες. Στην επεξεργασία εικόνων, το
κατώφλι χρησιμοποιείται για να χωρίσει μια εικόνα σε μικρότερα τμήματα χρησιμοποιώντας
τουλάχιστον μία τιμή κλίμακας χρώματος ή γκρι για να ορίσει το όριο. Το πλεονέκτημα της
απόκτησης πρώτα μιας δυαδικής εικόνας είναι ότι μειώνει την πολυπλοκότητα των
δεδομένων και απλοποιεί τη διαδικασία αναγνώρισης και ταξινόμησης. Ο πιο συνηθισμένος
τρόπος μετατροπής μιας εικόνας γκρίζου επιπέδου σε δυαδική εικόνα είναι η επιλογή μιας
τιμής κατωφλίου. (Bhargavi & Jyothi, 2014:237)
Αν η εικόνα μας περιέχει ένα μόνο αντικείμενο σε σχετικά ομοιόμορφο φόντο (background)
τότε έχουμε δυο κατανομές pixel στο ιστόγραμμα και αρκεί να βρούμε μια τιμή κατωφλίου T
(Threshold) η οποία θα ξεχωρίζει εκατέρωθέν της την κατανομή pixel που αντιπροσωπεύει
το αντικείμενο και την κατανομή pixel που αντιπροσωπεύει το φόντο. Έτσι αν μόνο δύο
κυρίαρχα σχήματα χαρακτηρίζουν το ιστόγραμμα εικόνας, αυτό ονομάζεται ιστόγραμμα δύο
διαστάσεων. Αυτή η μέθοδος βασίζεται σε μια τιμή κατωφλίου για να μετατραπεί μια εικόνα
σε γκρι κλίμακα σε δυαδική εικόνα. Μόνο ένα κατώφλι είναι αρκετό για τη διαίρεση της
εικόνας (Bhargavi & Jyothi 20014:235). Ωστόσο, για ένα τελικό αποτέλεσμα, το μοντέλο
κατάτμησης με βάση το ιστόγραμμα πρέπει να είναι αυτόματο μέσω αλγόριθμου για να
υπάρχει βέλτιστη ανάδειξη αντικειμένων. (Kiadtikornthaweeyot & Tatnall 2016:251)
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Διάγραμμα 25. Αν δύο κυρίαρχα σχήματα χαρακτηρίζουν το ιστόγραμμα εικόνας, ονομάζεται
ιστόγραμμα δύο διαστάσεων. Μόνο ένα κατώφλι είναι αρκετό για τη διαίρεση της εικόνας. Πηγή:
Raju & Neelima, 2012:776

Η βασική παράμετρος λοιπόν στη διαδικασία κατωφλίου είναι η επιλογή της τιμής
κατωφλίου. Μια απλή μέθοδος θα ήταν να επιλεγεί η μέση ή η διάμεση τιμή, συσχετίζοντας
τις τιμές των εικονοστοιχείων του αντικειμένου και του φόντου, καθώς το σκεπτικό είναι ότι
αν τα εικονοστοιχεία του αντικειμένου είναι φωτεινότερα από το φόντο, θα πρέπει επίσης
να είναι φωτεινότερα από το μέσο όρο. Ας υποθέσουμε ότι το ιστόγραμμα στάθμης γκρι
αντιστοιχεί σε μια εικόνα, f (x, y), που αποτελείται από σκοτεινά αντικείμενα σε ανοιχτό
φόντο, με τέτοιο τρόπο ώστε τα εικονοστοιχεία του αντικειμένου και του φόντου έχουν
επίπεδα γκρίζου που ομαδοποιούνται σε δύο κυρίαρχους τρόπους. Ένας προφανής τρόπος
για να εξαχθούν τα αντικείμενα από το φόντο είναι να επιλεγεί ένα κατώφλι «T». Στη
συνέχεια, κάθε σημείο (x, y) για το οποίο f (x, y)> T ονομάζεται σημείο αντικειμένου ή σημείο
παρατήρησης. Χωρίς να γενικεύεται, σύμφωνα με τους Raju & Neelima, 2012 p 777, σε μια
αθόρυβη εικόνα με ομοιόμορφες τιμές φόντου και αντικειμένου, ο μέσος όρος ή η διάμεσος
τιμή μπορεί δίνουν πολύ καλό αποτέλεσμα. Οι τεχνικές στη βάση ιστογράμματος είναι
κατάλληλες για εικόνες με μεγάλες ομοιογενείς περιοχές και επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός
τους με βάση αυτή την ομοιογένεια στα χαρακτηριστικά τους. Με βάση το ιστόγραμμα
μπορούν να ξεχωρίσουν όλες οι πιθανές ομοιόμορφες περιοχές στην εικόνα. Αν θεωρήσουμε
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ότι τα P1 και P2 να είναι η γκρι τιμή των κορυφών του ιστογράμματος τότε η τιμή του
κατωφλίου Τ δίνεται από το T = (P1 + P2) / 2 (Bhargavi, & Jyothi, 2014:235)
Διάγραμμα 26. Οι
τιμές έντασης είναι
διαφορετικές σε
διαφορετικές
περιοχές και σε
κάθε περιοχή που
αντιπροσωπεύει το
αντίστοιχο
αντικείμενο οι τιμές
έντασης είναι
παρόμοιες.
Πηγή: http://www.math.tau.ac.il/~turkel/notes/otsu.pdf

Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι το πρόβλημα της κατάτμησης εικόνας στη βάση του
ιστογράμματος μπορεί να γίνει πολύ σύνθετο, λόγω φαινομένων ύπαρξης θορύβου, σκιών ή
άλλων γεωμετρικών παραμορφώσεων. Κατά τη διαδικασία κατωφλίωσης εισάγουμε
μαυρόασπρες ή έγχρωμες εικόνες. Στην απλούστερη υλοποίηση, η έξοδος είναι μια δυαδική
εικόνα που αντιπροσωπεύει την κατάτμηση. Τα μαύρα εικονοστοιχεία αντιστοιχούν στο
φόντο και τα λευκά εικονοστοιχεία αντιστοιχούν στο προσκήνιο (ή αντίστροφα). Αυτή η
μέθοδος τμηματοποίησης εφαρμόζει ένα σταθερό κριτήριο για όλα τα εικονοστοιχεία της
εικόνας. Η εικόνα διαιρείται σε περιοχές ή σύνολα εικονοστοιχείων. Τα εικονοστοιχεία
χωρίζονται ανάλογα με την ένταση τους.
Στις πραγματικές εφαρμογές όμως τα ιστογράμματα είναι πιο περίπλοκα όπως έχει
αναφερθεί, με πολλές κορυφές και όχι με σαφείς κοιλάδες, ώστε να μην είναι εύκολο να
επιλεγεί μια τιμή κατωφλίου T. Ένα ενιαίο κατώφλι δεν θα λειτουργήσει καλά όταν έχουμε
ανομοιογενή φωτισμό λόγω σκιών ή λόγω της κατεύθυνσης του φωτισμού. Έτσι,
δημιουργείται η διαδικασία πολλαπλών επιλογών τιμών κατωφλίων Τ (Multithresholding).
Το πολυεπίπεδο κατώφλι είναι μια διαδικασία που χωρίζεται μια μαυρόασπρη εικόνα σε
περισσότερες διακριτές περιοχές. Αυτή η τεχνική καθορίζει περισσότερες από μια τιμές
κατωφλίου Τ για τη δεδομένη εικόνα και αναλύει την εικόνα σε ορισμένες περιοχές
φωτεινότητας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ένα φόντο και σε πολλά αντικείμενα. Η μέθοδος
λειτουργεί πολύ καλά για αντικείμενα με έγχρωμο ή πολύπλοκο φόντο, που δεν υπάρχουν
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ικανοποιητικά αποτελέσματα από την κατάτμηση. Το μειονέκτημα όμως της μεθόδου είναι
ότι δεν είναι κατάλληλη για εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο. (Bhargavi & Jyothi, 2014 σ.237)
Επανερχόμαστε στις αυτοματοποιημένες μεθόδους - αλγορίθμους επιλογής της τιμής
κατωφλίου Τ όπως για παράδειγμα τη μέθοδο Otsu. Στόχος της τιμής κατωφλίου της μεθόδου
είναι να βρεθεί η βέλτιστη τιμή για το κατώτατο κατώφλι. Γι αυτή τη μέθοδο, υποτίθεται ότι
μια εικόνα έχει δύο κατηγορίες εικονοστοιχείων ή έχει ένα ιστόγραμμα δύο διαστάσεων.
Επιλέγεται το κατώτατο κατώφλι για να ελαχιστοποιηθούν οι περιπτώσεις της ενδοκλαδικής
διακύμανση (διακύμανση εντός της κλάσης) των ασπρόμαυρων εικονοστοιχείων ενός
συμπλέγματος. Με τη μέθοδο Otsou ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εσφαλμένης
ταξινόμησης των pixel μέσα στις κατανομές τους. Σε πολλές περιπτώσεις είναι επιθυμητό να
μειώνεται το πλήθος των τιμών φωτεινότητας με τις οποίες αναπαρίσταται μια εικόνα. Αυτό
γίνεται εύκολα αντιληπτό, γιατί συνήθως υπάρχει συγκέντρωση pixels γύρω από ορισμένες
τιμές φωτεινότητας, όπως φαίνεται από τα τοπικά μέγιστα του ιστογράμματος της εικόνας.
(Norouzi et al, 2014)
Συνοπτικά θα λέγαμε πως όλες οι μέθοδοι τμηματοποίησης εικόνας θεωρούν ότι οι τιμές
έντασης είναι διαφορετικές σε διαφορετικές περιοχές και ότι σε κάθε περιοχή, η οποία
αντιπροσωπεύει το αντίστοιχο αντικείμενο, οι τιμές έντασης είναι παρόμοιες. Όταν οι
διαστάσεις του ιστογράμματος μπορούν να διακριθούν με καθαρότητα περιοχή
αντιπροσωπεύει είτε το φόντο είτε ένα αντικείμενο. Η κατωφλίωση (Thresholding)
χρησιμοποιείται για την εξαγωγή ενός αντικειμένου από το φόντο του, δίνοντας μια τιμή
έντασης Τ (κατώτατο κατώφλι) για κάθε εικονοστοιχείο έτσι ώστε κάθε εικονοστοιχείο είτε
να ταξινομείται ως ένα σημείο αντικειμένου ή ένα σημείο φόντου.

Διάγραμμα 27. Κάθε λειτουργία αντιπροσωπεύει είτε το φόντο ή ένα αντικείμενο
Πηγή: http://www.math.tau.ac.il/~turkel/notes/otsu.pdf
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4.4. Κατάτμηση Υδροκρίτη (watershed)
Ο αλγόριθμος υδροκρίτη (watershed) είναι ένας αλγόριθμος κατάτμησης εικόνας που
βασίζεται σε περιοχές και χρησιμοποιεί έναν μορφολογικό μετασχηματισμό για τον
προσδιορισμό περιοχών στην εικόνα. Χρησιμοποιεί τις έννοιες του υδροκρίτη και των
λεκανών απόθεσης, τις έννοιες της αλλαγής της λεκάνης απορροής και της ομοτομής που
είναι πολύ γνωστές στον τομέα της τοπογραφίας. Μια λεκάνη απορροής είναι η γεωγραφική
περιοχή που εκρέει σε ποταμό ή δεξαμενή. Η κατάτμηση υδροκρίτη (watershed transform),
θεωρεί το μέγεθος της κλίσης μιας εικόνας ως τοπογραφική επιφάνεια. Εάν υπολογιστεί η
κλίση με βάση τους τόνους του γκρι μιας εικόνας, παράγεται μια εικόνα κλίσεων. Τότε η
εικόνα μπορεί να ερμηνευτεί σαν μια τοπογραφική τρισδιάστατη επιφάνεια, στην οποία οι
τιμές της κλίσης του γκρι, αντιστοιχούν στις τιμές του υψομέτρου. Επομένως, οι ακμές των
περιοχών αντιστοιχούν σε ψηλούς υδροκρίτες και οι περιοχές χαμηλών κλίσεων αντιστοιχούν
σε λεκάνες απόθεσης. Οι γραμμές των ορίων του υδροκρίτη χωρίζουν μεμονωμένες λεκάνες
απόθεσης (Allaoui, & Nasri, 2012). Δηλαδή τα pixels που έχουν τις υψηλότερες εντάσεις
κλίσης αντιστοιχούν στις γραμμές υδροκρίτη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα όρια περιοχών.
Το νερό που τοποθετείται σε οποιοδήποτε pixels που εσωκλείεται από μια κοινή γραμμή
υδροκρίτη, ρέει προς τα κάτω σε ένα κοινό τοπικό ελάχιστο έντασης. Τα pixels που
στραγγίζουν σε ένα κοινό ελάχιστο σχηματίζουν μια λεκάνη συλλογής, η οποία
αντιπροσωπεύει ένα τμήμα από τα πολλά που μπορεί να εξάγει η κατάτμηση αυτή.
Ο όρος υδροκρίτης (watershed) αναφέρεται σε μια κορυφογραμμή που διαιρεί τις περιοχές
που στραγγίζονται από τα διαφορετικά συστήματα ποταμών που δημιουργούνται κατά την
εκτέλεση του αλγορίθμου. Μια λεκάνη συλλογής (catchment basin) είναι το γεωγραφικό
στράγγισμα της περιοχής σε έναν ποταμό ή σε μια δεξαμενή. Σύμφωνα με τον αλγόριθμο, ο
στόχος της κατάτμησης που βασίζεται σε περιοχές είναι να δημιουργήσει ομοιογενείς
περιοχές. Στο μετασχηματισμό του υδροκρίτη, οι λεκάνες απόθεσης της τοπογραφικής
επιφάνειας είναι ομοιογενείς με την έννοια ότι όλα τα εικονοστοιχεία που ανήκουν στην ίδια
λεκάνη απόθεσης, συνδέονται με το ελάχιστο υψόμετρο της περιοχής με μια σειρά
εικονοστοιχείων που παρουσιάζουν σταδιακή μείωση υψομέτρου κατά μήκος της
διαδρομής. Οι λεκάνες αυτού του είδους, αντιπροσωπεύουν τις περιοχές της κατάτμησης της
εικόνας. (Beucher, S. 2000)
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Διάγραμμα 28: a) Πλημμύρες από διαφορετικά συστήματα ποταμών και δημιουργία λεκανών
απορροής. b) Λεκάνες απορροής και διαχωριστικές γραμμές Πηγή: Beucher, S. 2000:7

Τα τοπικά ελάχιστα της διαβάθμισης της εικόνας μπορούν να επιλεγούν ως δείκτες, όμως
στην περίπτωση αυτή παράγεται υπερεκμετάλλευση και δημιουργία αχρείαστων περιοχών,
γι’ αυτό ακολουθείται ένα δεύτερο βήμα που περιλαμβάνει τη συγχώνευση της περιοχής.
Αυτή η στρατηγική ονομάζεται τμηματοποίηση ελεγχόμενου δείκτη. Αυτή η προσέγγιση
βασίζεται στην ιδέα ότι τα συστήματα μηχανικής όρασης συχνά «γνωρίζουν» από άλλες
πηγές τη θέση των αντικειμένων που πρόκειται να διαχωριστούν. (Jia-xin, & Sen, 2005) Η
προσέγγιση αυτή εφαρμόζεται ως εξής: καθορίζουμε πρώτα τις ιδιότητες- δείκτες που θα
χρησιμοποιηθούν για την επισήμανση των αντικειμένων. Αυτοί οι δείκτες ονομάζονται
δείκτες αντικειμένου. Το ίδιο γίνεται για το φόντο, δηλαδή για τμήματα της εικόνας στα
οποία είμαστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει pixel που ανήκει σε οποιοδήποτε αντικείμενο. Αυτοί
οι δείκτες αποτελούν τους δείκτες του φόντου. Η υπόλοιπη διαδικασία είναι απλή και είναι
η ίδια για όλες τις εφαρμογές: η εικόνα κλίσης τροποποιείται προκειμένου να διατηρούνται
μόνο τα πιο σημαντικά περιγράμματα στις περιοχές ενδιαφέροντος μεταξύ των δεικτών. Στη
συνέχεια, πραγματοποιούμε την τελική αναζήτηση περιγράμματος στην τροποποιημένη
εικόνα κλίσης χρησιμοποιώντας τον μετασχηματισμό της λεκάνης απορροής. Η
παραμετροποίηση που ελέγχει την κατάτμηση επικεντρώνεται στο βήμα κατασκευής του
δείκτη όπου είναι ευκολότερο να τον ελέγξει και να τον επικυρώσει. Η κλίση της εικόνας
χρησιμοποιείται συχνά στον μετασχηματισμό της λεκάνης απορροής, επειδή το κύριο
κριτήριο της τμηματοποίησης είναι η ομοιογένεια των γκρίζων τιμών των αντικειμένων που
υπάρχουν στην εικόνα. Βέβαια, όταν ισχύουν άλλα κριτήρια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
και άλλες λειτουργίες. Συγκεκριμένα, όταν η κατάτμηση βασίζεται στο σχήμα των
78

αντικειμένων, η λειτουργία απόστασης είναι πολύ πιο χρήσιμη. Ανάλογα λοιπόν με τα
κριτήρια που τίθενται για την κατάτμηση γίνονται και οι ανάλογες εφαρμογές αλγορίθμων
όπως κλίση, σχήμα των αντικειμένων, μετασχηματισμός λεκάνης απορροής κλπ. Ο
μετασχηματισμός της λεκάνης απορροής είναι μια δημοφιλής μέθοδος κατάτμησης που
προέρχεται από το πεδίο της μαθηματικής μορφολογίας. Προκειμένου να επιλυθεί η
υπερκατανομή του αλγόριθμου της λεκάνης απορροής που εφαρμόζεται στις ιατρικές
εικόνες, μετατρέπουμε αρχικά την αρχική εικόνα σε μορφολογική μεταβλητή με μεθόδους
μορφολογίας και την επεξεργαζόμαστε με μια τράπεζα φίλτρων ανοίγματος- κλεισίματος για
να αποκτήσουμε μια εικόνα αναφοράς με μικρότερη παρεμβολή θορύβου. Τότε αναλύουμε
την εικόνα αναφοράς χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο της λεκάνης απορροής. Τα πειράματα
που εφαρμόζονται στην κατάτμηση των ιατρικών εικόνων χρησιμοποιώντας αλγόριθμο
λεκάνης απορροής δείχνουν ότι η επεξεργασία εικόνας πριν και μετά την κατάτμηση
εμποδίζει αποτελεσματικά την υπερκατανομή. (Beucher, S. 2000)
Η εφαρμογή του μετασχηματισμού της λεκάνης απορροής στην κατάτμηση της εικόνας
μπορεί να κατανοηθεί μέσω παραδειγμάτων: Η κατάτμηση των μονών κουκίδων σε μια
εικόνα (φυσαλίδες αερίου ραδονίου σε ένα ραδιενεργό υλικό). Οι κουκκίδες στο Εικόνα 24a
εμφανίζονται ως θόλοι με στρογγυλή κορυφή. Κάθε θόλος έχει το ιδιάζον σχήμα κορυφής.
Το πρόβλημά μας είναι να βρούμε το καλύτερο περίγραμμα. Μια λύση που συνίσταται στην
απλή χρήση ενός κατωφλίου δεν αρκεί επειδή με χαμηλό κατώφλι, οι κατώτεροι θόλοι
ανιχνεύονται σωστά, αλλά οι υψηλότεροι θόλοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Ένα υψηλότερο
όριο, ενώ ανιχνεύει σωστά τους υψηλότερους θόλους, χάνει το χαμηλότερο. Δεδομένου ότι
οι απόλυτες τιμές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μπορούμε να δοκιμάσουμε αντί αυτού
την παραλλαγή της συνάρτησης, δηλαδή την κλίση της (Εικόνα 24c). Η αντίστοιχη εικόνα
κλίσης πρέπει να παρουσιάζει τοπογραφία τύπου ηφαιστείου όπως απεικονίζεται στην
εικόνα 24b. Τα περιγράμματα των κηλίδων αντιστοιχούν επομένως στις γραμμές λεκάνης
απορροής της γραφικής παράστασης (Εικόνα 24d). Στη νέα εικόνα, κάθε κουκίδα της αρχικής
εικόνας γίνεται ένα περιφερειακό ελάχιστο που περιβάλλεται από μια κλειστή αλυσίδα
βουνών, όπως μια λεκάνη. Το μεταβαλλόμενο ύψος της αλυσίδας των βουνών εκφράζει την
παραλλαγή της αντίθεσης κατά μήκος του περιγράμματος της αρχικής κουκκίδας.
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Εικόνα 25:
a)
Εικόνα από
φυσαλίδες αερίου
ραδονίου σε ένα
ραδιενεργό υλικό.
b)
Θεωρείται το
μέγεθος της κλίσης μιας
εικόνας ως τοπογραφική
επιφάνεια.
c)
Υπολογισμός της
κλίσης με βάση τους
τόνους του γκρι μιας
εικόνας. Το μέτρο της
κλίσης υποδεικνύει πόσο
απότομη είναι η μεταβολή
στη διεύθυνση του
διανύσματος κλίσης.
(Βερδέ 2015: 26)
d) Λεκάνες απορροής και διαχωριστικές γραμμές
Πηγή: (Beucher, S. 2000:7)

Εικόνα 25: Υπέρτμηματοποίηση
Πηγή: Allaoui, & Nasri, 2012

Η χρήση του αλγόριθμου μιας λεκάνης απορροής πολλές φορές δεν επιτρέπει πραγματικά
καλή κατάτμηση, διότι παράγονται πάρα πολλές περιοχές ανάλογα με την περίπτωση. Όπως
ήδη αναφέρθηκε είναι ένα από τα κυρίαρχα προβλήματα κατά τη χρήση του αλγορίθμου
αυτού.

Ωστόσο

εφαρμόζονται

σχετικοί

αλγόριθμοι

για

περιορισμό

αυτής

της

υπερκατανομής. Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερκατάτμηση που προκαλείται πάντα από
την απλή κατάτμηση υδροκρίτη, ορίζονται για την εικόνα οι δείκτες προσκηνίου (τοπικά
ελάχιστα τα οποία αναπαριστούν τα σημεία απ’ όπου θα «πλημμυριστούν» οι λεκάνες) και
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οι δείκτες φόντου (ακμές που αναπαριστούν τα «φράγματα» για να εμποδίσουν τη
πλημμύρα γειτονικών λεκανών). Για τον ορισμό των δεικτών προσκηνίου, απαιτείται να
εντοπιστούν σωστά τα φωτεινότερα σημεία των αντικειμένων. Τα φωτεινότερα σημεία σε
εικόνες εντοπίζονται με φίλτρα τοπικού μεγίστου.

Διάγραμμα 29: Τα
διανύσματα
μεταβολής της κλίσης
σε μια εικόνα.
Δείχνουν προς την
κατεύθυνση αύξησης
τιμών της συνάρτησης

(Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Image_gradient )

Η κλίση της εικόνας είναι μια κατεύθυνση αλλαγής της έντασης ή του χρώματος μιας εικόνας.
Η κλίση της εικόνας είναι ένα από τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία της επεξεργασίας εικόνας.
Για παράδειγμα, ο ανιχνευτής ακμής Canny χρησιμοποιεί κλίση εικόνας για την ανίχνευση
άκρων. Στο λογισμικό γραφικών για ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, ο όρος κλίση ή κλίση
χρώματος χρησιμοποιείται επίσης για ένα σταδιακό μείγμα χρώματος το οποίο μπορεί να
θεωρηθεί ως ομοιόμορφη διαβάθμιση από χαμηλές σε υψηλές τιμές, όπως χρησιμοποιείται
από λευκό σε μαύρο στην εικόνα 60.
Παρακάτω αναφέρονται στάδια για τη μέθοδο Watershed.
1. Μη γραμμικό φιλτράρισμα: Πρώτα εκτελείται η απομάκρυνση του θορύβου από την
εικόνα, προκειμένου να πετύχουμε καλύτερη ανάλυση της εικόνας. Επιπλέον σε κάποιες
περιπτώσεις εφαρμόζεται και ενδυνάμωση των ακμών, ώστε να λειτουργήσει καλύτερα
ο αλγόριθμος. Αυτά τα δύο στάδια προετοιμάζουν κατάλληλα την εικόνα για να
προχωρήσουμε στην κατάτμησή της. Για το μη γραμμικό φιλτράρισμα της εικόνας
συνήθως χρησιμοποιούνται σχετικά φίλτρα, ώστε να καταστέλλουν επιτυχώς τον θόρυβο
χωρίς να επηρεάζουν τα περιγράμματα των αντικειμένων της εικόνας
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2. Εξαγωγή χαρακτηριστικών: Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται εξαγωγή και
επεξεργασία των χαρακτηριστικών της φιλτραρισμένης εικόνας. Το στάδιο αυτό
αποσκοπεί στην εξαγωγή μικρών ομοιογενών περιοχών από την εικόνα, οι οποίες θα
χρησιμοποιηθούν ως markers. Υπάρχουν δύο είδη markers: οι Inside markers που
σχετίζονται με τα αντικείμενα της εικόνας και οι Outside markers που σχετίζονται με το
υπόβαθρο της εικόνας.
3. Ανίχνευση περιγράμματος περιοχών: Στο τελικό στάδιο τοποθετούμε τους Inside markers
ως τα τοπικά ελάχιστα της εικόνας, και εφαρμόζουμε την watershed για τον εντοπισμό
των περιγραμμάτων, τα οποία βρίσκονται ανάμεσα στους Inside-Outside markers.
(Ruparelia, 2012)

4.5.

Κατάτμηση Αυξανόμενης Περιοχής

Η κατάτμηση αυξανόμενης περιοχής είναι μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες
μεθόδους τμηματοποίησης ιατρικής εικόνας με την οποία επιδιώκεται η παραγωγή
ομοιογενών περιοχών. Οι μέθοδοι κατάτμησης εικόνας σε περιοχές βασίζονται στο γεγονός
ότι τα γειτονικά εικονοστοιχεία που βρίσκονται σε αντικείμενα παρουσιάζουν παρόμοιες
ιδιότητες. Η κατάτμηση αυξανόμενης περιοχής (region growing method) είναι μια διαδικασία
κατά την οποία εικονοστοιχεία (pixels ή voxels) μιας εικόνας ομαδοποιούνται σε μεγαλύτερες
περιοχές. (Militello et al 2014:476) Στην πιο απλή εφαρμογή της είναι η αυξανόμενη περιοχή
με σπόρο (pixel aggregation) η οποία ξεκινά με μια ομάδα «σπόρων» (seeds) και προσδιορίζει
μια περιοχή εναποθέτοντας σε κάθε «σπόρο» εκείνα τα γειτονικά εικονοστοιχεία που έχουν
παρόμοιες ιδιότητες. (διαβάθμιση του γκρι, χρώμα, υφή). Αναφερόμαστε λοιπόν στον
αλγόριθμο καλλιέργειας σπόρων στον οποίο χρησιμοποιείται η έννοια της συγγένειας
«affinity» των εικονοστοιχείων ως μηχανισμός ανάπτυξης περιοχής για την κατάτμηση των
ιατρικών εικόνων. Η συγγένεια μεταξύ ζευγαριών εικονοστοιχείων αναφέρεται στην ιδέα της
εγγύτητας στη θέση και της ομοιότητας μεταξύ των τιμών της κλίμακας του γκρι. Η συγγένεια
έχει τη δυνατότητα να διαχωρίζει διαφορετικά τμήματα των εικόνων ανάλογα με τον
λειτουργικό ορισμό της (Nagaraju et al. 2015: 727). Στις τεχνικές αυτής της κατηγορίας, η
επεξεργασία αρχίζει με τον καθορισμό κάποιων αρχικών σημείων στην εικόνα που
ονομάζονται «σπόροι» (seeds). Κάθε ένα από αυτά καθορίζει μια περιοχή (region) και την
επεκτείνει προσθέτοντας γειτονικά σημεία, εφόσον ικανοποιούν ένα προκαθορισμένο
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κριτήριο ομοιογένειας. Ο αλγόριθμος ξεχωρίζει στα γειτονικά σημεία, ποια είναι όμοια με το
«σπόρο» και ποια όχι. Οι περιοχές λοιπόν αυξάνονται συνεχώς με τη σύγκριση όλων των
γειτονικών εικονοστοιχείων των «σπόρων». Η επέκταση αυτή σταματάει όταν κανένα άλλο
σημείο δεν μπορεί να προστεθεί.
Η διαφορά μεταξύ του μεγέθους της έντασης ενός pixel και του κέντρου της περιοχής, μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο για τη δημιουργία των περιοχών. Το εικονοστοιχείο (pixel) με
τη μικρότερη διαφορά συνδέεται με την περιοχή. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου
συνδεθούν όλα τα εικονοστοιχεία στην περιοχή αυτή.
Η επιτυχία της μεθόδου «αύξησης της σποράς», εξαρτάται από τα κριτήρια ανάπτυξης της
περιοχής που καθορίζονται από τον χρήστη, δηλαδή από το πόσο αποτελεσματικά είναι τα
κριτήρια ανάπτυξης που τέθηκαν ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση της ομοιότητα μεταξύ του
εικονοστοιχείου σπόρου και του εικονοστοιχείου της γειτονιάς. Το κριτήριο της συγγένειας
παίζει μεγάλο ρόλο και τα αποτελέσματα θα επηρεαστούν από την επιλογή των αρχικών
σημείων. Έτσι ένα θέμα σημαντικό, είναι το πόσους σπόρους θα διαλέξουμε, ποιοι θα είναι
αυτοί, και με ποια κριτήρια θα τους επιλέξουμε ανάλογα με την προς επεξεργασία εικόνα.
Λογικά αυτά τα κριτήρια ανάπτυξης περιλαμβάνουν παραμέτρους όπως η ένταση του
εικονοστοιχείου, τα στατιστικά μέτρα ενός εικονοστοιχείου με την γειτονιά του (μέση τιμή,
τυπική απόκλιση, διακύμανση). Αυτές οι παράμετροι δίνουν καλό αποτέλεσμα για μια εικόνα
με καλά ακριβή όρια και ομοιογενή κατανομή έντασης, ομοιόμορφων επιπέδων
φωτεινότητας δηλαδή μέσα στο αντικείμενο ενδιαφέροντος και που να διακρίνεται
ξεκάθαρα από το φόντο.
Όμως, όπως μας είναι γνωστό, τα όρια που παρουσιάζονται σε ιατρικές εικόνες υπερήχων
είναι ασαφή λόγω της φύσης της εικόνας. Επίσης η κατανομή της έντασης παρουσιάζει
ανομοιογένεια λόγω του θορύβου που εισάγεται από διαφορετικές συσκευές. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο η ανίχνευση των ακμών στην ιατρική επεξεργασία εικόνων υπερήχων
αποτελεί μια πιο δύσκολη διαδικασία. Εξαιτίας αυτών των λόγων, αυτή η μέθοδος ανάπτυξης
της περιοχής για να είναι κατάλληλη για ιατρική χρήση και να επιτευχθεί καλή κατάτμηση
εικόνας, χρειάζονται ισχυρά κριτήρια ανάπτυξης περιοχής, για να εξευρεθούν
αποτελεσματικά οι ομοιότητες μεταξύ των εικονοστοιχείων. (Nagaraju et al. 2015:723) Στα
τελευταία στάδια αυτής της επεξεργασίας, η συνένωση (merging) γειτονικών περιοχών ή
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αποσύνθεση μιας περιοχής σε περισσότερες (splitting), πολλές φορές βελτιώνει το τελικό
αποτέλεσμα.
Πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου, είναι η εξασφάλιση εξόρυξης συμπαγών και χωρικά
συνδεδεμένων περιοχών. Διάφορες προσεγγίσεις στην αναγνώριση περιοχών, αφορούν την
επιλογή τοπικών ελάχιστων ανά περιοχή, μείωση χρωμάτων με κβαντισμό, περιορισμό της
αυστηρότητας επιλογής κριτηρίων ομοιογένειας στα πρώτα στάδια που θα ακολουθηθούν
από συνένωση (merging). Επομένως, με την προσέγγιση αυξανόμενης περιοχής, η οποία
αρχίζει από έναν σπόρο (ένα ή περισσότερα εικονοστοιχεία μέσα σε μια περιοχή
ενδιαφέροντος) και προχωρά στην αναζήτηση μιας τοπικής συνδεδεμένης περιοχής με βάση
ένα δεδομένο μέτρο ομοιότητας και μια ιδιότητα συνδεσιμότητας των εικονοστοιχείων,
παράγεται ένα σύνολο αμοιβαία αποκλειστικών περιοχών. Η παραγωγή είναι ένα σύνολο
αμοιβαία αποκλειστικών περιοχών στην περιοχή ενδιαφέροντος. Αυτή η τεχνική εξασφαλίζει
απλότητα και καλή απόδοση στην κατάτμηση ιατρικής εικόνας. (Militello et al 2014:476)

Εικόνα 27: (A) Επιλογή περιοχών τμηματοποίησης με πολλαπλά σημεία σποράς που εφαρμόζονται
χρησιμοποιώντας το δρομέα του ποντικιού. (Β) τμηματοποιημένη περιοχή μετά την εφαρμογή της
μεθόδου που εκτελείται ξεκινώντας από επιλεγμένα σημεία σποράς. Πηγή: Militello et al 2014:476

Όπως απεικονίζεται στην εικόνα 26, ινομυώματα σε μια μήτρα εμφανίζονται ως ομοιογενείς
υπο-έντονες περιοχές σε σχέση με τη μήτρα, καθιστώντας έτσι την περιοχή αυξανόμενη με
αυτή την προσέγγιση τμηματοποίησης, επειδή βασίζεται στην υπόθεση τοπικής ομοιότητας.
Με αυτόν τον τρόπο, τα συνδεδεμένα εικονοστοιχεία αντιστοιχίζονται στην ίδια κλάση εάν
πληρείται ένα κριτήριο συμμετοχής στην περιοχή (που καθορίζεται από ένα λογικό αρχικό
εικονοστοιχείο – «σπόρο».
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Επειδή ο αριθμός των ινομυωμάτων δεν είναι εκ των προτέρων γνωστός σε παθολογικά
σενάρια ασθενών που έχουν προσβληθεί από διάφορα ινομυώματα, απαιτείται μια
αυξανόμενη κατάτμηση της περιοχής πολλαπλών σπόρων. Συνεπώς, κάθε περιοχή αρχίζει
ανεξάρτητα την ανάπτυξή της από ένα εικονοστοιχείο αναγνώρισης. Τα αρχικά σημεία των
σπόρων - σημείων Sp = {s1, s2, ..., sn} πρέπει να είναι ένα εκφραστικό δείγμα από την περιοχή
ενδιαφέροντος. Η επιλογή των σπόρων, που πραγματοποιείται από ειδικό ακτινολόγο,
επηρεάζει τα τελικά αποτελέσματα της κατάτμησης και αντιπροσωπεύει, όπως αναφέρθηκε,
ένα πολύ κρίσιμο στάδιο. (Militello et al 2014:476)

4.6. Τεχνική Ανίχνευσης Ακμών
H ανίχνευση ακμών είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο για την κατάτμηση της εικόνας. Σε αυτή
την παράγραφο γίνεται μια προσπάθεια να μελετηθούν και να κατανοηθούν τα
χαρακτηριστικά των πιο κοινά χρησιμοποιούμενων τεχνικών ανίχνευσης ακμών για
τμηματοποίηση εικόνας.
Σαν ακμή θεωρούμε το όριο μεταξύ περιοχών των οποίων οι τιμές των χρωματικών
πυκνοτήτων τους είναι σχετικά διακριτές. Σκεφτόμαστε ότι οι περιοχές αυτές έχουν μεγάλη
ομοιογένεια, ώστε η διαφορά των χρωματικών πυκνοτήτων να είναι αρκετή για τον
προσδιορισμό της μετάβασης μεταξύ περιοχών. Με την έννοια ακμές για μια ασπρόμαυρη
εικόνα, αναφερόμαστε σε αλλαγές της φωτεινότητας μεταξύ γειτονικών περιοχών της. Σε
εικόνες επιπέδων του γκρι συναντούμε περιοχές όπου έχουμε απότομη αλλαγή στις τιμές
φωτεινότητας. Αυτό συμβαίνει στα όρια μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων της εικόνας. Με
τη διαδικασία εύρεσης αυτών των ορίων έχουμε την ανίχνευση ακμών (edge detection).
(Sharma & Aggarwal 2010) Αλλαγές της φωτεινότητας συνήθως αντιστοιχούν σε
διαφοροποίηση ιδιοτήτων της απεικόνισης αντικειμένων όπως αλλαγές της υφής, του
βάθους, όρια αντικειμένων, διαφορετικό φωτισμό και αντανάκλαση. (Muthukrishnan &
Radha 2011:260 ) Έτσι με την ανίχνευση ακμών μπορούμε να αντλήσουμε και πληροφορίες
για φυσικές ιδιότητες για τα εικονιζόμενα πραγματικά αντικείμενα. Η βασική ιδέα πίσω από
όλες τις μεθόδους ανίχνευσης ακμών είναι ο υπολογισμός ενός τελεστή τοπικής παραγώγου.
Η πρώτη παράγωγος σε οποιοδήποτε σημείο της εικόνας υπολογίζεται με τη βοήθεια του
μέτρου του διανύσματος της κλίσης και η δεύτερη παράγωγος υπολογίζεται με χρήση του
τελεστή Laplace. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετοί ανιχνευτές ακμών. Η ανίχνευση
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ακμών αποτελεί μέρος της κατάτμησης της εικόνας. Η επιλογή του τύπου του ανιχνευτή
ακμών για μια εικόνα εξαρτάται πάντα από το πρόβλημα που εξετάζεται.
Οι αλγόριθμοι τμηματοποίησης εικόνων βασίζονται είτε στην ασυνέχεια είτε στην ομοιότητα
των τιμών έντασης εικόνας - περιφέρειας. Η ανίχνευση ακμών είναι χρήσιμη για την τεχνική
κατακερματισμού εικόνας βασισμένη σε ασυνέχεια. Η μέθοδος ανίχνευσης ακμών βασίζεται
στη σήμανση των ασυνεχειών σε επίπεδο γκρίζου χρώματος σύμφωνα με τον Savant, S.
2014:5898. Συχνά αυτά τα άκρα αποτελούν όρια μεταξύ αντικειμένων. Αυτή η μέθοδος
χωρίζει μια εικόνα με βάση τα όρια. Η προσέγγιση της ασυνέχειας αναφέρεται στην
κατανομή των τιμών των εικονοστοιχείων μιας εικόνας με βάση τις απότομες αλλαγές της
έντασης. Η ομοιότητα βασίζεται στο διαχωρισμό μιας εικόνας σε περιοχές που είναι
παρόμοιες, σύμφωνα με ένα σύνολο προκαθορισμένων κριτηρίων. Η τμηματοποίηση
βασισμένη στα όρια που χωρίζουν ξεχωριστές περιοχές είναι η συνηθέστερη μέθοδος και
επιτυγχάνεται με την ανίχνευση ακμών, δηλαδή σύμφωνα με τους Sharma & Aggarwal 2010,
η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της τμηματοποίησης μιας εικόνας εξαρτάται από την
τελειότητα της ανίχνευσης σημαντικών ακμών. Η διαδικασία ταξινόμησης και αναγνώρισης
αιχμηρών ασυνεχειών σε μια εικόνα ονομάζεται ανίχνευση ακμής. (Muthukrishnan & Radha
2011:260 ) Ένα στοιχείο εικόνας ανήκει στο περίγραμμα μιας δομής αν η δισδιάστατη πρώτη
ή δεύτερη παράγωγός του είναι μεγαλύτερη από κάποιο προκαθορισμένο κατώφλι.
Μια ευρύτατα χρησιμοποιούμενη μέθοδος ανίχνευσης ακμών βασίζεται στη χρήση της
κλίσης της εικόνας που υπολογίζεται με τη βοήθεια των μερικών παραγώγων πρώτης τάξης
για κάθε θέση εικονοστοιχείου εικόνας. Οι παράγωγοι αυτές μπορούν να υλοποιηθούν
ψηφιακά με διάφορους τρόπους. Ωστόσο, οι τελεστές Sοbel παρέχουν το πλεονέκτημα του
ταυτόχρονου διαχωρισμού και εξομάλυνσης. Επειδή οι παράγωγοι ενισχύουν το θόρυβο,
χρειάζεται να γίνει εξομάλυνση η οποία επιτυγχάνεται με χρήση τελεστών. Οι τελεστές Sobel
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί. Οι μέθοδοι αυτές βασίζονται στην παρατήρηση ότι στην
περιοχή των ορίων των αντικειμένων, το πλάτος της κλίσης των χρωματικών πυκνοτήτων έχει
πολύ χαμηλότερη τιμή από ότι μακριά από τα όρια. Κατά συνέπεια το σύνολο των
εικονοστοιχείων ενός οργάνου στα οποία το πλάτος της κλίσης έχει σημαντική τιμή,
αναπαριστούν το σύνολο των εικονοστοιχείων του ζητούμενου περιγράμματος του οργάνου.
(Muthukrishnan & Radha 2011:260)
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Η αναπαράσταση ακμής μιας εικόνας μειώνει σημαντικά την ποσότητα των προς
επεξεργασία δεδομένων, διατηρεί όμως ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τις μορφές των
αντικειμένων που απεικονίστηκαν. Αυτή η μέθοδο ερμηνείας και λήψης πληροφορίας από
μια εικόνα είναι το αποτέλεσμα των υπολογιστικών δυνατοτήτων με την εφαρμογή των
σχετικών αλγορίθμων αναγνώρισης αντικειμένων που χρησιμοποιούνται από τον
υπολογιστή μαζί με άλλες εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας. (Savant, S. 2014:5898)
Η κύρια ιδιότητα της τεχνικής ανίχνευσης ακμών είναι η δυνατότητα να εξάγεται η ακριβής
γραμμή ακμής με καλό προσανατολισμό καθώς όλο και περισσότερες βιβλιογραφικές
αναφορές σχετικά με την ανίχνευση ακμών είναι διαθέσιμες τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.
Από την άλλη πλευρά όμως, δεν υπάρχει ακόμη ένας κατάλογος κριτηρίων επιδόσεων για να
κρίνουμε την απόδοση των διαφόρων τεχνικών ανίχνευσης ακμών. Οι επιδόσεις μιας
τεχνικής ανίχνευσης άκρων κρίνονται πάντα προσωπικά και εξαρτώνται ξεχωριστά από την
εφαρμογή της αν και όπως αναφέρθηκε η ανίχνευση ακμών είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο
για την κατάτμηση της εικόνας.
Οι μέθοδοι ανίχνευσης ακμών μετατρέπουν τις αρχικές εικόνες σε περιφέρειες – συστάδες
τα όρια των οποίων είναι τα σημεία των αλλαγών των τόνων γκρι στην εικόνα. Στην
επεξεργασία εικόνων, ειδικά με τη χρήση των υπολογιστικών δυνατοτήτων με την εφαρμογή
αλγορίθμων από υπολογιστή, η διαδικασία ανίχνευσης ακμής εστιάζεται στον εντοπισμό
σημαντικών παραλλαγών μιας εικόνας γκρίζου επιπέδου και την ανίχνευση των φυσικών και
γεωμετρικών ιδιοτήτων των αντικειμένων στις λαμβανόμενες εικόνες. Είναι μια θεμελιώδης
διαδικασία που ανιχνεύει και περιγράφει ένα αντικείμενο και τα όρια μεταξύ των
αντικειμένων και του φόντου στην εικόνα. Η ανίχνευση ακμών είναι η πιο οικεία προσέγγιση
για την ανίχνευση σημαντικών ασυνεχειών με βάση την ποσοτικοποίηση ή τις τιμές έντασης
των εικονοστοιχείων των γειτονικών περιοχών. Οι ακμές λοιπόν σύμφωνα με τους
Muthukrishnan & Radha 2011:261 είναι οι τοπικές αλλαγές στην ένταση της εικόνας. Οι ακμές
συνήθως εμφανίζονται στο όριο μεταξύ δύο περιοχών. Τα κύρια χαρακτηριστικά μπορούν να
εξαχθούν από τις ακμές μιας εικόνας. Με την ανίχνευση ακμών αναδεικνύονται σημαντικά
χαρακτηριστικά για την ανάλυση εικόνας. Αυτά τα χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται από
την μηχανική όραση – την υπολογιστική επεξεργασία με τη χρήση αλγορίθμων από τον
υπολογιστή. Η ανίχνευση ακμών σαν διαδικασία χρησιμοποιείται για την ανίχνευση
αντικειμένων της εικόνας, η οποία σύμφωνα με τους πιο πάνω συγγραφείς εξυπηρετεί
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διάφορες εφαρμογές ιδιαίτερα όμως την επεξεργασία ιατρικών εικόνων, βιομετρία κ.λπ. Για
την ανίχνευση ακμών η έρευνα είναι εκτενής καθώς διευκολύνει την ανάλυση εικόνας σε
υψηλότερο επίπεδο. Υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη ασυνεχειών στην κλίμακα
αποχρώσεων του γκρι όπως το σημείο, η γραμμή και οι άκρες. Οι χωρικές μάσκες μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση και των τριών τύπων ασυνεχειών σε μια εικόνα.
(Savant 2014:5898,

Muthukrishnan & Radha 2011:261) Η βασική ιδέα πίσω από την

ανίχνευση ακμών είναι να βρεθούν θέσεις σε μια εικόνα όπου η ένταση αλλάζει απότομα,
χρησιμοποιώντας ένα από τα δύο γενικά κριτήρια: α) Είναι μέρη όπου η πρώτη παράγωγος
της έντασης είναι μεγαλύτερη σε μέγεθος από ένα καθορισμένο κατώφλι. β) Είναι μέρη όπου
η δεύτερη παράγωγος της έντασης έχει μηδενική διάβαση.
Οι ακμές μιας εικόνας είναι θέσεις εικονοστοιχείων με απότομες αλλαγές στα επίπεδα
γκρίζου. Σε μία συνεχή εικόνα (δηλαδή, υποθέτοντας συνεχείς τιμές), η παράγωγος της
εικόνας f (x,y) λαμβάνει ένα τοπικό μέγιστο στην κατεύθυνση της ακμής. Επομένως, μία
τεχνική ανίχνευσης ακμής είναι να μετρηθεί η κλίση του f σε μια συγκεκριμένη θέση. Αυτό
επιτυγχάνεται με τη χρήση τελεστή κλίσης. Τέτοιοι τελεστές, αποκαλούμενοι επίσης μάσκες,
παρέχουν προσεγγίσεις πεπερασμένης διαφοράς του ορθογώνιου διανύσματος κλίσης fx και
fy. (Savant 2014:5899)
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ανιχνευτές ακμών Sobel, Roberts και Prewitt

με βάση τη

λειτουργία της πρώτου τύπου παραγώγου και Laplacian με βάση τη λειτουργία της δεύτερου
τύπου παραγώγου:
Ο ανιχνευτής ακμής Sobel χρησιμοποιεί τις μάσκες που φαίνονται στην εικόνα 62 για να
προσεγγίσει υπολογιστικά στη βάση της πρώτης παραγώγου Gx και Gy και βρίσκει ακμές. Η
μέθοδος ανίχνευσης ακμής Sobel επινοήθηκε από τον Sobel το 1970. Προχωρεί προς τα
σημεία των ακμών όπου η κλίση είναι υψηλότερη. Με την εκτέλεση της τεχνικής Sobel
υπογραμμίζονται περιοχές υψηλής χωρικής συχνότητας που αντιστοιχούν στις ακμές. Γενικά
χρησιμοποιείται για να βρεθεί το εκτιμώμενο απόλυτο μέγεθος κλίσης σε κάθε σημείο της
εικόνας εισόδου που είναι μαυρόασπρη με διαβαθμίσεις γκρι. Ο τελεστής αποτελείται από
ένα ζεύγος πυρήνων 3x3. Ο δεύτερος πυρήνας είναι όπως ο πρώτος, απλώς είναι
περιστρεφόμενος κατά 90o. (Savant 2014:5899)
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Διάγραμμα 30: Πυρήνες συνέλιξης Sobel
Πηγή: Savant 2014:5899

Η ανίχνευση ακμών Roberts επινοήθηκε από τον Lawrence Roberts το 1965. Εκτελεί μια απλή,
γρήγορη για υπολογισμό, δύο διαστάσεων χωρική μέτρηση κλίσης σε μια εικόνα. Αυτή η
μέθοδος δίνει έμφαση σε περιοχές με μεγάλη χωρική συχνότητα που αντιστοιχούν σε ακμές.
Εισάγεται στον τελεστή μια εικόνα σε κλίμακα του γκρι. Οι τιμές των εικονοστοιχείων σε κάθε
σημείο της εξόδου αντιπροσωπεύουν το εκτιμώμενο πλήρες μέγεθος της χωρικής κλίσης της
εικόνας εισόδου στο σημείο αυτό. (Muthukrishnan & Radha 2011:261)
Διάγραμμα 31: Πυρήνες συνέλιξης Roberts
Πηγή:

http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/roberts.htm

Η ανίχνευση ακμών Prewitt προτάθηκε από τον Prewitt το 1970. Για να εκτιμηθεί το μέγεθος
και ο προσανατολισμός μιας ακμής, η διαδικασία Prewitt θεωρείται από τους Muthukrishnan
& Radha 2011:261 ως μια ορθή διαδικασία. Η ανίχνευση ακμής πυξίδας αποκτά την
κατεύθυνση απευθείας από τον πυρήνα με την υψηλότερη απόκριση και περιορίζεται σε 8
πιθανές κατευθύνσεις. Έτσι οι οκτώ κατευθύνσεις υπολογίζονται ως οι μάσκες συνέλιξης για
τις οποίες μπορεί να υπολογιστεί η μερική παράγωγος, όμως δύο είναι αρκετές για να
εντοπιστούν οι ακμές στην περίπτωση που αυτό που ενδιαφέρει είναι το μέτρο της ακμής.
(Muthukrishnan & Radha 2011:261) Οι παράμετροι αυτής της λειτουργίας είναι ίδιες με τις
παραμέτρους του Sobel. Ο ανιχνευτής Prewitt είναι ελαφρώς απλούστερος στην εφαρμογή
υπολογιστικά από τον ανιχνευτή Sobel, αλλά τείνει να παράγει κάπως πιο θορυβώδη
αποτελέσματα. (Savant 2014:5899)
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Διάγραμμα 32:
Πυρήνες συνέλιξης
Prewitt
Πηγή: (Muthukrishnan
& Radha 2011:261)

Οι κλίσεις λειτουργούν καλύτερα όταν η μετάβαση στο επίπεδο του γκρίζου είναι αρκετά
απότομη. Για πιο ομαλές μεταβάσεις, είναι πιο επιτυχές να υπολογιστεί και η παράγωγος
δεύτερης τάξης ώστε να υπολογιστεί πότε αυτή η δεύτερη παράγωγος ξεπερνά το μηδέν. Εάν
η δεύτερη παράγωγος διασχίζει μηδέν, αυτό σημαίνει ότι η τοποθεσία του εικονοστοιχείου
αντιστοιχεί πράγματι σε μέγιστη τιμή και επομένως αυτή η θέση του εικονοστοιχείου είναι
μια θέση ακμής. Αυτή η τεχνική ονομάζεται τεχνική εντοπισμού μηδενικών σημείων. Ένας
γνωστός τελεστής - μάσκα για την εκτίμηση της δεύτερης παραγώγου είναι ο Laplacian
τελεστής. (Savant 2014:5899)
Μια γενικευμένη εφαρμογή αλγορίθμου για τμηματοποίηση ιατρικής εικόνας με βάση τη
διαδικασία της ανίχνευσης ακμών περιγράφεται από τους Sharma & Aggarwal 2010:
1. Εφαρμογή του παράγωγου τελεστή για να εντοπιστούν οι ακμές στην εικόνα
2. Μέτρηση του σθένους των ακμών με μέτρηση του πλάτους της κλίσης
3. Διατήρηση όλων των ακμών με μέγεθος μεγαλύτερο από το κατώφλι Τ (Όλες οι αδύνατες
ακμές αφαιρούνται)
4. Επισημαίνονται οι θέσεις των ρωγμών των ακμών. Η άκρη της ρωγμής είτε διατηρείται
είτε απορρίπτεται με βάση την εκτίμηση των τιμών που λαμβάνεται από τα προηγούμενα
εικονοστοιχεία και τις διαδοχικές ακμές
5. Τα βήματα 3 και 4 επαναλαμβάνονται με διαφορετικές τιμές κατωφλίου έτσι ώστε να
διαπιστωθούν τα κλειστά όρια. Με αυτό τον τρόπο η εικόνα τμηματοποιείται.
Η πιο κάτω αναφορά είναι παράδειγμα εφαρμογής τελεστή ICOV (Instantaneous Coefficient
of Variation) για τμηματοποίηση ιατρικής εικόνας υπερήχου με βάση τη διαδικασία της
ανίχνευσης ακμών. Ένα αντικείμενο μπορεί εύκολα να εντοπιστεί σε μια εικόνα, αν το
αντικείμενο έχει αρκετή αντίθεση από το φόντο.
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Εικόνα 28: Πειραματικά αποτελέσματα της ανίχνευσης ακμών από τέσσερις εικόνες

υπερήχων B-mode χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο ανίχνευσης με βάση τον τελεστή ICOV
Instantaneous Coefficient of Variation). Πρώτη στήλη: Εικόνες ενός ανθρώπινου λαιμού, ένα
ανθρώπινο προστάτη, ένα ομοίωμα του προστάτη με εμφυτευμένους ραδιενεργούς σπόρους
και μια αριστερή κοιλία μιας καρδίας ποντικού, αντίστοιχα, από την κορυφή προς τον
πυθμένα. Δεύτερη στήλη: Αντίστοιχες διάχυτες εικόνες. Τρίτη στήλη: Εικόνες με ακρίβεια
ICOV. Πηγή: Yu & Acton 2004:1651
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Οι διαφορετικές τεχνικές ανίχνευσης ακμών λειτουργούν καλύτερα κάτω από τις ανάλογες
συνθήκες. Οι πρώτες παράγωγοι σε μια εικόνα υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την κλίση. Η
μέθοδος Sobel βρίσκει ακμές χρησιμοποιώντας την Sobel προσέγγιση παραγώγου, δηλαδή
την εφαρμογή μιας μάσκας Sobel στην αρχική εικόνα. Επιστρέφει τις ακμές σε εκείνα τα
σημεία όπου η κλίση είναι μέγιστη όπως και οι μέθοδοι Prewitt και Roberts, αλλά
εφαρμόζοντας διαφορετικού τύπου μάσκα. Οι δεύτερες παράγωγοι λαμβάνονται
χρησιμοποιώντας τους Laplacian τελεστές. Η μέθοδος Laplacian of Gaussian (LoG), βρίσκει
τις ακμές με την ανίχνευση διασταυρώσεων μηδενικών μετά από φιλτράρισμα με το
αντίστοιχο της μεθόδου φίλτρο, το οποίο είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να βρίσκει και μικρές
διαφορές φωτεινότητας. Οι τεχνικές ανίχνευσης ακμών ποικίλουν. Παρόλο που υπάρχουν
πολλές τεχνικές ανίχνευσης ακμών στη βιβλιογραφία, ακόμα αυτή η διαδικασία παρουσιάζει
δυσκολίες στις ερευνητικές κοινότητες λόγω της παρουσίας θορύβου στην εικόνα.
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4.7. Τεχνικές Ασαφούς Λογικής (fuzzy logic techniques)
Στην παράγραφο αυτή, γίνεται αναφορά σε ασαφείς προσεγγίσεις για την αναγνώριση
αντικειμένων από την εφαρμογή τεχνικών κατάτμησης ιατρικών εικόνων, αφού ένα
πρόβλημα που προκύπτει για τις τεχνικές αυτές είναι η ανάπτυξη λαθών κατά τα διάφορα
στάδια της επεξεργασίας. Όπως ήδη αναφέρθηκε στις προηγούμενες παραγράφους, η
δημιουργία μιας λανθασμένης υπόθεσης στα αρχικά στάδια της επεξεργασίας της εικόνας
επηρεάζει όλα τα επόμενα στάδια, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα το οποίο θα είναι
εσφαλμένο.
Οι ασαφείς εκτιμήσεις - υποθέσεις βασίζονται στη θεωρία των ασαφών συνόλων. Για
παράδειγμα, σε μία μέτρηση της θερμοκρασίας ενός χώρου για την λειτουργία ενός
κλιματιστικού θα μπορούσαμε να χωρίσουμε το φάσμα των θερμοκρασιών σε περιοχές ή
σύνολα τιμών. Ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκεται η θερμοκρασία, δίνει εντολή
για το πώς θα πρέπει να λειτουργήσει το κλιματιστικό.

Διάγραμμα 33: Αναπαράσταση ασαφών συνόλων. Οι έννοιες όχι κρύο ή κρύο αντιπροσωπεύουν
σύνολα θερμοκρασιών. Στην κατακόρυφη γραμμή 0 μέχρι 1 στην εικόνα, αντιπροσωπεύεται μια
θερμοκρασία που υπάρχει σε μια στιγμή στο χώρο.
Πηγή: http://www.business-fundas.com/2010/applications-of-fuzzy-set-theory-and-fuzzy-logic/
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Ένα στοιχείο μπορεί να ανήκει ταυτόχρονα σε δύο ή και περισσότερα σύνολα. Ουσιαστικά,
ένα ασαφές σύνολο είναι ένα σύνολο του οποίου τα στοιχεία του μπορούν να έχουν βαθμούς
συμμετοχής μεταξύ 0 και 1, σε αντίθεση με τα κλασικά σύνολα όπου κάθε στοιχείο πρέπει να
έχει 0 ή 1 ως βαθμό συμμετοχής. Αναφερόμαστε λοιπόν σε βαθμό συμμετοχής των στοιχείων
στα σύνολα σύμφωνα με τον Zadeh 1997:111 και τη θεωρία της κοκκοποίησης. Η
κοκκοποίηση (granulation) ενός αντικειμένου Α οδηγεί σε μια συλλογή κόκκων του Α, με ένα
κόκκο να είναι ένα συσσωμάτωμα σημείων (αντικειμένων) που συναρμολογούνται ασαφώς
από, ομοιότητα, εγγύτητα ή λειτουργικότητα. Τα κοκκία μιας ανθρώπινης κεφαλής για
παράδειγμα είναι το μέτωπο, η μύτη, τα μάγουλα, τα αυτιά, τα μάτια, κλπ. Αυτά τα κοκκία
είναι ασαφή με την έννοια ότι τα όρια μεταξύ των μάγουλων, της μύτης, των αυτιών κλπ. Δεν
ορίζονται σαφώς. Επιπλέον, οι ιδιότητες των ασαφών κοκκίων, π.χ. το μήκος της μύτης, είναι
ασαφείς, όπως και οι τιμές τους: μακρύς, βραχύς, πολύ μακρύς κλπ. Η ασάφεια που έχουν οι
κόκκοι και οι τιμές τους είναι χαρακτηριστική όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους οι
άνθρωποι κοκκοποιούν και χειρίζονται τις πληροφορίες. Η θεωρία της κοκκοποίησης των
ασαφών πληροφοριών (theory of fuzzy information granulation - TFIG) είναι εμπνευσμένη
από τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι κοκκοποιούν πληροφορίες και συλλογισμούς
μεταξύ τους. Ωστόσο, τα θεμέλια της TFIG και της μεθοδολογίας της είναι τα Μαθηματικά.
Δεδομένου ότι η κλασική λογική βασίζεται στην κλασική θεωρία των συνόλων, η ασαφής
λογική βασίζεται στη θεωρία ασαφών συνόλων. Τα ασαφή σύνολα εισήχθησαν από τον
Zadeh ως μέσο αναπαράστασης και για διαχείριση δεδομένων που δεν ήταν ακριβή, αλλά
μάλλον ασαφή. Η ασαφής λογική παρέχει μια μορφή συμπερασμάτων που επιτρέπει την
εφαρμογή μιας προσέγγισης παρόμοιας με τον ανθρώπινο συλλογισμό και ικανότητες που
πρέπει να εφαρμόζονται στα συστήματα που βασίζονται στη γνώση. Η θεωρία της ασαφούς
λογικής εφαρμόζει μαθηματικές δυνατότητες για να ερμηνεύσει τις σχετικές ασάφειες με
ανθρώπινες γνωσιακές διαδικασίες, όπως τη σκέψη και τη συλλογιστική. Η ανάπτυξη της
ασαφούς λογικής υποκινήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ανάγκη για ένα εννοιολογικό
πλαίσιο το οποίο να μπορεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα της αβεβαιότητας και της λεκτική
ανακρίβειας. (Fuller 1995:3) Οι τεχνικές ασαφούς λογικής δίνουν τη δυνατότητα να
μεταφέρονται οι αβέβαιες υποθέσεις, στα επίπεδα που ακολουθούν, επιτρέποντας την
σύγκριση των υποθέσεων αυτών μεταξύ τους σε κάθε επίπεδο με στόχο την ανάδειξη της
κυρίαρχης υπόθεσης στο τελευταίο στάδιο, όπου η εκτίμηση της αβεβαιότητας θα είναι όσο
το δυνατόν πιο ώριμα σωστή και ακριβής.
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Στην εξόρυξη δεδομένων, η ομαδοποίηση χρησιμοποιείται για την συμπερίληψη δεδομένων
βάσει των παρόμοιων ιδιοτήτων τους. Τα δεδομένα μέσα σε μια συστάδα είναι πολύ
παρόμοια μεταξύ τους και μπορούν να διακρίνονται από δεδομένα εντός άλλων ομάδων.
Επομένως, η επιτυχής συσσώρευση μεγιστοποιεί τόσο τη συμπαγή συμπεριφορά εντός των
συστάδων όσο και τη διάκριση των συστάδων μεταξύ τους. Οι προσεγγίσεις στην
ομαδοποίηση περιλαμβάνουν μεθόδους κατανομής και ιεραρχίας. Ένας πολύ γνωστός
αλγόριθμος είναι ο Fuzzy C-Means (FCM) ο οποίος χρησιμοποιεί ασαφή σύνορα συστάδων
και ασαφή σύνολα για τη σύνδεση κάθε εικονοστοιχείου με τουλάχιστον ακόμα μια συστάδα.
Ο Fuzzy c-means (FCM) είναι μια τεχνική συγκέντρωσης δεδομένων όπου τα δεδομένα
ανήκουν σε μια συστάδα αλλά σε κάποιο βαθμό, που καθορίζεται σαν βαθμός μέλους. Αυτή
η τεχνική εισήχθη αρχικά από τον Jim Bezdek το 1981 ως βελτίωση σε προηγούμενες
μεθόδους ομαδοποίησης. Είναι μια μέθοδος που δείχνει τον τρόπο ομαδοποίησης
δεδομένων που συμπληρώνουν κάποιο πολυδιάστατο χώρο σε έναν συγκεκριμένο αριθμό
διαφορετικών συστάδων. Σύμφωνα με τους Chuang et al 2006, o αλγόριθμος FCM ταξινομεί
την εικόνα ομαδοποιώντας παρόμοια χαρακτηριστικά εικονοστοιχείων και δεδομένων του
χώρου σε συστάδες. Αυτή η ομαδοποίηση επιτυγχάνεται με την ελαχιστοποίηση κατά
επαναληπτικό τρόπο μιας συνάρτησης που εξαρτάται από την απόσταση των
εικονοστοιχείων από τα κέντρα της συστάδας στην περιοχή. Επίσης σύμφωνα με τους Le &
Altman 2010:1 τα εικονοστοιχεία μιας εικόνας συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή τα
εικονοστοιχεία στην άμεση γειτονιά διαθέτουν σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά. Η χωρική
σχέση λοιπόν των γειτονικών εικονοστοιχείων είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που
μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην τμηματοποίηση. Καθίσταται έτσι σαφές ότι είναι πολύ
σημαντικό θέμα ο αρχικός προσδιορισμός του αριθμού των συστάδων όπως και η αρχική
τοποθέτηση των κεντροειδών. Είναι επίσης σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι διαφορετικές
αρχικοποιήσεις προκαλούν διαφορετικές εξελίξεις του αλγορίθμου. Επίσης αν υπάρχει
θόρυβος στις πληροφορίες χωρικής γειτονιάς, τότε επηρεάζει τη δημιουργία των συστάδων.
Στην πραγματικότητα θα μπορούσε να συγκλίνει στο ίδιο αποτέλεσμα, αλλά πιθανώς με
διαφορετικό αριθμό επαναληπτικών βημάτων. (Chuang et al 2006)
Ο FCM αλγόριθμος όπως και οι περισσότεροι αλγόριθμοι τμηματοποίσης με διαχωρισμό
συστάδων, εξαρτάται έντονα από τις αρχικές παραμέτρους και την αρχική εκτίμηση του
αριθμού των συστάδων. Έτσι, ερευνητές ενίσχυσαν τη διαδικασία με ποικίλες μεθόδους
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όπως για παράδειγμα τη μέθοδο Subtractive Clustering (SC) όπου η SC χρησιμοποιείται
πρώτα για τον προσδιορισμό του βέλτιστου αριθμού των συστάδων και τη θέση των κέντρων
των συστάδων. Ο FCM στη συνέχεια χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των βέλτιστων
συστάδων. Ενώ αυτή η προσέγγιση μπορεί να ξεπεράσει το πρόβλημα της αρχικοποίησης
των παραμέτρων, απαιτείται εκ των προτέρων να γίνει η προδιαγραφή των παραμέτρων της
μεθόδου SC. Και αυτές θεωρούνται ως η κορυφή του βουνού και οι ακτίνες του βουνού. Η SC
χρησιμοποιεί αυτές τις δύο παραμέτρους για να υπολογίσει και να τροποποιήσει τη
λειτουργικότητα του βουνού για κάθε σημείο δεδομένων, ενώ αναζητά τα υποψήφια μέλη
της συστάδας. Οι περισσότερες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν την παραδοσιακή μέθοδο
SC χρησιμοποιούν σταθερές τιμές για αυτές τις παραμέτρους. Ωστόσο, διαφορετικά σύνολα
δεδομένων έχουν διαφορετικές κατανομές δεδομένων και, ως εκ τούτου, οι τιμές αυτές
πρέπει να προσαρμόζονται αναλόγως. Ερευνητές πρότειναν αυτοματοποιημένες μεθόδους.
Όμως, επειδή οι πυκνότητες των δεδομένων δεν κατανέμονται πάντοτε εξίσου μέσα στο
σύνολο των δεδομένων, οι αυτόματες τιμές μπορεί να είναι κατάλληλες μόνο για ορισμένα
δεδομένα. Γενικά, η χρήση της μεθόδου SC για τον προσδιορισμό του βέλτιστου αριθμού
συμπλεγμάτων βασίζεται στην αναλογία μεταξύ της τροποποιημένης τιμής και της αρχικής
τιμής της λειτουργίας του βουνού σε κάθε σημείο δεδομένων. Τα δεδομένων των οποίων οι
αναλογίες είναι πάνω από κάποια προκαθορισμένη αποκοπή επιλέγονται και ο αριθμός τους
χρησιμοποιείται ως ο βέλτιστος αριθμός συστάδων. Αλλά κι αυτή η προσέγγιση, απαιτεί τον
καθορισμό της τιμής αποκοπής που θα διαφέρει μεταξύ των συνόλων των δεδομένων. Η
ασταμάτητη πρόοδος στο τομέα της εξέλιξης των αλγορίθμων αυτών και η κινητικότητα που
δημιουργείται, αναπτύσσει σειρά λύσεων ασαφούς διαμοιρασμού των εικονοστοιχείων δεδομένων για το σύνολο που ανήκουν. Ο αλγόριθμος λοιπόν FCM προσδιορίζει γρήγορα
τον καλύτερο ασαφή διαχωρισμό κάθε λύσης χρησιμοποιώντας τον βέλτιστο αριθμό
συστάδων όταν συλλειτουργεί με τη χρήση και άλλων αλγορίθμων όπως τη μέθοδο SC που
αναφέρθηκε πιο πάνω. Η καλύτερη λύση είναι και το τελικό αποτέλεσμα. (Le & Altman
2010:1)
Η μέθοδος Fuzzy c-means (FCM) είναι μια μέθοδος ομαδοποίησης που επιτρέπει σε
εικονοστοιχεία - δεδομένα να ανήκουν σε δύο ή περισσότερες συστάδες. Για να γίνει αυτό,
πρέπει απλά να χτιστεί ένας κατάλληλος πίνακας του οποίου οι αριθμοί είναι μεταξύ 0 και 1
και αντιπροσωπεύουν το βαθμό συμμετοχής μεταξύ των δεδομένων και των κέντρων
96

συμπλεγμάτων. Η αρχική εικασία για αυτά τα κέντρα συμπλέγματος είναι πιθανότατα
εσφαλμένη. Επιπλέον, ο fcm εκχωρεί στα δεδομένα έναν βαθμό μέλους για κάθε συστάδα.
Με την επαναληπτική ενημέρωση των κέντρων των συστάδων και των βαθμών μελών για
κάθε σημείο δεδομένων, ο fcm μετακινεί επανειλημμένα τα κέντρα συστάδων στη σωστή
θέση μέσα σε ένα σύνολο δεδομένων. Αυτή η επανάληψη βασίζεται στην ελαχιστοποίηση
μιας αντικειμενικής συνάρτησης που αντιπροσωπεύει την απόσταση από οποιοδήποτε
δεδομένο σε ένα κέντρο συμπλέγματος που σταθμίζεται με τον βαθμό ιδιότητας μέλους
αυτού του δεδομένου .Κάθε εικονοστοιχείο της αρχικής εικόνας αναγνωρίζεται από την
συμμετοχή του σε διάφορα σύνολα, όπως είναι περιοχές ή ακμές, στα οποία μπορεί να
ανήκει. Όπως ήδη ειπώθηκε, τα δεδομένα δεσμεύονται σε κάθε συστάδα μέσω της
συνάρτησης μέλους, η οποία αντιπροσωπεύει την ασαφή συμπεριφορά αυτού του
αλγορίθμου. Η σύγκριση με άλλους αλγορίθμους σύμφωνα με τους ερευνητές διαπίστωσε
ότι ο ασαφής αλγόριθμος ομαδοποίησης c- means εκτελέστηκε καλά στις περισσότερες
καταστάσεις από οποιονδήποτε άλλον αλγόριθμο. (Begum & Devi 2011:6)
Ένα από τα προβλήματα που παρουσιάζονται συνήθως στις ιατρικές εικόνες είναι η
επικάλυψη που εμφανίζουν μεταξύ τους κάποια μέρη του ανθρωπίνου σώματος. Αυτό έχει
αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν ορατές οι περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
Ακόμη ένα παράδειγμα είναι η εξέταση ενός ζωτικού οργάνου, όπως η καρδιά που δεν
μπορεί να είναι ορατή λόγο του ότι βρίσκεται πίσω από νεύρα. Η ψηφιακή επεξεργασία
εικόνας, μέσω της κατάλληλης επιλογής μεθόδου επεξεργασίας, μπορεί να βοηθήσει
σημαντικά τον ιατρό στις σχετικές διαγνώσεις και αποφάσεις του. Στην ιατρική η χρήση
αλγορίθμων ασαφούς λογικής έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν πολλές δομές σε
ιατρικές εικόνες: κανονικές και μη φυσιολογικές δομές. Τα όργανα, τα οστά, οι μύες και το
λίπος βρίσκονται στις κανονικές δομές και οι όγκοι και τα κατάγματα θεωρούνται στις
ανώμαλες. Αυτές οι δομές ανατομίας εντοπίζονται με τμηματοποίηση ιατρικών εικόνων. Για
παράδειγμα μια ακτινογραφία μπορεί να βοηθήσει έναν ορθοπαιδικό χειρουργό να
αποφασίσει για το εάν ένα χέρι ή πόδι χρειάζεται να εγχειριστεί μετά από ένα σοβαρό
κάταγμα, καθώς και κατά πόσον μια σχετική χειρουργική επέμβαση είχε επιτυχία ή αν το
συγκεκριμένο μέλος είχε τελικά ιαθεί. Η αξιόπιστη μέτρηση αυτών των αλλαγών μπορεί να
πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας την κατάτμηση της εικόνας. (Kadambavanam &
Senthilnathan 2014:1) Αν πάρουμε επίσης μια τομή μαγνητικής τομογραφίας βλέπουμε πως
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το υλικό του εγκεφάλου μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρεις κατηγορίες: φαιά ουσία, λευκή
ύλη και εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Η ικανότητα κατάτμησης των εικόνων MR του εγκεφάλου σε
αυτές τις τρεις κατηγορίες είναι χρήσιμη σε πολλές ιατρικές εφαρμογές όπως είναι ο
χειρουργικός σχεδιασμός, η παθολογική διάγνωση και η διόρθωση των εικόνων ΡΕΤ με
μερικό όγκο. Αρκετοί ερευνητές έχουν αναπτύξει μεθόδους για την αυτοματοποίηση αυτών
των μετρήσεων με τμηματοποίηση. Η συμπύκνωση των ασαφών c-mean (FCM) σαν μια
τεχνική χωρίς επίβλεψη εφαρμόστηκε επιτυχώς στην ανάλυση χαρακτηριστικών, την
ομαδοποίηση και τα ταξινομητικές εφαρμογές στον τομέα της ιατρικής απεικόνισης, της
αναγνώρισης στόχου και της κατάτμησης της εικόνας. Μια εικόνα μπορεί να αναπαρασταθεί
σε διάφορους χώρους χαρακτηριστικών και ο αλγόριθμος FCM ταξινομεί την εικόνα
ομαδοποιώντας παρόμοια δεδομένα στο χώρο των χαρακτηριστικών σε ομάδες σύμφωνα με
τα όσα αναφέρθηκαν (Begum & Devi 2011:6) .
Το υλικό του εγκεφάλου μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρεις κατηγορίες: φαιά ουσία, λευκή
ύλη και εγκεφαλονωτιαίο υγρό (csf). Η ικανότητα καταμερισμού των εικόνων MR του
εγκεφάλου σε αυτές τις τρεις κατηγορίες είναι χρήσιμη σε πολλές ιατρικές εφαρμογές όπως
είναι ο χειρουργικός σχεδιασμός, η παθολογική διάγνωση και η διόρθωση των εικόνων ΡΕΤ
με μερικό όγκο. Παρακάτω χρησιμοποιούμε εικόνα MR ενός εγκεφάλου (αξονική φέτα) και
η αντίστοιχη τμηματοποίησή του με σκοπό μια σαφή κατανόηση. Το csf αντιστοιχεί στο
σκούρο γκρι, η γκρίζα ύλη στο μέσο γκρι και η λευκή ουσία στο λευκό.
Η κατάτμηση λοιπόν της εικόνας είναι μια θεμελιώδης διαδικασία για την ανάλυση ιατρικών
εικόνων και την ερμηνεία τους. Η εκμάθηση του πώς να χωρίζονται οι ανατομικές δομές είναι
ένα σημαντικό μέρος της κατάτμησης της ιατρικής εικόνας. Οι μέθοδοι ασαφούς λογικής
διευκολύνουν σε προβλήματα όπως της κακής αντίθεσης της ιατρικής εικόνας, της
μεταβλητότητας της περιοχής ενδιαφέροντος, της πολύπλοκης φύσης των ιατρικών εικόνων,
της επιλογής της μεθόδου κατάτμησης για τη μορφή απεικόνισης, των χαρακτηριστικών και
των

διαστάσεων

της

εικόνας,

της

φυσιολογικής

ανατομικής

μεταβολής,

της

μεταχειρουργικής ανατομικής παραλλαγής, των ασαφών και ελλιπών ορίων, τα τεχνικά λάθη,
το θόρυβο και την ανομοιογένεια έντασης που συχνά προκύπτει σε πραγματικές εικόνες,
όπως οι ιατρικές εικόνες και που προκαλούνται από χωρικές διαφορές στον φωτισμό, τις
ατέλειες των συσκευών απεικόνισης και ούτω καθεξής. (Kadambavanam & Senthilnathan
2014:1).
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Εικόνα 29: Στην εικόνα τομής με μαγνητικό τομογράφο ενός εγκεφάλου φαίνεται πώς είναι εικόνα
εισαγωγής και η αντίστοιχη τμηματοποίησή της. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό αντιστοιχεί στο σκούρο
γκρι, η φαιά ουσία στο μέσο γκρι και η λευκή ουσία στο λευκό.
Πηγή: http://iacl.ece.jhu.edu/~pham/segment.html
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Κεφάλαιο 5
Μελέτη Περίπτωσης
Εισαγωγή
Το υπερηχογράφημα σαν ιατρική απεικόνιση προτιμάται από ακτινολόγους και ιατρούς,
γιατί παράγει δεδομένα απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο, μειωμένο χρόνο στη διάγνωση
και υψηλού βαθμού αποδοχής από τον ασθενή, όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενα
κεφάλαια. Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξεταστεί μια μέθοδος επεξεργασίας και τμηματοποίησης
εικόνας, που μπορεί να εφαρμόζεται για τις ψηφιακές εικόνες υπερήχου σε κλινικές
περιπτώσεις του μυοσκελετικού συστήματος και συγκεκριμένα μια αυτοματοποιημένη
κατάτμηση υπερακανθίου τένοντα για εντοπισμό ρήξης. Το υπερηχογράφημα του
μυοσκελετικού συστήματος έχει μεγάλη αξία για την αξιολόγηση των αρθρώσεων και των
διαταραχών των μαλακών μορίων.( Eranki et al 2013) Εμφάνιση διαταραχών του
μυοσκελετικού συστήματος εντοπίζονται κυρίως στους αθλητές, στα ηλικιωμένα κυρίως
άτομα και σε περιπτώσεις ατυχημάτων. Τέτοιες διαταραχές περιορίζουν τη λειτουργικότητα
του ανθρώπου στην καθημερινότητά του. Οι διαταραχές υπερακανθίου (Supraspinatus)
τένοντα είναι από τις πιο συνήθεις διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος (Τρίτη κατά
σειρά εμφάνισης). Εμφανίζονται με τη μορφή ρήξεων, δηλαδή ασυνέχεια, απώλεια
συνδετικών ιστών και φλεγμονή. Η τμηματοποίηση εικόνων υπερήχων είναι μια δύσκολη
διαδικασία για πολλούς λόγους, όπως η χαμηλή αντίθεση και ανάλυση της εικόνας, ο
θόρυβος που είναι εγγενής ιδιότητα της μορφής απεικόνισης υπερήχων και στο γεγονός ότι
η εικόνα υπερήχου εξαρτάται και από το χειριστή. (Noble & Boukerroui 2006) Η πιο κάτω
μελέτη περίπτωσης λοιπόν εστιάζεται στο ζήτημα της ενίσχυσης της αντίθεσης, της
απαλλαγής από το θόρυβο και στα προβλήματα που οφείλονται στην εξάρτηση από το
χειριστή για την ακριβή κατάτμηση του υπερακανθίου τένοντα. Η ποσοτική εκτίμηση που
έγινε για την κατάτμηση και τα αποτελέσματα της διάγνωσης για παθολογικές καταστάσεις
υποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της αναφερόμενης μεθόδου.
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5.1
Μελέτη

Περίπτωσης: Αυτοματοποιημένη Κατάτμηση Εικόνας Υπερήχου Υπερακανθίου
Τένοντα και Εντοπισμός Πάθησης.
Ο τένοντας του υπερακανθίου είναι ευαίσθητος στην ανάπτυξη φλεγμονής λόγω της θέσης
του και της λειτουργίας του. Συγκεκριμένα, βρίσκεται ανάμεσα στην κεφαλή του βραχιονίου
και στο ακρώμιο και συχνά εγκλωβίζεται από τις δύο αυτές οστικές δομές κατά την ανύψωση
του άνω άκρου. Οδηγεί σε οξύ πόνο, αϋπνία και μειωμένη κινητικότητα του ώμου.
(Sambandam et al 2015:905)

Σχήμα 18: Ρήξη υπερακανθίου τένοντα
Πηγή: http://www.physiowarzish.in/rotator-cuff-tears.html
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Στις εικόνες υπερήχων, οι μαλακοί ιστοί όπως οι μυς, το λίπος και άλλοι συνδετικοί ιστοί αντανακλούν
διαφορετικό ηχογενές πρότυπο. Αυτό επιτρέπει στον ακτινολόγο να διαχωρίζει τους υγιείς από τους
προβληματικούς ιστούς. Οι υγιείς μυϊκοί ιστοί έχουν ομοιόμορφα και οργανωμένα μοτίβα τα οποία
τείνουν να απορροφούν την υπερηχητική δέσμη και εμφανίζονται υποχοϊκοί σε σχέση με το λίπος.
Βέβαια και οι τένοντες με παθολογικές καταστάσεις αποδιοργανώνονται, διαχέονται και έχουν
υποχοϊκή εμφάνιση σε σύγκριση με τους υγιείς τένοντες. Συμβατικά, η υγεία των τενόντων εξετάζεται
οπτικά με βάση την υφή της εικόνας που παρέχεται από τις εικόνες υπερήχων, οι οποίες κι αυτές
εξαρτώνται από τον τρόπο που λαμβάνονται από το χειριστή. Κάθε τελικό αποτέλεσμα και εκτίμηση
έχει χαρακτήρα υποκειμενικό. Όμως, πρόσφατα, οι εφαρμογές υπερήχων εξελίχθηκαν ώστε η
λαμβανόμενη πληροφορία να είναι ποσοτικοποιημένη. Μέχρι σήμερα, για τον υπερακάνθιο τένοντα
η ποσοτική ανάλυση του υπερηχογραφήματος είναι περιορισμένη κυρίως σε υπολογισμούς διατομής
και πάχους. Σε πρόσφατες ωστόσο μελέτες αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκαν ποσοτικές τεχνικές
υπερήχων όπου υπολογίζονται δομικές πτυχές για τη διάκριση μεταξύ των παθολογιών των μυών και
των υγιών καταστάσεων. Επίσης αναφέρονται εξελίξεις

στο μυοσκελετικό υπέρηχο ο οποίος

χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτικοποίηση της μυϊκής κινητικότητας κατά τη διάρκεια δυναμικών
δραστηριοτήτων, όπως πτώσεων σε υγιή άτομα. ( Eranki et al 2013) Φαίνεται ότι οι προσπάθειες για
αντικειμενική ανάλυση των εικόνων υπερήχων του μυοσκελετικού αν και είναι συνεχείς είναι προς
την ορθή κατεύθυνση, γιατί κατάλληλα σχεδιασμένα πρωτόκολλα θα επιτρέπουν στους ειδικούς να
προσδιορίζουν τις δομικές αλλαγές μέσα στους τένοντες. (Gupta et al, 2014)
Στην παρούσα μελέτη περίπτωσης θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί αυτοματοποιημένη
τμηματοποίηση εικόνας υπερακανθίου τένοντα από υπερηχογράφημα. Σύμφωνα με τους Gupta et al,
2014, συνήθως οι τεχνικές εξέτασης εικόνας υπερήχου για τον υπερακάνθιο τένοντα για διάγνωση
υπαρχουσών παθολογιών, στηρίζονταν σε υποκειμενικές αξιολογήσεις. Για να αυτοματοποιηθεί η
διαδικασία της διάγνωσης όπως αναφέρεται σ’ αυτή τη μελέτη, έπρεπε πρώτα να εντοπιστεί
αυτόματα η περιοχή ενδιαφέροντος, δηλαδή ο υπερακάνθιος τένοντας έτσι ώστε να μπορεί να
πραγματοποιηθεί εστιασμένη και ακριβής διάγνωση για την πάθηση. Η μέθοδος περιλαμβάνει την
ενίσχυση της αντίθεσης της εικόνας και την εξαγωγή χαρακτηριστικών από την εικόνα υπερήχων. Η
εικόνα ενισχύθηκε με τη χρήση στατιστικής προσαρμοστικής μεθόδου ακολουθούμενη από
αφαίρεση κηλίδων χρησιμοποιώντας μέθοδο ανισότροπης διάχυσης. Η ενίσχυση της αντίθεσης
καθιστά τα όρια καθώς και τα στίγματα στην εικόνα υπερήχων πιο εμφανή. Στη συνέχεια, η εικόνα
αποσυντέθηκε χρησιμοποιώντας μετασχηματισμό καμπυλών (curvelet features and texture analysis).
Η ανάλυση της αποσύνθεσης πραγματοποιήθηκε με σκοπό να επιλεγεί η ποσότητα των
χαρακτηριστικών καμπύλης που απαιτούνται για την παραγωγή της μάσκας. Έγινε επανασύνθεση των
εικόνων χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά καμπύλης και χρησιμοποιήθηκαν μορφολογικές
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λειτουργίες για να εξαχθούν ακμές. Η σύνδεση της συνιστώσας ανάλυσης και του φιλτραρίσματος
περιοχής εφαρμόστηκαν για να αφαιρεθούν οι υπόλοιπες αχρείαστες περιοχές και να γίνει ακριβής
ανίχνευση.

5.2 Περιγραφή της Μεθοδολογίας
Τα στοιχεία της μελέτης λήφθηκαν από βάση δεδομένων με 116 εικόνες υπερήχων υπερακανθίου
τένοντα με και χωρίς παθολογική κατάσταση και σύμφωνα με τους Gupta et al, 2014 συλλέχθηκαν
με τη βοήθεια εκπαιδευμένου ακτινολόγου από το Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Malaya. Τα
δεδομένα συλλέχθηκαν για μια περίοδο τριών ετών, με ασθενείς ηλικίας 19-54 ετών. Η βάση
δεδομένων συλλέχθηκε χρησιμοποιώντας μηχανές υπερήχων Philips iU22 και GE Logiqe BT2011. Η
βάση δεδομένων αποτελείται από εικόνες ασθενών με ανωμαλίες όπως απλές ή πολλαπλές ρήξεις
του υπερακανθίου και τενοντίτιδες. 80 ασθενείς παρατηρήθηκαν να υποφέρουν μόνο από
τενοντίτιδα, 100 ασθενείς να υποφέρουν από απλές ή πολλαπλές ρήξεις υπερακανθίου και
τενοντίτιδες ή είχαν υγιή τένοντα. Η εφαρμογή της αναφερόμενης μεθοδολογίας έγινε στην έκδοση
8.0 του MATLAB.
Οι υπερηχογραφικές εικόνες του υπερακανθίου τένοντα για 51 ασθενείς, οι οποίες λήφθηκαν από
βάση δεδομένων που αποκτήθηκαν από δύο διαφορετικούς ακτινολόγους σε δύο διαφορετικές
μηχανές σύμφωνα με τους Gupta et al, 2014 βρέθηκαν να περιέχουν παραλλαγές που σχετίζονταν με
α) το πλάτος του τένοντα, β) την τοπογραφία ή τη θέση του τένοντα στην εικόνα, γ) το επίπεδο της
έντασης του υπερακανθίου τένοντα στην εικόνα και δ) την ακτίνα καμπυλότητας του κυρτού
υπερακανθίου τένοντα. Οι παρατηρούμενες διαφορές οφείλονταν κυρίως στις διαφορετικές
συνθήκες κατά την απόκτηση των εικόνων

όπως οι διαφορετικοί χειριστές των συστημάτων

υπερήχων, τα διαφορετικά συστήματα υπερήχων και η διαφορετικότητα της ανατομίας των ασθενών.
Επομένως, για να είναι δυνατή η αυτόματη κατάτμηση του υπερακανθίου τένοντα, θα πρέπει αυτή
να μην επηρεάζεται από τους πιο πάνω αναφερόμενους παράγοντες. Η κυρτή φύση του
υπερακανθίου τένοντα είναι εμφανής και βρίσκεται σε όλες τις εικόνες της βάσης δεδομένων.
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Εικόνα 30. Εικόνα υπερήχου υπερακανθίου τένοντα και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
Πηγή: https://biomedical-engineering-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X-13157
Η θέση του υπερακανθίου τένοντα ξεκινά από το ανώτερο μέρος της ωμοπλάτης (supraspinatus fossa)
για να φτάσει σε μεγαλύτερη διογκωτικότητα στο βραχιόνιο όπου διακρίνονται μεταξύ του ορογόνου
θύλακα (pursae) και του φλοιού του οστού μεγάλης ηχογένειας χαρακτηριστικά. Η κυρτή φύση του
υπερακανθίου τένοντα, η συμπιεστικότητα μεταξύ των θυλακίων στην κορυφή και του φλοιού των
οστών καθώς και η υψηλή ηχογένεια μεταξύ του φλοιώδους οστού σε σύγκριση με τις κοντινές δομές
είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία λαμβάνονται υπόψη.
Ο αναφερόμενος αλγόριθμος για την αυτόματη τμηματοποίηση του υπερακανθίου τένοντα
ακολουθεί τα ακόλουθα βήματα:
Βήμα 1: Επιλογή εικόνας υπερήχων του υπερακανθίου τένοντα από τη βάση δεδομένων.
Βήμα 2: Εφαρμογή της μεθόδου προσαρμοστικής ενίσχυσης αντίθεσης Rayleigh για βελτίωση της
εικόνας ακολουθούμενη από αφαίρεση θορύβου χρησιμοποιώντας μέθοδο ανισότροπης διάχυσης.
Βήμα 3: Αποσύνθεση της ενισχυμένης εικόνας με συντελεστές καμπυλότητας.
Βήμα 4: Λειτουργία φιλτραρίσματος με μορφολογική μέθοδο, για την αφαίρεση των περιοχών που
δεν ανήκουν στον υπερακάνθιο τένοντα ή έχουν υπερβολική και αχρείαστη παρουσία.
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Βήμα 5: Η εφαρμογή προσαρμοστικής στατιστικής μεθόδου πλυωνυμικής καμπύλης για την
ομαλοποίηση του τένοντα και την ανάκτηση χαμένων πληροφοριών και ορίων με χρήση σχετικής
μάσκας.

Διάγραμμα: 34. Ροή της διαδικασίας τμηματοποίησης σύμφωνα με την αναφερόμενη μέθοδο
Πηγή: https://biomedical-engineering-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X-13157
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5.2.1 Ενίσχυση εικόνας και εξαγωγή χαρακτηριστικών
Οι εικόνες υπερήχων έχουν αδυναμίες λόγω φτωχής ανάλυσης και αντίθεσης. Έτσι με τον
παραδοσιακό αλγόριθμο έχουμε μια κακή κατάτμηση της περιοχής ενδιαφέροντος από την
δεδομένη εικόνα. Στην περιγραφόμενη μέθοδο, η πρώτη εικόνα υπερήχων που λαμβάνεται
είναι εικόνα ενισχυμένης αντίθεσης. Η ενίσχυση της αντίθεσης γίνεται με τη χρήση της
μεθόδου Rayleigh με βασική ιδέα ότι ο θόρυβος στην εικόνα υπερήχων ακολουθεί το
πρότυπο Rayleigh. Η συνάρτηση πιθανοτήτων και αθροιστικής πυκνότητας της διανομής
Rayleigh αξιοποιείται για να χαρτογραφήσει τα ενισχυμένα με αύξηση της αντίθεσης
εικονοστοιχεία στο πλέγμα εικόνας. Τα εικονοστοιχεία εικόνας συσχετίζονται με την εικόνα
βελτιωμένης αντίθεσης χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις που ακολουθούν πιο κάτω. Η
χαρτογράφηση

των

εικονοστοιχείων

σε

αντίθεση

με

την

ενισχυμένη

εικόνα

πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση αθροιστικής πυκνότητας (cumulative
density function - CDF) της κατανομής Rayleigh η οποία περιγράφεται κατωτέρω:

𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒 −𝑥

2/ 2𝜎 2

(1)

Η συνάρτηση πιθανοτήτων πυκνότητας (probability density function - PDF) για την κατανομή
Rayleigh δίνεται:

𝐹(𝑥; 𝜎) =

1
𝜎2

𝑒 −𝑥

2/ 2𝜎 2

(2)

Η χαρτογράφηση των εικονοστοιχείων έγινε χρησιμοποιώντας,
Ενισχυμένη τιμή εικονοστοιχείων = √
Όπου, P = (1 − 𝑒 −𝑥

2/ 2𝜎 2

𝑘

)(∑

𝑛𝑗

𝑗=0 𝑛

2𝜎 2
𝑙𝑜𝑔(1−𝑝)

)

(3)
(4)

Η τιμή nj δίνει τον αριθμό των εικονοστοιχείων στην εικόνα με jth εικονοστοιχεία στην
κλίμακα grayscale και το x είναι η γκρι τιμή. Η τιμή του σ για ενίσχυση έχει επιλεγεί
εμπειρικά να είναι 0,4.
Η ενίσχυση της αντίθεσης καθιστά τα όρια και το θόρυβο στην εικόνα υπερήχων πιο εμφανή.
Επομένως, πραγματοποιείται η αφαίρεση του θορύβου από την ομοιογενή περιοχή ώστε να
διατηρηθεί η υπάρχουσα πληροφορία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ανισότροπης διάχυσης.
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Η μέθοδος όχι μόνο διατηρεί τις ακμές αλλά και τις ενισχύει εμποδίζοντας τη διάχυση κατά
μήκος των ακμών και επιτρέποντας τη διάχυση σε κάθε πλευρά τους. Είναι προσαρμοστικός
αλγόριθμος και δεν χρησιμοποιεί σκληρά κατώφλια για να μεταβάλλει ομοιογενείς περιοχές
ή περιοχές κοντά σε ακμές και με μικρά χαρακτηριστικά. (Yu & Acton 2002:1261) Ο αριθμός
των επαναλήψεων της ανισοτροπικής διάχυσης που εκτελούνται για την εξομάλυνση της
εικόνας είναι 10. Η προεπεξεργασία που εκτελείται βελτιώνει τα χαρακτηριστικά που
απαιτούνται για την αυτόματη εξαγωγή του υπερακανθίου τένοντα. Η εξαγωγή
χαρακτηριστικών από την προεπεξεργασμένη εικόνα εκτελείται χρησιμοποιώντας
μετασχηματισμό καμπύλης όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Εικόνα 31. Ακολουθούμενα βήματα για τμηματοποίησης εικόνας υπερήχου υπερακανθίου τένοντα:
(a) Εικόνα εισαγωγής b) Ενίσχυση αντίθεσης (c) Αφαίρεση θορύβου (d) Μετασχηματισμός καμπύλης
(τελεστής 6,5%) e) Φιλτράρισμα περιοχής f) μορφολογικός τελεστής. g) τμηματοποιημένη εικόνα
τένοντα h) Προσαρμογή πολυωνυμικής καμπύλης (i) Τελικό αποτέλεσμα υπερακανθίου τένοντα.
Πηγή:
https://biomedical-engineeringonline.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X-13-157
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5.2.2 Μετασχηματισμός καμπύλης και εξαγωγή χαρακτηριστικών
Η δυνατότητα μετασχηματισμού καμπυλών (Curvelet) για την εξαγωγή χαρακτηριστικών
κατεύθυνσης ακμών χρησιμοποιείται για την εξαγωγή χαρακτηριστικών ακμών από την
εικόνα υπερήχων. Ο μετασχηματισμός Curvelet παρέχει λεπτομέρειες όπως είναι οι
φασματικές πληροφορίες σε διάφορες κατευθύνσεις με επιτυχία και με μειωμένη
πολυπλοκότητα. Η αποσύνθεση των καμπυλών με τη χρήση του δημιουργούμενου τελεστή
χρησιμοποιείται λόγω μειωμένης πολυπλοκότητας και ταχύτερου υπολογισμού (Candѐs &
Donoho 1999).

Σχήμα 19. Απεικόνιση εξαγωγής χαρακτηριστικών από εικόνα υπερήχων με τη μέθοδο
μετασχηματισμού καμπυλών (Curvelet) Πηγή: https://biomedical-engineeringonline.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X-13-157
108

Ο

μετασχηματισμός

καμπύλης

(Curvelet

transform)

αποσυνθέτει

την

εικόνα

διαφοροποιώντας την κατεύθυνση και τις συχνότητες. Οι τελεστές καμπύλης μετά την
αποσύνθεση είναι καλά προσαρμοσμένοι ώστε να περιέχουν τις ακμές από την εικόνα. Η μη
προσαρμοστική αναπαράσταση καμπυλών μπορεί να κάνει σχεδόν τόσο καλά την
αντιπροσώπευση αντικειμένων με ασυνέχειες κατά μήκος καμπυλών όπως τις
προσαρμοστικές μεθόδους γιατί παρακολουθούν ρητά το σχήμα της ασυνέχειας και
χρησιμοποιούν μια ειδική προσαρμοστική αναπαράσταση που εξαρτάται από την εν λόγω
παρακολούθηση. (Candѐs & Donoho 1999:119) Η εικόνα υπερήχων του υπερακανθίου
τένοντα αποτελείται από φωτεινά χαρακτηριστικά, τα οποία αντιπροσωπεύουν τον ορογόνο
θύλακα και το φλοιό του βραχιονίου. Βέβαια συνυπάρχουν και χαρακτηριστικά λιπώδους
ιστού ή ανωμαλιών όπως ασβεστοποιήσεις. Πιο φωτεινές δομές μαζί με κάποιες υπερβολικές
τιμές είναι πιθανό να εμφανιστούν σε μεγαλύτερους συντελεστές καμπύλης μετά την
αποσύνθεση. Για να βρεθεί η καλύτερη κλίμακα και το ποσοστό των τελεστών,
χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση ενέργειας η οποία διεξάχθηκε σε κλίμακες 2, 3, 4 και 5 με
προσανατολισμούς 16 και 32. Το ποσοστό των τελεστών καμπύλης κυμάνθηκε από το 5 μέχρι
10. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του βέλτιστου αριθμού
χαρακτηριστικών βασίστηκε στην ενέργεια της περιοχής η οποία οριοθετήθηκε από
ακτινολόγο και συσχετίστηκε με την ενέργεια της ανακατασκευασμένης εικόνας
χρησιμοποιώντας τελεστές καμπύλης σε διαφορετικές κλίμακες και προσανατολισμούς. Η
χειροκίνητη οριοθέτηση του υπερακανθίου τένοντα εκτελέστηκε από ακτινολόγο και
παρουσιάζεται με περίγραμμα χρώματος όπως φαίνεται στην εικόνα 31.
Η περιοχή τμηματοποίησης περιλαμβάνει τον ορογόνο θύλακα μέχρι και το φλοιό της
κεφαλής του βραχιονίου. Οι μεγαλύτεροι τελεστές καμπύλης περιέχουν περιοχή με τις
υψηλότερες τιμές έντασης οι οποίες σε αυτή την περίπτωση τυγχάνει να είναι: οι τιμές του
ορογόνου θύλακα, του φλοιού της κεφαλής του βραχιονίου οστού και οι τιμές απόκλισης
που προέρχονται από τα χαρακτηριστικά του λιπώδους ιστού και των ασβεστώσεων. Η ιδέα
λοιπόν είναι να φιλτράρουμε την περιοχή των τιμών υψηλής έντασης και να αφαιρέσουμε
τις περιττές εστίες υψηλής έντασης όπως λιπώδη ιστό και επασβεστώσεις

(outliers)

δημιουργώντας μια μάσκα για την τμηματοποίηση του υπερακανθίου τένοντα. Η ενέργεια
του χειροκίνητα κατατμημένου θύλακα και του φλοιού του οστού υπολογίστηκε από τον
ακτινολόγο χρησιμοποιώντας τον τύπο:
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Εικόνα 32. Υποκειμενική τμηματοποίηση του ορογόνου θύλακα και του φλοιού από ακτινολόγο.
Πηγή: https://biomedical-engineering-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X-13157

(5)
Όπου P(I,j) είναι η τιμή της έντασης των εικονοστοιχείων και m*n είναι ο ολικός αριθμός των
εικονοστοιχείων στην εικόνα. Ο λόγος για την ποσότητα ενέργειας που περιέχεται στην υποκειμενική
τμηματοποιημένη περιοχή από αυτή της συνολικής ενέργειας της εικόνας υπολογίζεται:
Λόγος (Ratio) = 

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑜𝑓𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑏𝑦𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑜𝑓𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒

(6)

Η ποσότητα ενέργειας που περιέχεται στην περιοχή που εξήχθη από ακτινολόγο βρέθηκε να είναι
συνεπής σε 40 ± 5%, με σχεδόν όλες τις εικόνες της βάσης δεδομένων. Η καλύτερη κλίμακα και οι
προσανατολισμοί από την αποσύνθεση με την εφαρμογή του αλγορίθμου καμπυλότητας
επιλέχθηκαν με βάση την ανάλυση ενέργειας που εκτελέστηκε σε κλίμακες: 2, 3, 4 και 5 με
διαφορετικούς προσανατολισμούς. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται στον πίνακα 4.
Ο πίνακας 4 δείχνει την αναλογία ενέργειας όταν χρησιμοποιούνται 5% -10% των συντελεστών
καμπύλης για την ανακατασκευή της εικόνας υπερήχων. Ο λόγος υπολογίζεται μεταξύ της
ανακατασκευασμένης εικόνας χρησιμοποιώντας ποικίλα ποσοστά από 5% έως 10% σε σχέση με τη
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συνολική ενέργεια της εικόνας. Αυτό υποδηλώνει ότι οι κλίμακες 3, 4, 5 με διαφορετικό
προσανατολισμό παρέχουν ενέργεια που κυμαίνεται από 95% 99,9% με ποσοστό συντελεστών
καμπύλης από 5% -10% αντίστοιχα.

Πίνακας 4. Αποτελέσματα με διαφορετικό ποσοστό συντελεστών καμπύλης σε διαφορετικές κλίμακες
και προσανατολισμούς
Πηγή:
157

https://biomedical-engineering-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X-13-

Από την ανάλυση που εκτελέστηκε παραπάνω, σε τμηματοποιημένη εικόνα από ακτινολόγο,
διαπιστώνεται ότι οι ορογόνοι θύλακες και ο φλοιός περιέχουν 40 ± 5% ενέργειας. Συνεπώς,
αποφεύχθηκε η αποσύνθεση της καμπύλης σε υψηλότερες κλίμακες. Η αποσύνθεση στην
κλίμακα 2 με προσανατολισμό 16 και 32, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4, διαπιστώνεται ότι
η ποσότητα ενέργειας που περιέχεται, όταν επιλέγονται δύο διαφορετικοί προσανατολισμοί
είναι σχεδόν η ίδια. Το επίπεδο ενέργειας αυξάνεται με αυξανόμενο ποσοστό συντελεστή
από 5-10%. Η εικόνα που ανασυντάχθηκε με ποσοστιαίο συντελεστή 6,5% -7% βρέθηκε ότι
περιείχε την περιοχή που χωρίστηκε με το χέρι από τον ακτινολόγο μαζί με τις περιττές εστίες
υψηλής έντασης όπως λιπώδη ιστό και επασβεστώσεις (outliers). Οι ανακατασκευασμένες
εικόνες με συντελεστή καμπύλης 6,5% φαίνονται στην εικόνα 32 και εικόνα 30 (d). Η εικόνα
περιέχει πολλές τέτοιες περιττές εστίες υψηλής έντασης από λίπος και επασβεστώσεις που
είναι αναπόφευκτες για τον ορογόνο θύλακα και τον φλοιό του οστού. Αν επιλεγεί μικρότερο
ποσοστό συντελεστών, τότε η δομή για τους θύλακες και τον φλοιό αρχίζει να επιδεινώνεται.
Η ανακατασκευασμένη εικόνα με 6,5% συντελεστές καμπύλης περιέχει 64,06% της
ενέργειας, όπου βρίσκονται ο ορογόνος θύλακας και ο φλοιός μαζί με περίπου 15% -20% από
τις περιττές εστίες υψηλής έντασης. Η ενεργειακή δοκιμασία διεξήχθη σε πολλές εικόνες από
σύνολο δεδομένων και τα αποτελέσματα βρέθηκαν συνεπή. Το δεύτερο επίπεδο με 16
προσανατολισμούς βρέθηκε ότι δίνει την καλύτερη προσέγγιση για την ενέργεια και ήταν πιο
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κοντά στην κατάτμηση του ακτινολόγου. Η αύξηση της ενέργειας της ανακατασκευασμένης
εικόνας είναι σύμφωνη και εξαιτίας των περιττών εστιών υψηλής έντασης που
δημιουργούνται στη διαδικασία για την αυτοματοποίηση της κατάτμησης. Το επόμενο βήμα
του αλγορίθμου επικεντρώνεται στην αφαίρεση των ακραίων τιμών. Ακολουθούν λοιπόν
επόμενα βήματα κατά τα οποία πραγματοποιείται η απομάκρυνση των ακραίων τιμών
χρησιμοποιώντας μαθηματικούς τύπους μορφολογικών λειτουργιών και φιλτραρίσματος
περιοχής.

Εικόνα 33. Επανασύνθεση της εικόνας με 6,5% των συντελεστών καμπύλης στις κλίμακες
προσανατολισμών 2 και 16. Πηγή: https://biomedical-engineeringonline.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X-13-157

5.2.3 Φιλτράρισμα περιοχής και ανάλυση συνδεδεμένων στοιχείων θορύβου
Περιττές εστίες υψηλής έντασης στην ανακατασκευασμένη εικόνα παραμένουν υπό τη
μορφή φωτεινών δομών που θα μπορούσαν να είναι είτε μίγμα μυϊκού λίπους είτε κάποια
μορφή

ανωμαλίας,

δηλαδή

ασβεστοποίηση.

Η

ανακατασκευασμένη

εικόνα

μετασχηματίζεται σε επίπεδα γκρίζου (0 ~ 255) για να πραγματοποιηθεί η ανάλυση των
συνδεδεμένων περιττών δομών η οριοθέτηση. Η απομάκρυνση των συνιστωσών έντασης με
χαμηλότερα επίπεδα έντασης γίνεται με την εφαρμογή κατωφλίου με βάση τον τύπο:
𝛵 = 𝜇 − 𝛼𝜎

(7)
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όπου μ είναι ο μέσος όρος και σ είναι η τυπική απόκλιση αντίστοιχα. Ως τιμή του α
επιλέγεται (α <1) Το κατώφλι πραγματοποιείται βάσει του

𝑝(𝑖, 𝑗) = {

𝑝(𝑖, 𝑗) 𝑖𝑓𝑝(𝑖, 𝑗) > 𝑇
}
0
𝑖𝑓𝑝(𝑖, 𝑗) < 𝑇

(8)

όπου p (i, j) είναι η τιμή της έντασης των εικονοστοιχείων στη θέση (i, j) μιας εικόνας. Για την
αφαίρεση ανεπιθύμητων εικονοστοιχείων της περιοχής εικόνας εφαρμόζεται φιλτράρισμα.
Αφαιρούνται εικονοστοιχεία που εντοπίζονται κάτω από κάποιο κατώφλι του οποίου η τιμή
καθορίζεται εμπειρικά και περιλαμβάνει ανάλυση του αριθμού των εικονοστοιχείων του
ορογόνου θύλακα ή του τένοντα για την ανακατασκευασμένη εικόνα. Η τιμή κατωφλίου
είναι σχετική με το μέγεθος της εικόνας. Η εικόνα που σχηματίζεται μετά το κατώφλι φαίνεται
στην εικόνα 30 e.

Παρόλο που τα περισσότερα από τα ανεπιθύμητα εικονοστοιχεία

απομακρύνονται σε αυτό το βήμα, ορισμένα από αυτά που είναι συνδεδεμένα με το θύλακα
και τον τένοντα ακόμα διατηρούνται. Επομένως, εφαρμόζεται μια επιθυμητή μάσκα για
τμηματοποίηση του υπερακανθίου τένοντα για την απομάκρυνση αυτών των υπολειπόμενων
εικονοστοιχείων. Η διαστολή (dilation), η διάβρωση (erosion), το άνοιγμα (opening) και το
κλείσιμο (closing) είναι τυπικές μαθηματικές μορφολογικές λειτουργίες που βοηθούν στην
απομάκρυνση της παραμορφωμένης υφής και του θορύβου από την εικόνα
χρησιμοποιώντας τα δομικά στοιχεία και χαρακτηριστικά.
Σ΄ αυτήν την εφαρμογή, δίσκος χρησιμοποιήθηκε ως στοιχείο δομής. Το μειονέκτημα της
συμβατικής διαστολής και διάβρωσης είναι ότι δεν διατηρούν τέλεια τις πληροφορίες στις
ακμές. Προτάθηκαν μορφολογικοί τελεστές που διατηρούν το σχήμα και το μέγεθος της
δομής. Αν η εικόνα είναι I (x, y) και g είναι η εικόνα της μάσκας, τότε η μορφολογική διαστολή
ορίζεται από την εξίσωση:
𝛿

(𝑘)
𝑔(𝐼)

=  𝛿𝑔 [𝛿

(𝑘−1)
𝑔(𝐼)]

(9)

Και η μορφολογική διάβρωση ορίζεται από την εξίσωση
є

(𝑘)
𝑔(𝐼)

=  є𝑔 [є

(𝑘−1)
𝑔(𝐼)]

(10)
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Η εκτέλεση βήμα-βήμα και η εφαρμογή του μέγιστου/ελάχιστου τελεστή μετά από κάθε
επανάληψη της στοιχειώδους διάβρωσης /διαστολής είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της
σημειωμένης εικόνας δείκτη. Γενικά, μετά την εκτέλεση ορισμένων βημάτων και οι δύο
παραπάνω εξισώσεις καθίστανται σταθερές και δεν συμβαίνουν άλλες αλλαγές. Αυτό
σημαίνει
𝛿

(𝑘)
𝑔(𝐼)

= 𝛿 𝑘−1𝑔(𝐼)𝜅𝛼𝜄є

(𝑘)
𝑔(𝐼)

=є 𝑘−1𝑔(𝐼)

(11)

Με βάση τους ανωτέρω ορισμούς, η λειτουργία ανοίγματος και κλεισίματος με
ανακατασκευή πραγματοποιείται όπως παρακάτω:
𝛪ō𝑆 = 𝛿

(𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑠)
𝑔(𝐼ō𝑆)

(12)

(𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑠)
𝑔(𝐼⦁𝑆)

(13)

𝛪⦁¯𝑆 = 𝛿

Σχήμα 20. (a) Αρχική εικόνα (b) Αποτέλεσμα συμβατικού ανοίγματος (c) Αποτέλεσμα ανοίγματος με
ανακατασκευή
Πηγή:https://biomedical-engineering-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X-13-157
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Η εφαρμογή συμβατικών μορφολογικών λειτουργιών μερικές φορές εισάγει νέες ακμές και
περιγράμματα που δεν χρειάζονται. Η ανακατασκευή με γεωδαιτικές μορφολογικές
λειτουργίες αποδίδει αποτελέσματα όπου αυτά τα μειονεκτήματα αφαιρούνται. Στο σχήμα
20 παρουσιάζεται εφαρμογής γεωδαιτικών μορφολογικών λειτουργιών. Η μορφολογική
λειτουργία που φαίνεται δείχνει το δίσκο ως στοιχείο δομής. Η μορφολογική λειτουργία
εκτελείται για να απομακρυνθούν τα υπόλοιπα αντικείμενα. Η μέθοδος περιλαμβάνει δύο
στάδια: η μία είναι η μορφολογική διαστολή που ακολουθείται από τη λειτουργία
διάβρωσης. Το στοιχείο δομής που χρησιμοποιείται για μορφολογικές λειτουργίες είναι ένας
δίσκος. Το αποτέλεσμα που προκύπτει από μορφολογικές λειτουργίες φαίνεται στο σχήμα
30(f). Στο τελικό στάδιο εφαρμόζεται το φιλτράρισμα περιοχής όπου επιλέγεται η υψηλή τιμή
κατωφλίου έτσι ώστε να αποκτάται η μάσκα για τον υπερακάνθιο τένοντα. Τα διάφορα
στάδια για κατάτμηση της εικόνας τα βλέπουμε στην εικόνα 30.
Επομένως, ο αλγόριθμος περιγράφεται ως εξής:
1) Εκτελείται μια λειτουργία κατωφλίου για την αφαίρεση των τιμών υψηλής έντασης.
2) Διεξάγεται απομάκρυνση των κηλίδων που δεν ανήκουν στον υπερακάνθιο τένοντα και
των οποίων οι τιμές θεωρούνται ως υπερβολικές τιμές.
3) Διεξάγεται φιλτράρισμα περιοχής για να αφαιρεθεί μικρός αριθμός εικονοστοιχείων που
δεν ανήκουν στον υπερακάνθιο τένοντα.
4) Η μορφολογική λειτουργία του ανοίγματος γίνεται χρησιμοποιώντας δίσκο σαν στοιχείο
δομής
5) Στο τελευταίο βήμα, χρησιμοποιείται ξανά φιλτράρισμα για την απόκτηση της σαφούς
δομής του τένοντα. Τα αποτελέσματα σε αυτό το στάδιο, που παρουσιάζονται στην Εικόνα
30 (g), δόθηκαν σε ακτινολόγο για αξιολόγηση. Έγινε σύσταση όπως ομαλοποιηθούν τα όρια
για τον υπερακάνθιο τένοντα που περικλείονται από τον ορογόνο θύλακα και το φλοιό του
οστού.

5.2.4 Εφαρμογή προσαρμογής πολυωνυμικής καμπύλης (polynomial curve fitting)
Αφού βρέθηκε το όριο για την εξαγόμενη μάσκα, εφαρμόστηκε προσαρμογή πολυωνυμικής
καμπύλης για να γίνουν τα όρια της μάσκας λεία για καλύτερη απεικόνιση του τένοντα.
Υπολογίστηκαν δύο διαφορετικές τετραγωνικές συναρτήσεις στη βάση του οριακού σημείου
της ενδιαφέρουσας περιοχής. Η προσαρμογή της καμπύλης πραγματοποιήθηκε με χρήση
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τετραγωνικής πολυωνυμικής λειτουργίας. Το αποτέλεσμα για αυτό το βήμα φαίνεται στο
σχήμα 30 (h). Η προσαρμογή της καμπύλης ανάκτησε επίσης μερικά από τα ελλείποντα
σημεία των ορίων από τις εικόνες, αυξάνοντας έτσι την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Στη
συνέχεια αναφέρονται τα πειραματικά αποτελέσματα της αναφερόμενης αξιολόγησης της
εφαρμογής του αλγορίθμου και της κατάτμησης του ακτινολόγου.

5.2.5 Αξιολόγηση απόδοσης (Performance evaluation)
Ο αναφερόμενος αλγόριθμος αξιολογήθηκε με βάση την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση. Η
ποσοτική ανάλυση για την αξιολόγηση της αναφερόμενης μεθοδολογίας για την κατάτμηση
αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας τρεις μετρήσεις: 1) ψευδώς θετικό ποσοστό, 2) πραγματικό
θετικό ποσοστό και 3) Ακρίβεια. Ζητήθηκε επίσης από τον ακτινολόγο να οριοθετήσει τον
υπερακάνθιο τένοντα στο υπερηχογράφημα χειροκίνητα. Η σύγκριση της περιοχής που
οριοθετήθηκε από ακτινολόγο και η αυτόματη κατάτμηση που εκτελέστηκε από τον
αναφερόμενο αλγόριθμο έγινε με βάση την περιοχή της πραγματικής θετικής τιμής, ψευδώς
θετικής τιμής, της αληθούς αρνητικής τιμής και της ψευδούς αρνητικής τιμής. Η
σχηματοποίηση της τμηματοποίησης του υπερηχογραφήματος από τον ακτινολόγο και της
αυτοματοποιημένης τμηματοποίησης φαίνεται στο σχήμα παρουσιάζεται στο σχήμα 21.

Σχήμα 21. Αντίστοιχες περιοχές για ψευδώς θετικές, ψευδώς αρνητικές και αληθινές θετικές τιμές
αξιολόγησης της εφαρμογής.
Πηγή: https://biomedical-engineering-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X-13157
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Ο τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ψευδώς θετικών τιμών, πραγματικά
θετικών τιμών και τιμών ακριβείας είναι:
𝜋𝜌𝛼𝛾𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ά𝜃𝜀𝜏𝜄𝜅έ𝜍𝜏𝜄𝜇έ𝜍 = 
𝛹𝜀𝜐𝛿ώ𝜍𝜃𝜀𝜏𝜄𝜅έ𝜍𝜏𝜄𝜇έ𝜍 = 

|𝛢𝑚 ∩𝛢𝑎 |
|𝛢𝑚 |

,

(14)

|𝛢𝑚 ∩𝛢𝑎 |
|𝛢𝑚 |

,

(15)

|𝛢 ∩𝛢 |

𝜏𝜄𝜇έ𝜍𝛼𝜅𝜌ί𝛽𝜀𝜄𝛼𝜍 =  |𝛢𝑚 ∪𝛢𝑎|,
𝑚

(16)

𝑎

όπου το Am είναι η χειροκίνητη τμηματοποίηση για περιοχή του υπερακανθίου τένοντα που
εκτελείται από έναν έμπειρο ακτινολόγο. Το Aα είναι η αυτόματη κατάτμηση του
υπερακανθίου τένοντα που εκτελείται από την αναφερόμενη μεθοδολογία.
Κατά τη δεύτερη φάση της αξιολόγησης, οι κατατμημένες εικόνες δόθηκαν σε ακτινολόγο για
πραγματοποίηση αξιολόγησης για μερικού πάχους ρήξη (partial thickness tear - PTTs) και για
ρήξη ολικού πάχους (full thickness tear - FTTs). Η ευαισθησία (sensitivity value) και η
ειδικότητα (specificity value) για τη μέθοδο αξιολογήθηκαν από τον ακτινολόγο. Τα
πραγματικά θετικά, τα ψευδώς θετικά, τα ψευδώς αρνητικά και τα πραγματικά αρνητικά στη
μελέτη ερμηνεύονται ως εξής:
Πραγματικά θετικές τιμές (True Positives) - υπάρχουσα παθολογία και διαγνωσμένη σωστά
Ψευδώς θετικές τιμές (False Positives) - παθολογία που δεν υπάρχει και έχει διαγνωσθεί
Ψευδώς αρνητικές τιμές (False Negatives) – υπάρχουσα παθολογία αλλά όχι διαγνωσμένη
Αληθινά αρνητικές τιμές (Τrue Νegatives) - η παθολογία δεν υπάρχει και δεν διαγνώσθηκε
Η τιμή ευαισθησίας (sensitivity) και η τιμή ειδικότητας (Specificity) υπολογίστηκαν
χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο:

𝜏𝜄𝜇ή𝜀𝜐𝛼𝜄𝜎𝜃𝜂𝜎ί𝛼𝜍 =
𝜏𝜄𝜇ή𝜀𝜄𝛿𝜄𝜅ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 =

𝛱𝜌𝛼𝛾𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ά𝜃𝜀𝜏𝜄𝜅έ𝜍
𝛱𝜌𝛼𝛾𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ά𝜃𝜀𝜏𝜄𝜅έ𝜍+𝛹𝜀𝜐𝛿ώ𝜍𝛼𝜌𝜈𝜂𝜏𝜄𝜅έ𝜍
𝛢𝜆𝜂𝜃𝜄𝜈ά𝛼𝜌𝜈𝜂𝜏𝜄𝜅έ𝜍

𝛱𝜌𝛼𝛾𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ά𝜃𝜀𝜏𝜄𝜅έ𝜍+𝛹𝜀𝜐𝛿ώ𝜍𝛼𝜌𝜈𝜂𝜏𝜄𝜅έ𝜍

(17)
(18)

Τα αποτελέσματα για την εκτίμηση της παθολογικής κατάστασης υπολογίστηκαν και
συγκρίθηκαν με τη διάγνωση μερικού πάχους ρήξης υπερακανθίου τένοντα και ολικού
πάχους ρήξης υπερακανθίου τένοντα χρησιμοποιώντας εικόνες υπερήχων.
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5.2.6 Πειραματικά αποτελέσματα
Το αποτέλεσμα της τμηματοποίησης των τενόντων σύμφωνα με την αξιολόγηση του
ακτινολόγου πραγματοποιήθηκε με τις λειτουργίες που περιγράφηκαν στο αναφερόμενο
μέρος της μεθοδολογίας. Τα αποτελέσματα κάθε βήματος φαίνονται στην εικόνα 33. Η
εικόνα 34 δείχνει ποιοτική σύγκριση των αποτελεσμάτων με χρήση χειροκίνητης
τμηματοποίησης από τον ακτινολόγο και το αποτέλεσμα που λαμβάνεται χρησιμοποιώντας
τον αναφερόμενο αλγόριθμο. Η εικόνα 34 (a) δείχνει τα πραγματικά θετικά αποτελέσματα
στα οποία επιτεύχθηκε ακριβής κατάτμηση σύμφωνα με την υπόδειξη ακτινολόγου. Στην
εικόνα 34 (b) μπορεί να φανεί ότι στην περιοχή που τμηματοποιήθηκε από τον ακτινολόγο
υπάρχει παθολογία στο αποτέλεσμα εξαιτίας θορύβου. Τα ψευδώς θετικά προκύπτουν
εξαιτίας της ανακριβούς ανίχνευσης του μυϊκού λίπους που φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο
στην κατάτμηση. Στην εικόνα 34 (c), το αποτέλεσμα δείχνει ανακρίβεια του αλγορίθμου με
τη μορφή ανίχνευσης ψευδών αρνητικών, όπου ο λόγος για τη δυσκολία αντίληψης ύπαρξης
παθολογίας είναι η ανεπαρκής ορατότητα των θυλακίων. Δεν εντοπίστηκαν περιπτώσεις
πραγματικών αρνητικών (τα πραγματικά αρνητικά είναι περιπτώσεις όπου η περιοχή
τμηματοποίησης βρίσκεται εντελώς εκτός της περιοχής που χωρίζεται με το χέρι από τον
ακτινολόγο). Η ποσοτική εκτίμηση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν με χρήση του
προτεινόμενου

αλγορίθμου

πραγματοποιήθηκε

χρησιμοποιώντας

τις

παραπάνω

παραμέτρους. Ο πίνακας 5 δείχνει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων με τη μορφή του
πραγματικού θετικού ποσοστού, της εσφαλμένης θετικής τιμής και της τιμής ακρίβειας του
αποτελέσματος.

Πίνακας 5. Αποτέλεσμα απόδοσης του αναφερόμενου αλγορίθμου Πηγή: Gupta et al. 2014:15
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Η απόδοση της αναφερόμενης μεθόδου δοκιμάστηκε επίσης για εστιασμένη αξιολόγηση με
τη βοήθεια δύο ακτινολόγων και το αποτέλεσμα συγκρίθηκε με αναφερόμενα στη
βιβλιογραφία αποτελέσματα άλλων ερευνητών. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν για τη
διάγνωση μερικού πάχους ρήξεων του τένοντα και πλήρους πάχους ρήξεων
χρησιμοποιώντας τιμές ευαισθησίας και τιμές ειδικότητας. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης
φαίνονται στον πίνακα 6. Οι συγγραφείς σύμφωνα με τον πίνακα 6 χρησιμοποίησαν 40, 36
και 68 εικόνες αντίστοιχα που λήφθηκαν με υπέρηχο, ενώ στην αναφερόμενη μελέτη
χρησιμοποιήθηκαν 116 εικόνες για να αξιολογηθεί η ευαισθησία και η ειδικότητα σχετικά
με τη διάγνωση των μερικού πάχους ρήξεων (ΡΤΤ) και των ολικού πάχους ρήξεων (FTT) στον
υπερακάνθιο τένοντα.

Πίνακας 6. Σύγκριση των αποτελεσμάτων για εστιασμένη παθολογία (PTT- Partial thickness tear, FTTFull thickness tear) Πηγή: Gupta et al. 2014:15

Οι τιμές ευαισθησίας και οι τιμές ειδικότητας για τις PTTS σύμφωνα με τους ερευνητές του
πίνακα 6 είναι 92,3% και 92,6%, 66,7% και 93,5%, 92% και 33,5% ενώ χρησιμοποιώντας την
αναφερόμενη μέθοδο οι τιμές είναι 94% και 93,6% . Ομοίως, για τις τιμές ευαισθησίας και
τις τιμές ειδικότητας για τις FTTS είναι 92,6% και 94%, 92,3% και 94,4%, 94% και 94%
αντίστοιχα ενώ χρησιμοποιώντας την αναφερόμενη μέθοδο η ευαισθησία και η ειδικότητα
των FTTs στην αναφερόμενη μελέτη περίπτωσης είναι 95,6% και 95% αντίστοιχα. Ο χρόνος
εκτέλεσης του αλγορίθμου για την αυτόματη κατάτμηση του υπερακανθίου τένοντα είναι 1,4
s. Ο αλγόριθμος υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας επεξεργαστή i7, 3,4 GHz και 8 GB RAM. Η
ενίσχυση της εικόνας για τμηματοποίηση διαρκεί 0,55-0,65 s και το στάδιο τμηματοποίησης
διαρκεί περίπου 0,75-0,85 s. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη προσέγγιση είναι γρήγορη,
αξιόπιστη, με δυνατότητα μελλοντικής εφαρμογής σε πραγματικό χρόνο. Η παράμετρος
εκτίμησης και ο χρόνος υπολογισμού για τον αλγόριθμο υποδηλώνουν υψηλή απόδοση για
την αναφερόμενη μεθοδολογία.
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Εικόνα 34. Αποτελέσματα κατά στάδιο από την εφαρμογή της αναφερόμενης μεθόδου. (a) Εικόνα
εισαγωγής b) Ενίσχυση αντίθεσης (c) Αφαίρεση θορύβου (d) Μετασχηματισμός καμπύλης (τελεστής
6,5%) e) Φιλτράρισμα περιοχής f) μορφολογικός τελεστής. g) τμηματοποιημένη εικόνα τένοντα h)
Προσαρμογή πολυωνυμικής καμπύλης (ι) Τελικό αποτέλεσμα υπερακανθίου τένοντα. Πηγή:
https://biomedicalengineeringonline.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X-13-157

Εικόνα 35. Αποτελέσματα από τη χειροκίνητη κατάτμηση από τον ακτινολόγο και την αυτόματη
κατάτμηση χρησιμοποιώντας τον αναφερόμενο αλγόριθμο (a) Αληθώς θετική (b) Ψευδώς θετική (c)
Ψευδώς αρνητική (d) Αληθώς αρνητική. Πηγή:
https://biomedicalengineeringonline.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X-13-157
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5.2.7 Μεταφορά της μεθόδου
Ο υπερηχογράφος σύμφωνα με τους Gupta et al. 2014:15 είναι μια αιτιοκρατική μέθοδος
απεικόνισης που σημαίνει ότι οι εικόνες που αποκτήθηκαν υπό τις ίδιες συνθήκες θα δώσουν
παρόμοιο αποτέλεσμα. Παρά το γεγονός ότι είναι καθοριστικής φύσης, η υπερηχογραφική
εικόνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον χειριστή. Στην αναφερόμενη μέθοδο, έγινε
προσπάθεια να μειωθεί η εξάρτηση του αποτελέσματος από το χειριστή της μηχανής
υπερήχων για τη διάγνωση παθολογικών καταστάσεων στον υπερακάνθιο τένοντα. Τα
χαρακτηριστικά της εικόνας μελετήθηκαν από εικόνες που λήφθηκαν από διαφορετικούς
χειριστές και μηχανές και αναλύθηκαν στη βάση μοναδικών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών.
Στη μέθοδο εφαρμόστηκαν αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας για την εξαγωγή πληροφοριών
από τον υπερακάνθιο τένοντα και την ανασύνθεσή του. Και από τις 116 εικόνες που
ελήφθησαν από διαφορετικές πηγές καθώς και από δύο διαφορετικούς ακτινολόγους
διαπιστώθηκε ότι ο υπερακάνθιος τένοντας είναι κυρτός στη φύση και συμπιέζεται πάντοτε
μεταξύ των θυλάκων στο άνω μέρος και του βρεγματικού φλοιού του οστού στον πυθμένα.
Τόσο ο θύλακας όσο και ο φλοιός έχουν υπερηχοϊκή υφή σε σύγκριση με τον τένοντα.
Η αναφερόμενη μέθοδος βασίστηκε στην ιδιάζουσα φύση της εμφάνισης του υπερακανθίου
τένοντα σε εικόνα υπερήχων και ο αλγόριθμος δοκιμάστηκε κάτω από διαφορετικές
καταστάσεις – διαφορετικός εξοπλισμός λήψης και διαφορετικός χειριστής για την
εμφανιζόμενη εικόνα – κατά τη διαδικασία της τμηματοποίησης της εικόνας. Με τα δεδομένα
αυτά, η αναφερόμενη μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλινικές εφαρμογές και για τη
μεταγενέστερη επεξεργασία της εικόνας υπερηχογραφήματος υπερακανθίου τένοντα για
παθολογίες ασφαλώς με περιορισμένες διαφοροποιήσεις στα εσωτερικά χαρακτηριστικά
του τένοντα ή τις δυνατότητες του ακτινολόγου. Η μέθοδος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
αποτελεσματικά για την εκπαίδευση ιατρικών στελεχών για εστιασμένη και αποτελεσματική
διάγνωση παθολογίας υπερακανθίου τένοντα. Όσον αφορά μελλοντική μελέτη, αυτή θα
αποσκοπεί στη μείωση της πολυπλοκότητας του αλγορίθμου έτσι που να μπορεί να
χρησιμοποιείται αποτελεσματικά ως εργαλείο απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο,
ενσωματωμένο στον εξοπλισμό υπερήχων για την κλινική ανάλυση παθολογιών του
υπερακανθίου τένοντα .
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5.2.8 Συζήτηση αποτελεσμάτων μελέτης περίπτωσης και μελλοντική εργασία
Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης περίπτωσης Gupta et al. 2014:16 για την
πραγματοποίησή της χρησιμοποιήθηκε ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας για τις
υπάρχουσες μεθόδους διάγνωσης του υπερακάνθιου τένοντα καθώς και η εμπειρία ειδικών
ακτινολόγων. Αναφέρθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και οι ειδικοί
κατά τη διαδικασία της εξέτασης. Εκτιμήθηκε ότι βλάβες του μυοσκελετικού συστήματος σε
εικόνα υπερήχων τυγχάνουν υποκειμενικής ανάλυσης ενώ η διαδικασία της εξέτασης
έπαιρνε αρκετό χρόνο. Αυτό το ζήτημα παρακίνησε τους συγγραφείς στην ανάπτυξη
αυτοματοποιημένης μεθοδολογίας για την εκτίμηση παθολογιών του μυοσκελετικού
συστήματος και συγκεκριμένα για αυτοματοποιημένη μεθοδολογία ανάλυσης των
παθολογιών στον υπερακάνθιο τένοντα του. Για να προωθηθεί η έρευνα και να
αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες, η πρώτη πρόκληση για τους συγγραφείς ήταν να
εντοπιστεί αυτόματα η περιοχή ενδιαφέροντος, δηλ. ο υπερακάνθιος τένοντας έτσι ώστε να
μπορεί να πραγματοποιηθεί εστιασμένη και ακριβής διάγνωση για την πάθηση.
Στην αναφερόμενη μελέτη περίπτωσης αναλύθηκε η μέθοδος που προτάθηκε από τους
συγγραφείς Gupta et al. 2014 για την αυτόματη τμηματοποίηση του υπερακανθίου τένοντα
από την εικόνα υπερήχων. Η μέθοδος περιλάμβανε την ενίσχυση αντίθεσης εικόνας και την
εξαγωγή χαρακτηριστικών από την εικόνα υπερήχων. Η ενίσχυση αντίθεσης επιτεύχθηκε με
τη χρήση στατιστικά προσαρμοστικής μεθόδου ακολουθούμενη από αφαίρεση θορύβου
χρησιμοποιώντας μέθοδο ανισότροπης διάχυσης. Στη συνέχεια, η εικόνα αποσυντέθηκε
χρησιμοποιώντας μετασχηματισμό καμπυλών. Η ενεργειακή ανάλυση της αποσύνθεσης
πραγματοποιήθηκε για να επιλεγεί η ποσότητα των χαρακτηριστικών καμπύλης που
απαιτούνται για την παραγωγή μάσκας. Διαπιστώθηκε ότι το 6,5% των χαρακτηριστικών
καμπύλης, σε προσανατολισμούς κλίμακας 2 και 16, παρέχει την καλύτερη μάσκα για
τμηματοποίηση.

Οι

εικόνες

ανασυντέθηκαν

χρησιμοποιώντας

χαρακτηριστικά

καμπυλότητας με χρήση γεωδαιτικών μορφολογικών λειτουργιών για να εξαχθούν ακμές και
να αφαιρεθούν τα περιττά στοιχεία θορύβου. Εφαρμόστηκε συνδυασμός της συνιστώσας
ανάλυσης και του φιλτραρίσματος περιοχής για να αφαιρεθούν οι ψευδείς περιοχές και να
γίνει ακριβής ανίχνευση. Έγινε μια ανταλλαγή μεταξύ της επιλογής των χαρακτηριστικών
καμπύλης και της αφαίρεσης ψευδών περιοχών. Το υψηλό ποσοστό χαρακτηριστικών
καμπύλης είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των ψευδών θετικών. Η εφαρμογή αλγορίθμου
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πολυωνυμικής καμπύλης χρησιμοποιήθηκε για να εξομαλύνει την περιοχή του
υπερακανθίου τένοντα σύμφωνα με τις συστάσεις του ακτινολόγου. Ο τμηματοποιημένος
υπερακάνθιος τένοντας θα βοηθήσει τον ακτινολόγο για ακριβή διάγνωση ανωμαλιών στον
τένοντα. Η ποσοτική εκτίμηση που έγινε για την κατάτμηση και τα αποτελέσματα της
διάγνωσης για παθολογικές καταστάσεις υποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του
προτεινόμενου αλγορίθμου. Επίσης ο χρόνος υπολογισμού για τον αλγόριθμο δείχνει τη
δυνατότητά του για να διατεθεί για τη διάγνωση σε πραγματικό χρόνο των παθολογιών στον
υπερακάνθιο τένοντα.
Σύμφωνα με τους Gupta et al. 2014:16 μελλοντική εργασία θα πρέπει να επικεντρωθεί στην
παροχή ενός αυτοματοποιημένου συστήματος διάγνωσης παθολογίας στον υπερακάνθιο
τένοντα. Ο χρόνος υπολογισμού του αλγορίθμου θα μειωθεί με την βελτίωση απόδοσης
χρησιμοποιούμενων τελεστών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή για διάγνωση σε
πραγματικό χρόνο
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Συμπεράσματα – Μελλοντική Εργασία

1. Συμπεράσματα
Η εφαρμογή του υπερήχου στην ιατρική διάγνωση παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη. Από την
εισαγωγή της μεθόδου στη δεκαετία του 1960, ο υπερηχογράφος έχει βρει εκτεταμένη
εφαρμογή στην ανατομική απεικόνιση, τη μέτρηση της ροής αίματος και την αξιολόγηση της
φυσιολογίας σε όλες σχεδόν τις πτυχές της ιατρικής. Δεδομένου ότι οι μηχανές υπερήχων
έχουν γίνει μικρότερες, λιγότερο δαπανηρές και ευκολότερες στη χρήση, η μέθοδος
διάγνωσης με υπερήχους γίνεται όλο και πιο δημοφιλής μεταξύ των γιατρών. Η μέθοδος
απεικόνισης με υπερήχους έχει αντικαταστήσει ή συμπληρώσει έναν μεγάλο αριθμό
διαδικασιών ακτινογραφίας και πυρηνικής ιατρικής και έχουν ανοίξει νέους τομείς
διαγνωστικής έρευνας. Η μέθοδος διάγνωσης υπερήχων αναγνωρίζεται ως μια ασφαλής,
αποτελεσματική και εξαιρετικά ευέλικτη μέθοδος απεικόνισης, ικανή να παρέχει κλινικά
σχετικές πληροφορίες για τα περισσότερα μέρη του σώματος με γρήγορο και οικονομικό
τρόπο. (WHO 1998:2) Σε σύγκριση με άλλες τεχνικές απεικόνισης δεν υπάρχουν ιοντίζουσες
ακτινοβολίες ή ισχυρά μαγνητικά πεδία. Οι εξετάσεις μπορούν να γίνουν όπου είναι ο
ασθενής και χωρίς οποιαδήποτε προετοιμασία. Στις μέρες μας η απόδοση, η αξιοπιστία και
η ευελιξία των σαρωτών υπερήχων έχουν αυξηθεί, με αποτέλεσμα το χαμηλότερο κόστος
ανά μονάδα απόδοσης. Έτσι, τόσο οι δυνατότητες των συστημάτων υπερήχων όσο και οι
κλινικές εφαρμογές τους αυξάνονται.
Λόγω της σπουδαιότητας της υπερηχογραφίας στην ιατρική διάγνωση, στην παρούσα
διατριβή έγινε αναφορά των βασικών αρχών αυτής της μεθόδου. Η λειτουργία που έχει
περιγραφεί είναι γνωστή σαν λειτουργία Β (Brightness mode), τρόπος σάρωσης Β (B-scan) και
πρόσφατα, τρόπος απεικόνισης με χρήση της κλίμακας του γκρίζου (gray-scale imaging).
Αυτός ο τρόπος μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός, αν φανταστούμε την ανατομική τομή
υποδιαιρεμένη σε πολλές κυψελίδες (picture elements ή pixels) και για κάθε τέτοια κυψελίδα
μια θέση στη μνήμη εικόνας, έτοιμη να δεχθεί κάποια τιμή ανάλογη της έντασης των
ανακλάσεων που προέρχονται από αυτή. Οι αποστάσεις των ανακλαστικών επιφανειών από
το μετατροπέα ενέργειας υπολογίζονται με βάση την ταχύτητα του ήχου στους μαλακούς
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ιστούς και το συνολικό χρόνο διάδοσης του αρχικού παλμού υπερήχων μέχρι το σημείο
ανάκλασης και επιστροφής της ανάκλασης στο μετατροπέα ενέργειας. Ο πίνακας εντάσεων,
που με τον τρόπο αυτό αποθηκεύεται στη μνήμη εικόνας, διαβάζεται και μεταφέρεται στην
οθόνη με συχνότητα που επιτρέπει τη σταθερή και συνεχή απεικόνιση της ανατομικής τομής.
Ακόμη, το γεγονός ότι η εικόνα είναι αποθηκευμένη σαν πίνακας αριθμητικών τιμών δίνει τη
δυνατότητα επεξεργασίας της εικόνας, πριν από την προβολή της στην οθόνη, με σκοπό τη
μείωση του θορύβου, την εκλεκτική ενίσχυση διαφόρων περιοχών της εικόνας ή διαφόρων
εντάσεων καθώς και τη δυνατότητα ανάλυσης της εικόνας, με σκοπό την εύρεση και το
χαρακτηρισμό του μεγέθους ή του σχήματος διαφόρων αντικειμένων και το χαρακτηρισμό
των ιδιοτήτων διαφόρων ιστών. Τη διαγνωστική απεικόνιση με υπερηχογράφο, σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 1998:2, ο κάθε χρήστης της μεθόδου θα πρέπει να την
κατέχει πολύ καλά. Η κατάλληλη γνώση των χρηστών του διαγνωστικού υπερηχογραφήματος
είναι η πιο σημαντική προϋπόθεση για τη βελτίωση και ορθολογική εφαρμογή της
υπερηχογραφίας στην ιατρική πρακτική. Η κατανόηση των βασικών φυσικών και
επιστημονικών αρχών που διέπουν την υπερηχογραφία και τα όργανα της είναι απαραίτητη
για την επίτευξη του μέγιστου διαγνωστικού οφέλους από την τεχνολογία αυτή.
Περιγράφονται λοιπόν οι φυσικές αρχές που σχετίζονται με τον υπέρηχο και η
αλληλεπίδρασή τους με τους ιστούς που περιλαμβάνουν τη βασική ορολογία, τη φυσική των
κυμάτων και την αλληλεπίδρασή τους με διαφορετικούς ιστούς του σώματος,
συμπεριλαμβανομένου του πλάτους, της έντασης, της εξασθένησης, της κάθετης και της
πλάγιας εμφάνισης και της σκέδασης, της δομής του μετατροπέα και της επίδρασής της στα
υπερηχητικά κύματα.
Μια δεσπόζουσα αντίληψη για τον υπερηχογράφο που αναφέρεται από τον WHO 1998:2 και
που λέει ότι «ο καθένας είναι συνηθισμένος να θεωρεί ως ασαφείς τις εικόνες με υπερήχους»
θεωρήθηκε ως πρόκληση ώστε να μελετηθούν σχετικά άρθρα με σκοπό την απόκτηση
δεξιοτήτων αναγνώρισης του θορύβου και των τεχνικών σφαλμάτων των υπερηχογραφιών
όπως και των αιτιών που τα δημιουργούν. Ο θόρυβος και τα τεχνικά σφάλματα είναι
σύμφυτα με τη μέθοδο της υπερηχογραφικής απεικόνισης. Κάποια από τα σφάλματα όπως
αντιλαμβανόμαστε από τα αναφερθέντα μπορεί να μας είναι χρήσιμα, γιατί εμφανίζονται
επαναλαμβανόμενα με συγκεκριμένες εσωτερικές δομές, ωστόσο στις πλείστες των
περιπτώσεων ο θόρυβος και τα τεχνικά σφάλματα στην υπερηχογραφία δημιουργούν
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αλλοιώσεις στην ιατρική εικόνα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ερμηνεία της.
Ορισμένα τεχνικά σφάλματα μπορούν να αποφευχθούν με την κατάλληλη τεχνική από το
χειριστή, αλλά υπάρχουν και εκείνα που δημιουργούνται από τους διάφορους φυσικούς
περιορισμούς της εφαρμογής της μεθόδου ή τη διαδικασία επεξεργασίας εξασφάλισης της
επιθυμητής εικόνας και γενικότερα της ιατρικής πληροφορίας. Τεχνικά σφάλματα
υπερηχογραφίας πιθανό να προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά της δέσμης, να
δημιουργούνται εξ’ αιτίας της εξασθένησης της δέσμης, την ύπαρξη πολλαπλών διαδρομών
ηχώ ή να είναι σφάλματα ταχύτητας. Ο χρήστης συστήματος υπερήχου θα πρέπει να είναι
ικανός να αναγνωρίζει τα ποικίλα σφάλματα και τους λόγους που αυτά εμφανίζονται σε
εικόνες υπερήχων γιατί είναι ζωτικής σημασίας το θέμα αυτό και έχει να κάνει με τη σωστή
διαγνωστική ερμηνεία. Αυτή η αναγνώριση απαιτεί καλή γνώση των ήδη αναφερθέντων
θεμάτων. Ο χρήστης πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τα θέματα αυτά και τις παραγόμενες
εικόνες που θα τύχουν επεξεργασίας. Το πλάτος της δέσμης, ο πλευρικός λοβός, η οπίσθια
ακουστική σκίαση, η οπίσθια ακουστική ενίσχυση, τα σφάλματα αντήχησης, του δακτυλίου,
της εικόνας του καθρέφτη, της μετατόπισης ταχύτητας και της διάθλασης είναι τεχνικά
σφάλματα της υπερηχογραφίας τύπου Β που συναντώνται συνήθως στην κλινική πρακτική.
Αυτά τα τεχνικά σφάλματα έχουν περιγραφεί πιο πάνω όπως και η φυσική επεξήγησή τους,
η διαγνωστική τους σημασία και η τεχνική σάρωσης που μπορεί να εφαρμοστεί για την
αποφυγή τους.

Πίνακας 7: Αυτές οι υποθέσεις για τον επεξεργαστή υπερήχων δεν εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια
κλινικών δοκιμών υπερηχογραφίας, με αποτέλεσμα να έχουμε το θόρυβο και τα τεχνικά σφάλματα
στην εικόνα υπερήχων Πηγή: Abreu et al 2015
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Η λήψη ιατρικών εικόνων σε ψηφιακή μορφή όπως λαμβάνονται σήμερα από τις μηχανές
υπερήχων, παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης ποικίλων διαδικασιών επεξεργασίας με τη
χρήση ενός υπολογιστή. Αυτές οι διαδικασίες μπορούν να επιλεγούν και να ρυθμιστούν ώστε
να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά των εικόνων, συνήθως με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας
ή τη βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών και την τμηματοποίηση για μέγιστη ορατότητα. Η
κατάτμηση λοιπόν της εικόνας είναι μια θεμελιώδης διαδικασία για την ανάλυση ιατρικών
εικόνων και την ερμηνεία τους. Η εκμάθηση του πώς να χωρίζονται οι ανατομικές δομές είναι
ένα σημαντικό μέρος της κατάτμησης της ιατρικής εικόνας. Μεγάλος αριθμός αλγορίθμων
έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι διευκολύνουν σε επίλυση προβλημάτων
όπως της κακής αντίθεσης της ιατρικής εικόνας, της μεταβλητότητας της περιοχής
ενδιαφέροντος, της πολύπλοκης φύσης των ιατρικών εικόνων, της επιλογής της μεθόδου
κατάτμησης για τη μορφή απεικόνισης, των χαρακτηριστικών και των διαστάσεων της
εικόνας, της φυσιολογικής ανατομικής μεταβολής, των μετεγχειρητικών αλλοιώσεων, των
ανατομικών παραλλαγών, των ασαφών και ελλιπών ορίων, τα τεχνικά λάθη, το θόρυβο και
την ανομοιογένεια έντασης που συχνά προκύπτει σε πραγματικές εικόνες, όπως οι ιατρικές
εικόνες και που προκαλούνται από χωρικές διαφορές στον φωτισμό, τις ατέλειες των
συσκευών απεικόνισης και ούτω καθεξής. (Kadambavanam & Senthilnathan 2014:1) Η
τμηματοποίηση αναφέρεται στη διαδικασία διαίρεσης μιας ψηφιακής εικόνας στα πολλαπλά
τμήματα με στόχο να απλοποιήσει ή να αλλάξει την αναπαράσταση μιας εικόνας σε κάτι που
είναι πιο σημαντικό και ευκολότερο για να αναλυθεί. Η κατάτμηση των εικόνων είναι ένα
υποσύνολο ενός εκτεταμένου πεδίου του Computer Vision το οποίο ασχολείται με την
ανάλυση του χωρικού περιεχομένου μιας εικόνας. Η ανάλυση των αντικειμένων μιας εικόνας
μέσω υπολογιστή και χρήση αλγορίθμων ξεκινά με την εύρεση τους αναγνωρίζοντας ποια
εικονοστοιχεία ανήκουν σε κάθε αντικείμενο. Γι’ αυτό και προβαίνουμε στην τμηματοποίηση
της εικόνας, δηλαδή όπως λέχθηκε στη διαδικασία διαχωρισμού αντικειμένων από το φόντο,
καθώς και μεταξύ τους. Η ακρίβεια της τμηματοποίησης καθορίζει την επιτυχία ή την
αποτυχία των διαδικασιών ανάλυσης μέσω υπολογιστή. Συνοπτικά θα λέγαμε πως όλες οι
μέθοδοι τμηματοποίησης εικόνας θεωρούν ότι οι τιμές έντασης είναι διαφορετικές σε
διαφορετικές περιοχές και ότι σε κάθε περιοχή, η οποία αντιπροσωπεύει το αντίστοιχο
αντικείμενο, οι τιμές έντασης είναι παρόμοιες.
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Επισημαίνεται ωστόσο, ότι η τμηματοποίηση εικόνων υπερήχων είναι μια δύσκολη
διαδικασία για πολλούς λόγους, όπως η χαμηλή αντίθεση και ανάλυση της εικόνας, ο
θόρυβος που είναι εγγενής ιδιότητα της μορφής απεικόνισης υπερήχων και στο γεγονός ότι
η εικόνα υπερήχου εξαρτάται και από το χειριστή. (Noble & Boukerroui 2006) Η ανάπτυξη
ενός ακριβούς αλγόριθμου τμηματοποίησης εικόνας μπορεί να είναι το πιο απαιτητικό μέρος
ενός συστήματος για σκοπούς χρήσης με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να είναι
σχεδιασμένος για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. (Raju & Neelima, 2012:776)
Αναφορικά με την επισήμανση παθολογιών του μυοσκελετικού συστήματος, παρά την
εκτεταμένη διαθεσιμότητα υπερηχογράφων και την ανάγκη εξατομικευμένης διάγνωσης
παθολογιών των μυών, των τενόντων και άλλων δομών του μυοσκελετικού συστήματος από
τραυματισμό ή διαταραχών που σχετίζονται με την εργασία, μυοπαθειών, νευροπάθειών,
μια σε πραγματικό χρόνο κατάτμηση των ανατομικών αυτών αναφορών μυών εντός
σύνθετων ομάδων ιστών παραμένει ανεπίλυτη με τις υπάρχουσες μεθόδους. (Cunningham,
Harding & Loram 2017:653) Οι κλινικοί γιατροί δεν έχουν επί του παρόντος μέθοδο για τη
στόχευση και την παρακολούθηση της θεραπείας τέτοιων ιστών. Με την ενίσχυση όμως των
μηχανών υπερήχων με την τεχνολογία των υπολογιστών δημιουργήθηκαν δυνατότητες να
επιτυγχάνεται η επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και αρχίζουμε να έχουμε εικόνες πολύ
ξεκάθαρες. Η τεχνολογία b-mode έχει βελτιωθεί τεράστια όσον αφορά την ευαισθησία του
μετατροπέα, τη δομή δέσμης, την ταχύτητα επεξεργασίας εικόνας και την ποιότητα της
τελικής εμφάνισης δεδομένων σύμφωνα με τους ερευνητές. Αυτές οι βελτιώσεις οδήγησαν
σε ποιότητα εικόνας στην απεικόνιση b-mode που είναι καλύτερη από ό, τι πριν από 10
χρόνια. (WHO 1998:2) Οι γιατροί είναι σε θέση να δουν πράγματα που είναι πολύ μικρότερα
και πολύ πιο βαθιά από ό,τι ήταν δυνατό προηγουμένως. Αυτοματοποιημένες μέθοδοι
τμηματοποίησης θα επιτρέψουν στους κλινικούς γιατρούς να μελετήσουν, να στοχεύσουν
και να παρακολουθήσουν λειτουργίες βαθιών μυών, τενόντων, νεύρων, θυλακίων και άλλων
πτυχών του μυοσκελετικού συστήματος. (Cunningham, Harding & Loram 2017:653)
Μέσα από αυτή ακριβώς την πρόκληση που αναφέρεται για τις σύγχρονες μηχανές
υπερηχογραφίας επιδιώχθηκε η αναφορά στην παρούσα διατριβή μιας μελέτης περίπτωσης
η οποία επιδιώκει τη δημιουργία ενός αξιόπιστου πρωτόκολλου εξέτασης με ποσοτική
υπερηχογράφηση της ακεραιότητας του υπερακανθίου τένοντα. Για τη συγκεκριμένη μελέτη
σύμφωνα με τους ερευνητές Gupta et al. 2014:15 ανάλογη πρόκληση ήταν και το γεγονός ότι
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για το μυοσκελετικό οι εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων των τμηματοποιημένων εικόνων
υπερήχων σχετικά με τις υπάρχουσες παθολογίες στον τένοντα ήταν υποκειμενικού
χαρακτήρα. Τα πρότυπα ηχογένειας των υπερηχογραφημάτων παρέχουν πληροφορίες για τη
σύνθεση των ιστών των μυών όπως και του υπερακανθίου τένοντα. Μια μέθοδος λοιπόν για
την αυτοματοποιημένη διάγνωση των παθολογιών του υπερακανθίου τένοντα ήταν
αναγκαία. Η αναφερόμενη μέθοδος βασίστηκε στην ιδιάζουσα φύση της εμφάνισης του
υπερακανθίου τένοντα σε εικόνα υπερήχων και ο αλγόριθμος δοκιμάστηκε κάτω από
διαφορετικές καταστάσεις – διαφορετικός εξοπλισμός λήψης και διαφορετικός χειριστής για
την εμφανιζόμενη εικόνα – κατά τη διαδικασία της τμηματοποίησης της εικόνας. Σύμφωνα
με τους Gupta et al. 2014:16 η αυτόματη κατάτμηση του υπερακανθίου τένοντα με βάση τον
αλγόριθμο προσαρμοστικής καμπυλότητας σε εικόνα υπερήχων επιτεύχθηκε με επιτυχία και
πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση ακτινολόγου για την αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου
για τμηματοποίηση της εικόνας του υπερακανθίου τένοντα που λήφθηκε από
υπερηχογραφία. Σύμφωνα με τα σχόλια του ακτινολόγου, τα αποτελέσματα βοηθούν στην
ενίσχυση της ακρίβειας της διαγνωσμένης παθολογίας λόγω της εστιασμένης αξιολόγησης
του τένοντα. Η ακρίβεια για την αξιολόγηση της τμηματοποίησης του υπερακανθίου τένοντα
είναι 95,61%. Η διάγνωση της τενοντίτιδας, οι ρήξεις ή οι επασβεστώσεις των
τμηματοποιημένων υπερακάνθιων τενόντων παρέχουν εστιασμένο και πιο αξιόπιστο
αποτέλεσμα με υποκειμενική και αντικειμενική εκτίμηση. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος είναι
κατάλληλος για εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο για υπερηχογράφημα του μυοσκελετικού
και συγκεκριμένα του υπερακάνθιου τένοντα. Καταληκτικά υποστηρίχθηκε στην παρούσα
διατριβή ότι ο χρήστης υπερηχογράφου έχει στα χέρια του μια μη παρεμβατική
απεικονιστική διαγνωστική μέθοδο χωρίς ιοντίζουσα ακτινοβολία η οποία αν και έχει την
πρωτιά στα βέλτιστα χαρακτηριστικά, ωστόσο βρίσκεται μπροστά σε προκλήσεις που
εξελίσσονται. Σε αυτή τη μελέτη, υπήρξε η διαπίστωση της ανάγκης της κατανόησης από τους
χρήστες των βασικών αρχών της υπερηχογραφίας όπως και της ανάπτυξης δεξιοτήτων
επεξεργασίας και τμηματοποίησης εικόνων υπερήχων. Μέσα από τη μελέτη περίπτωσης
συμπεραίνεται πως η υπόθεση ότι οι εικόνες υπερήχου έχουν εξάρτηση από τον χειριστή και
σχετίζεται με την εμπειρία αντικρούεται. Η ακρίβεια της ανίχνευσης ρήξεων στροφικού
πετάλου με αυτοματοποιημένη τμηματοποίηση υπερηχογραφίας ήταν υψηλή και σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας. (Rutten, Jager & Kiemeney 2010) Με κατάλληλη
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εκπαίδευση, οι κλινικοί ιατροί όπως οι ρευματολόγοι, οι ορθοπεδικοί χειρούργοι και οι
ακτινολόγοι μπορούν να επιτύχουν συγκρίσιμα επίπεδα διαγνωστικής ακρίβειας.

2. Μελλοντική εργασία
Με την πρόοδο των ψηφιακών τεχνολογιών στους τομείς της επεξεργασίας ιατρικών εικόνων
και ανάλυσης του περιεχομένου, μεγάλη σημασία αναμένεται να διαδραματίσουν τα
υπολογιστικά

συστήματα

υποβοήθησης

της

διάγνωσης

από

υπολογιστή

για

αυτοματοποιημένη διάγνωση. Η παρατήρηση από τον WHO 1998:2 ότι «η αποτελεσματική
χρήση ενός υπερηχητικού σαρωτή, αν και λιγότερο δαπανηρή από τον άλλο εξοπλισμό
απεικόνισης, εξαρτάται πολύ από τον ιατρό» θα συνεχίσει να αποτελεί μια πρόκληση για την
εισαγωγή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και τμηματοποίησης εικόνων υπερήχων ώστε
να υποβοηθείται η διάγνωση και να διασφαλίζεται η εγκυρότητα του αποτελέσματος. Η
μελλοντική εργασία εστιάζεται στην εκτίμηση αποτελεσμάτων αυτοματοποιημένων
μεθόδων τμηματοποίησης εικόνων υπερήχων και βελτιστοποίηση των μεθόδων αυτών για
διάφορους ιστούς του μυοσκελετικού (τενόντων, νεύρων) σε πραγματικό χρόνο, όπως
φαίνεται και από την μεταφορά της μεθόδου αυτοματοποιημένης κατάτμησης εικόνας
υπερήχου του υπερακανθίου τένοντα στη μελέτη περίπτωσης. Η εξέλιξη αλγορίθμων αυτού
του τύπου αναμένεται να συμβάλει στην βελτίωση της διάγνωσης, στην μείωση του φόρτου
εργασίας των ιατρών ενώ έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε ιατρικές πράξεις κάτω
από καθοδήγηση υπερήχου όπως οι περιφερικοί αποκλεισμοί. H ανάπτυξη αλγόριθμων
τμηματοποίησης νεύρων αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη εργασία λόγω της διαφορετικής
απεικόνισης τους ανάλογα με το είδος του νεύρου και το βάθος που βρίσκονται. Διάφορες
μέθοδοι σύμφωνα με τους Giraldo, Αlvarez, Orozco 2015, με βάση τα δίκτυα bayes, δίκτυα
ασαφούς λογικής και νευρωνικά δίκτυα (Li 2016) έχουν προταθεί, αλλά χρειάζονται
βελτιστοποίηση και εφαρμογή στην κλινική πράξη.
Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2015;2015:3101-4. doi: 10.1109/EMBC.2015.7319048.
Peripheral nerve segmentation using Nonparametric Bayesian Hierarchical Clustering.
Giraldo JJ, Álvarez MA, Orozco ÁA.

Segmentation of Medical Ultrasound Images Using Convolutional Neural
Networks with Noisy Activating Functions
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Παράρτημα
Πίνακες, Εικόνες, Διαγράμματα και Σχήματα
Α. Πίνακες
1. Τυπικές ταχύτητες υπερήχων σε διάφορα υλικά, Πηγή: Ορφανουδάκης & Μαριάς, 2003
2. Τυπικές τιμές ειδικής ακουστικής αντίστασης. Η ταχύτητα του ήχου διαφοροποιείται ανάλογα
με τη θερμοκρασία στις πλείστες των περιπτώσεων Πηγή: Azhari, 2010:213
3. Ταχύτητα των υπερήχων σε επιλεγμένους ιστούς Πηγή:
http://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.294085199
4. Αποτελέσματα με διαφορετικό ποσοστό συντελεστών σε διαφορετικές κλίμακες και
προσανατολισμό. Πηγή: https://biomedical-engineeringonline.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X-13-157
5. Αποτέλεσμα απόδοσης της αναφερόμενης μεθόδου (Curvelet based automatic segmentation of
supraspinatus) Πηγή: Gupta et al. 2014:15
6. Σύγκριση των αποτελεσμάτων για εστιασμένη παθολογία (PTT- Partial thickness tear, FTT- Full
thickness tear) Πηγή: Gupta et al. 2014:15
7. Yποθέσεις για τον επεξεργαστή υπερήχων που δεν εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια κλινικών
δοκιμών υπερηχογραφίας, με αποτέλεσμα να έχουμε το θόρυβο και τα τεχνικά σφάλματα στην
εικόνα υπερήχων Πηγή: Abreu et al 2015

Β. Εικόνες
1.

Γραμμικής συστοιχίας μετατροπέας, Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_ultrasound
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Ένα υπερηχογράφημα που δείχνει μια στρογγυλή ανηχοϊκή αρτηρία (Α) και μια ωοειδούς
μορφής ανηχοϊκή φλέβα (V). Πηγή: http://www.usra.ca/regional
anesthesia/introduction/basic.php#echogenicity
Η διαφορά στην τομογραφία μεταξύ λίπους και μυών Πηγή: http://www.usra.ca/regional
anesthesia/introduction/basic.php#echogenicity
Ο μυς είναι υποχοϊκός ιστός με ραβδώσεις υπερηχοειδείς. Το περίγραμμα ενός μυϊκού
στρώματος (το περίβλημά του) είναι εξαιρετικά υπερηχοειδές. Το οστό είναι υπερηχοειδής
ιστός, αλλά στο περίγραμμά του συχνά παρουσιάζει μια υποχοειδή σκιά από την έλλειψη
διείσδυσης της δέσμης. Πηγή: http://www.usra.ca/regional
anesthesia/introduction/basic.php#echogenicity
Ένα νεύρο και ένας τένοντας του αντιβραχίου σε εγκάρσια τομή. Πηγή:
http://www.usra.ca/regional anesthesia/introduction/basic.php#echogenicity
Ένα νεύρο σε διαμήκη τομή. Πηγή: http://www.usra.ca/regional
anesthesia/introduction/basic.php#echogenicity
Ένας τένοντας σε διαμήκη τομή Πηγή: http://www.usra.ca/regional
anesthesia/introduction/basic.php#echogenicity
Μια υποχοϊκή ρίζα νεύρου στην περιοχή του βραχιονίου πλέγματος. Τα νεύρα στην περιοχή
είναι γενικά υποχοϊκά Πηγή: http://www.usra.ca/regional
anesthesia/introduction/basic.php#echogenicity
Τα νεύρα κάτω από την κλείδα και στα κάτω άκρα είναι γενικά υπερηχοϊκά και έχουν εμφάνιση
κόμβου κηρήθρας με μέλι. Πηγή: http://www.usra.ca/regional
anesthesia/introduction/basic.php#echogenicity
Χρήση μέσου φίλτρου αφαίρεσης θορύβου Πηγή: Προσωπικό αρχείο
Τεχνικό σφάλμα ακουστικής ενίσχυσης. Πηγή: http://www.usra.ca/regionalanesthesia/introduction/basic.php#artifacts
Σφάλμα ακουστικής σκιάς, Πηγή: http://www.usra.ca/regionalanesthesia/introduction/basic.php#artifacts
Τεχικό σφάλμα φωτεινής ζώνης. Πηγή:
http://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/rg.294085199#_i26
Σφάλμα ουράς Κομήτη. Πηγή: http://www.usra.ca/regional
anesthesia/introduction/basic.php#echogenicity
Σφάλμα ουράς Κομήτη. Πηγή: http://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/rg.294085199#_i26
Τεχνικό σφάλμα «δαχτυλίδι» )Πηγή: http://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/rg.294085199#_i26
Πλάτος δέσμης και τενικό σφάλμα. Πηγή: http://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.294085199
Τεχνικό σφάλμα πολλαπλών ανακλάσεων Πηγή:
http://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.294085199#_ι26
Τεχνικό σφάλμα επαφής μετατροπέα με το δέρμα, Πηγή: http://www.usra.ca/regional
anesthesia/introduction/basic.php#echogenicity
Σφάλματα κατόπτρου. Πηγή: http://users.teiath.gr/goikon/ultrason/USARTEFACTSSAFETY.pdf
Σφάλματα κατόπτρου. Πηγή: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3973438/
Τεχνικά σφάλματα σχετιζόμενα με λάθη υπολογισμού ταχύτητας του ήχου - Τεχνικό σφάλμα
μετατόπισης. Mεταξύ του ήπατος και του διαφράγματος (βέλος) είναι ασυνεχής και εστιακά
εκτοπισμένα Πηγή: http://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.294085199
Η εξήγηση του σφάλματος δίνεται από την ύπαρξη λιπώδους ιστού στο ήπαρ Πηγή:
http://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.294085199
Τεχνικό σφάλμα από διάθλαση Πηγή: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3973438/
a) Εικόνα από φυσαλίδες αερίου ραδονίου σε ένα ραδιενεργό υλικό. b) Θεωρείται το μέγεθος
της κλίσης μιας εικόνας ως τοπογραφική επιφάνεια. c) Υπολογισμός της κλίσης με βάση τους
τόνους του γκρι μιας εικόνας. d) Λεκάνες απορροής και διαχωριστικές γραμμές Πηγή: Beucher,
S. 2000:7
Υπερτμηματοποίηση. Πηγή: Allaoui, & Nasri, 2012
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27. (A) Επιλογή περιοχών τμηματοποίησης με πολλαπλά σημεία σποράς που εφαρμόζονται
χρησιμοποιώντας το δρομέα του ποντικιού. (Β) τμηματοποιημένη περιοχή μετά την εφαρμογή
της μεθόδου που εκτελείται ξεκινώντας από επιλεγμένα σημεία σποράς. Πηγή: Militello et al
2014:476
28. Παράδειγμα εφαρμογής αλγορίθμου για τμηματοποίηση ιατρικής εικόνας με βάση τη
διαδικασία της ανίχνευσης ακμών με τον τελεστή ICOV (Instantaneous Coefficient of Variation)
Πηγή: Yu & Acton 2004:1651
29. Εικόνα τομής με μαγνητικό τομογράφο ενός εγκεφάλου. Φαίνεται πώς είναι εικόνα εισαγωγής
και η αντίστοιχη τμηματοποίησή της. Πηγή: http://iacl.ece.jhu.edu/~pham/segment.html
30. Εικόνα υπερήχου υπερακανθίου τένοντα και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών Πηγή:
https://biomedical-engineering-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X-13-157
31. Ακολουθούμενα βήματα για τμηματοποίηση εικόνας υπερήχου υπερακανθίου τένοντα: (a)
Αρχική εικόνα (b) Ενισχυμένη αντίθεση (c) Αφαίρεση θορύβου (d) Μετασχηματισμός καμπύλης
(τελεστής 6,5%) (e) Φιλτράρισμα περιοχής (f) Παρεμβολή πολυώνυμων (g) Τελικό αποτέλεσμα
υπερακανθίου τένοντα . Πηγή: https://biomedical-engineering
online.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X-13-157
32. Υποκειμενική τμηματοποίηση του ορογόνου θύλακα και του φλοιού από ακτινολόγο.
Πηγή: https://biomedical-engineering-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X13-157
33. Επανασύνθεση της εικόνας με 6,5% των συντελεστών καμπύλης στις κλίμακες
προσανατολισμών 2 και 16. Πηγή: https://biomedical-engineeringonline.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X-13-157
34. Αποτελέσματα κατά στάδιο από την εφαρμογή της αναφερόμενης μεθόδου. (a) Εικόνα
εισαγωγής b) Ενίσχυση αντίθεσης (c) Αφαίρεση θορύβου (d) Μετασχηματισμός καμπύλης
(τελεστής 6,5%) e) Φιλτράρισμα περιοχής f) μορφολογικός τελεστής. g) τμηματοποιημένη
εικόνα τένοντα h) Προσαρμογή πολυωνυμικής καμπύλης (i) Τελικό αποτέλεσμα υπερακανθίου
τένοντα . Πηγή:
https://biomedicalengineeringonline.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X-13-157
35. Αποτελέσματα από τη χειροκίνητη κατάτμηση από τον ακτινολόγο και την αυτόματη κατάτμηση
χρησιμοποιώντας τον αναφερόμενο αλγόριθμο (a) Αληθώς θετική (b) Ψευδώς θετική (c)
Ψευδώς αρνητική (d) Αληθώς αρνητική. Πηγή:
https://biomedicalengineeringonline.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X-13-157

Γ. Διαγράμματα
1. Το πιο πυκνό υλικό αντανακλά περισσότερα υπερηχητικά κύματα. Το υγρό (όπως το αίμα)
μεταδίδει υπερηχητικά κύματα αλλά τα κύματα που ανακλά πίσω λιγοστεύουν. Αυτό αποδίδει
μια μαύρη "ηχητική" εικόνα. Οι πέτρες παράγουν λευκές εικόνες με μια σκιά πίσω τους. Οι
μαλακοί ιστοί (όπως το ήπαρ) αποδίδουν διαφορετικές κλίμακες γκρι χρώματος Πηγή: Hendee &
Ritenour, 2002
2. Η επίδραση της απορρόφησης στο εύρος παλμού υπερήχων σε σχέση με την απόσταση ή το
βάθος στο σώμα Πηγή:
http://www.sprawls.org/ppmi2/USPRO/#INTRODUCTION%20AND%20OVERVIEW
3. Ένα τυπικό σύστημα διαγνωστικής υπερηχοτομογραφίαs. Πηγή:
http://www.sprawls.org/ppmi2/USPRO/#INTRODUCTION%20AND%20OVERVIEW
4. Οθόνη υπερήχων λειτουργίας B ή λειτουργίας φωτεινότητας. Το πλάτος των ανακλώμενων
σημάτων εμφανίζεται ως φωτεινότητα σε σημεία μιας εικόνας που καθορίζονται από τις
συντεταγμένες χ, y (Hendee & Ritenour , 2002:333)
5. Αρμονική απεικόνιση μέσω φιλτραρίσματος συχνότητας. (Α) Το φάσμα συχνοτήτων των
ανιχνευτών ευρείας ζώνης σε συμβατική λειτουργία απεικόνισης σε γκρι κλίμακα επικαλύπτει το
κάτω τμήμα της δεύτερης ζώνης αρμονικών συχνοτήτων. (Β) Για την επιλεκτική απεικόνιση μόνο
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αρμονικών ηχώ, η βασική ζώνη συχνοτήτων περιορίζεται για να εξαλείψει την επικάλυψη με τη
δεύτερη αρμονική. Οι ηχώς επιστροφής μπορούν στη συνέχεια να φιλτραριστούν με υψηλή
διέλευση για να απομακρυνθούν πλήρως οι θεμελιώδεις ηχώ. Πηγή: Desser & Jeffrey, 2001
1. Διάγραμμα με σχηματισμό στην κύρια δέσμη υπερήχων δακτυλιδιού από φυσαλίδες με
παγιδευμένο υγρό 2. Δονήσεις στο υγρό προκαλούν μια συνεχή πηγή ηχητικής ενέργειας που
μεταδίδεται πίσω στον μετατροπέα για ανίχνευση. Πηγή:
http://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.294085199
Πολλαπλές έκκεντρες ασθενείς δέσμες προσπίπτουν σε δομές εκτός της κύριας διαδρομής. Το
σύστημα τοποθετεί τη δομή εντός της δέσμης και την πολλαπλασιάζει Πηγή:
http://users.teiath.gr/goikon/ultrason/USARTEFACTSSAFETY.pdf
Σχεδιάγραμμα πολλαπλών ανακλάσεων, Πολλαπλές ανακλαστικές επιφάνειες σε όλο το πεδίο
Πηγή: http://users.teiath.gr/goikon/ultrason/USARTEFACTSSAFETY.pdf
Σφάλματα κατόπτρου Πηγή: http://users.teiath.gr/goikon/ultrason/USARTEFACTSSAFETY.pdf
Ο επεξεργαστής με βάση το χρόνο επιστροφής τοποθετεί τη δομή σε μεγαλύτερο βάθος από
αυτό που είναι πραγματικά. http://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.294085199
Διαδικασία κατάτμησης εικόνας υπερήχου για εντοπισμό του μεγέθους όγκου του μαστού (a)
Eικόνα εισαγωγής (b) Ενίσχυση αντίθεσης (c) Εντοπισμός περιοχής (d) Εξαγωγή χαρακτηριστικών
Παράδειγμα κατάτμησης εικόνας
Ασαφή δεδομένα προκαλούν δυσκολία στον προσδιορισμό του αριθμού των συστάδων Πηγή:
Tan, Steinbach & Kumar, 2004 https://www
users.cs.umn.edu/~kumar/dmbook/dmslides/chap8_basic_cluster_analysis.pdf
Εύρεση ομάδων αντικειμένων έτσι ώστε τα αντικείμενα μιας ομάδας θα είναι παρόμοια (ή
σχετίζονται) μεταξύ τους και διαφορετικά από (ή δεν σχετίζονται με) τα αντικείμενα σε άλλες
ομάδες. Πηγή: Tan, Steinbach & Kumar, 2004
Δύο διαφορετικές K- means συσταδοποιήσεις Πηγή: Tan, Steinbach & Kumar, 2004
Σημασία της επιλογής των αρχικών Κ κεντροειδών των συστάδων. Η συσταδοποίηση που έχει
επιτευχθεί σε έξι επαναλήψεις. Πηγή: Tan, Steinbach & Kumar, 2004.
Περιορισμοί του αλγόριθμου συσταδοποίησης K- means. (Μη σφαιρικά σχήματα) Πηγή: Tan,
Steinbach & Kumar, 2004
Περιορισμοί του αλγόριθμου συσταδοποίησης K- means (Διαφορετική πυκνότητα)
Πηγή: Tan, Steinbach & Kumar, 2004
Περιορισμοί του αλγόριθμου συσταδοποίησης K- means (Διοφορετικό μέγεθος)
Πηγή: Tan, Steinbach & Kumar, 2004
Διάγραμμα 19: Υπολογισμός της μέσης τιμής Πηγή:
https://www.google.com.cy/search?q=Adaptive+Median+Filtering+Seminar+Report+By%3A+PEN
G+Lei+(ID%3A+03090345)&oq=Adaptive+Median+Filtering+Seminar+Report+By%3A+PENG+Lei+(
ID%3A+03090345)&aqs=chrome..69i57.4663j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
a) Μια ασπρόμαυρη (gray - scale) εικόνα χαμηλής αντίθεσης b) το ιστόγραμμα της εικόνας a. c)
Βελτιωμένη η εικόνα με κατάλληλο αλγόριθμο δημιουργίας αντίθεσης d) Το ιστόγραμμα της
εικόνας c
a) Μια ασπρόμαυρη (gray - scale) εικόνα ακτίνων X χαμηλής αντίθεσης b) το ιστόγραμμα της
εικόνας a. Πηγή: http://what-when-how.com/embedded-image-processing-on-thetms320c6000-dsp/contrast-stretching-image-processing/
a) Βελτιωμένη η εικόνα 50a με κατάλληλο αλγόριθμο δημιουργίας αντίθεσης. b) Το ιστόγραμμα
της εικόνας a) Πηγή: http://what-when-how.com/embedded-image-processing-on-thetms320c6000-dsp/contrast-stretching-image-processing/
Τεχνικές ενίσχυσης των αντιθέσεων - χαμηλή αντίθεση εισαγόμενης εικόνας, Πηγή: AbdulNasir, Mashor, & Mohamed, 2012
Αποτελέσματα εφαρμογής τεχνικών ενίσχυσης της αντίθεσης για την θολή εικόνα ελονοσίας
Πηγή: Abdul-Nasir, Mashor, & Mohamed, 2012:6
Ιστόγραμμα δύο διαστάσεων. Πηγή: Raju & Neelima, 2012:776
140

26. Οι τιμές έντασης είναι διαφορετικές σε διαφορετικές περιοχές και σε κάθε περιοχή που
αντιπροσωπεύει το αντίστοιχο αντικείμενο οι τιμές έντασης είναι παρόμοιες. Πηγή:
http://www.math.tau.ac.il/~turkel/notes/otsu.pdf
27. Κάθε λειτουργία αντιπροσωπεύει είτε το φόντο ή ένα αντικείμενο Πηγή:
http://www.math.tau.ac.il/~turkel/notes/otsu.pdf
28. a) Πλημμύρες από διαφορετικά συστήματα ποταμών και δημιουργία λεκανών απορροής. b)
Λεκάνες απορροής και διαχωριστικές γραμμές. Πηγή: Beucher, S. 2000:7
29. Τα διανύσματα μεταβολής της κλίσης σε μια εικόνα. Δείχνουν προς την κατεύθυνση αύξησης
τιμών της συνάρτησης Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Image_gradient
30. Πυρήνες συνέλιξης Sobel Πηγή: Savant 2014:5899
31. Πυρήνες συνέλιξης Roberts Πηγή: http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/roberts.htm
32. Πυρήνες συνέλιξης Prewitt. Πηγή: Muthukrishnan & Radha 2011:261
33. Αναπαράσταση ασαφών συνόλων. Οι έννοιες όχι κρύο ή κρύο αντιπροσωπεύουν σύνολα
θερμοκρασιών. Στην κατακόρυφη γραμμή 0 μέχρι 1 στην εικόνα, αντιπροσωπεύεται μια
θερμοκρασία που υπάρχει σε μια στιγμή στο χώρο. Πηγή: http://www.businessfundas.com/2010/applications-of-fuzzy-set-theory-and-fuzzy-logic/
34. Ροή της διαδικασίας τμηματοποίησης σύμφωνα με την αναφερόμενη μέθοδο Πηγή:
https://biomedical-engineering-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X-13-157

Δ. Σχήματα
1. Α) Στιγμιαία θέση σωματιδίων ομοιογενούς μέσου πριν τη διάδοση συνεχούς κύματος
υπερήχων Β) Στιγμιαία θέση σωματιδίων ομοιογενούς μέσου μετά τη διάδοση συνεχούς
κύματος υπερήχων Γ) Συνεχές κύμα υπερήχων Πηγή: Ορφανουδάκης & Μαριάς, 2003
2. Η πρόπτωση της δέσμης είναι κάθετη στο επίπεδο που απεικονίζεται και ανακλάται
ευθύγραμμα Πηγή: Πηγή: http://users.teiath.gr/goikon/ulason/USARTEFACTSSAFETY.pdf
3. Διαμήκη κύματα, Πηγή: http://users.teiath.gr/goikon/ulason/USARTEFACTSSAFETY.pdf
4. Κύματα υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων. Πηγή: Chan, V. & Perlas, A. 2011:15
5. Μορφοτροπέας υπερήχων, Πηγή: http://keywordsuggest.org/gallery/852656.html
6. Η λειτουργία των πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων. Πηγή:
http://www.ndk.com/en/sensor/ultrasonic/basic02.html
7. Απεικόνιση της έννοιας των παλμών Πηγή: Chan, V. & Perlas, A. 2011
8. Σχήμα 8: Ένας πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική και
αντιστρόφως. Πηγή: Terkawi, et al. 2013
9. Α. Ανάκλαση υπερήχων σε μια διεπαφή, όπου η γωνία πρόσπτωσης θi ισούται με τη γωνία
Ανάκλασης θr, Β. Διάθλαση της ηχητικής δέσμης σε μια διεπαφή. Απαιτούνται δύο
προϋποθέσεις: (1) η δέσμη ήχου πρέπει να προσπέσει μια διεπαφή υπό γωνία διαφορετική των
90◦ (2) η ταχύτητα του ήχου πρέπει να διαφέρει στις αντίθετες πλευρές της διεπαφής. Γ.
Πλευρική μετατόπιση μιας δέσμης υπερήχων στο παρεμβαλλόμενο μέσο 2 σε ένα ομοιογενές
μέσο 1, δημιουργεί τεχνικό σφάλμα. Πηγή: Hendee & Ritenour, 2002:314
10. Επειδή ο ήχος αντανακλάται σε όλες τις κατευθύνσεις, τα κύματα ταξιδεύουν σε διαφορετικές
διαδρομές. Τα μέτωπα κύματος που επιστρέφουν στον μορφοτροπέα μπορούν να είναι
προσθετικά ή καταστροφικά. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ο ακουστικός θόρυβος στο
σήμα. Πηγή: Hendee & Ritenour, 2002:308
11. Σκέδαση Πηγή: Chan & Perlas, 2011:16
12. Δημιουργία μιας εικόνας 2D, B mode. Πηγή: Hoskins, Martin, & Thrush, 2010:3
13. Ενδεικτικές μορφές σάρωσης Β τύπου: (α) γραμμικές, (b) καμπυλόγραμμες, (c) τραπεζοειδείς,
(d) πεδίου τομέα και (ε) ακτινικές. Πηγή: Hoskins, Martin, & Thrush, 2010:3
14. Η χωρική διακριτική ικανότητα του συνίσταται από την αξονική και πλευρική διακριτική
ικανότητα, όπου και οι δύο σχετίζονται στενά με τη συχνότητα υπερήχων. Πηγή:
http://blog.probelab.in/2017/09/
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15. Η πλευρική διακριτική ικανότητα σχετίζεται άμεσα με το πλάτος της δέσμης του μετατροπέα
Πηγή: http://blog.probelab.in/2017/09/
16. Οι ανακλάσεις επιστροφής επικαλύπτονται μεταξύ τους, γι’ αυτό και οι δύο δομές θα
εμφανιστούν ως μία στην οθόνη. Πηγή: http://blog.probelab.in/2017/09/
17. Η δέσμη αποκλίνει (αυξημένο πλάτος δέσμης) καθώς μεταδίδεται βαθιά στο μακρινό πεδίο.
Πηγή: http://blog.probelab.in/2017/09/
18. Ρήξη υπερακανθίου τένοντα Πηγή: http://www.physiowarzish.in/rotator-cuff-tears.html
19. Εξαγωγή χαρακτηριστικών από εικόνα υπερήχων με τη μέθοδο μετασχηματισμού καμπυλών.
Πηγή: https://biomedical-engineering-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X13-157
20. Σχήμα 20. (a) Αρχική εικόνα (b) Αποτέλεσμα συμβατικού ανοίγματος (c) Αποτέλεσμα
ανοίγματος με ανακατασκευή Πηγή:https://biomedical-engineeringonline.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X-13-157
21. Αντίστοιχες περιοχές για ψευδώς θετικές, ψευδώς αρνητικές και αληθινές θετικές τιμές
αξιολόγησης της εφαρμογής. Πηγή: https://biomedical-engineeringonline.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X-13-157

142

