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Summary
Background:

Recent advances in computer technologies have opened new frontiers in medical diagnostics.
Interesting possibilities are the use of three-dimensional (3D) imaging and the combination
of images from different modalities. Software prepared in our laboratories devoted to 3D image
reconstruction and analysis from computed tomography and ultrasonography is presented. In
developing our software it was assumed that it should be applicable in standard medical practice,
i.e. it should work effectively with a PC. An additional feature is the possibility of combining 3D
images from different modalities.

Materials/Methods:

The program was tested on a PC using DICOM data from computed tomography and TIFF files
obtained from a 3D ultrasound system. The results of the anthropomorphic phantom and patient
data were taken into consideration. A new approach was used to achieve spatial correlation of two
independently obtained 3D images. The method relies on the use of four pairs of markers within the
regions under consideration. The user selects the markers manually and the computer calculates
the transformations necessary for coupling the images.

Results:

The main software feature is the possibility of 3D image reconstruction from a series of twodimensional (2D) images. The reconstructed 3D image can be: (1) viewed with the most popular
methods of 3D image viewing, (2) filtered and processed to improve image quality, (3) analyzed
quantitatively (geometrical measurements), and (4) coupled with another, independently acquired
3D image. The reconstructed and processed 3D image can be stored at every stage of image
processing. The overall software performance was good considering the relatively low costs of the
hardware used and the huge data sets processed. The program can be freely used and tested (source
code and program available at http://www.biofizyka.cm-uj.krakow.pl). Improvements allowing the
processing of new data types and new procedures can be implemented for specific demands.

Conclusions:

The reconstruction and data processing can be conducted using a standard PC, so low investment
costs result in the introduction of advanced and useful diagnostic possibilities.
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Materia∏ i metoda

Dynamiczny rozwój technologii komputerowych, jaki mia∏
miejsce w ciàgu ostatnich kilkunastu lat umo˝liwi∏ wprowadzenie obrazowania trójwymiarowego (3D) praktycznie we wszystkich metodach diagnostyki obrazowej [1–3].
Zastosowanie obrazu 3D daje nieosiàgalne w przypadku
obrazów dwuwymiarowych (2D) mo˝liwoÊci jak multiplanarne przeglàdanie danych, generowanie dowolnych przekrojów (równie˝ nieortogonalnych i prowadzonych wzd∏u˝
dowolnych niep∏askich powierzchni), rendering wysegmentowanych tkanek i organów, wirtualnà endoskopi´ i wiele
innych [1–8]. Dodatkowà przes∏ankà przemawiajàcà za
u˝yciem obrazów 3D w diagnostyce jest mo˝liwoÊç ∏àczenia
wyników pochodzàcych z ró˝nych urzàdzeƒ diagnostycznych w celu uzyskania pe∏niejszej i trafniejszej diagnozy
[9–12]. Technika taka jest mo˝liwa równie˝ z zastosowaniem obrazów dwuwymiarowych [13–15], ale wymaga
uzyskania obrazów dok∏adnie tych samych przekrojów, co
w praktyce jest niezmiernie trudne.

Rekonstrukcj´ i analiz´ 3D obrazów program wykonuje
realizujàc nast´pujàce etapy: (1) import danych w formie
serii obrazów 2D, (2) rekonstrukcja obrazu 3D, (3) korelowanie przestrzenne dwóch obrazów 3D, (4) filtrowanie
obrazu, (5) analiza iloÊciowa, (6) archiwizacja. Kolejne
kroki nie muszà byç wykonywane sekwencyjnie, a liczba i kolejnoÊç wykonanych etapów zale˝y od potrzeb
u˝ytkownika.

Nowe metody nie zosta∏y wcià˝ w pe∏ni zaakceptowane
i pozostaje otwartym pytanie o zasadnoÊç ich stosowania [1].
Na ca∏ym Êwiecie prowadzi si´ badania nad stosowaniem
metod 3D w diagnostyce, a w szczególnoÊci nad ∏àczeniem
obrazów pochodzàcych z ró˝nych urzàdzeƒ diagnostycznych
[9–14]. Najcz´Êciej stosuje si´ obrazy z tomografii rezonansu magnetycznego (TRM) i tomografii komputerowej (TK)
[15–17]. Raczej rzadko bierze si´ pod uwag´ ultrasonografi´ 3D (3D USG). Dzieje si´ tak z kilku wzgl´dów, przede
wszystkim uzyskanie obrazu 3D wymaga informacji o pozycji rejestrowanych obrazów 2D, a tradycyjna aparatura
nie ma takich mo˝liwoÊci. Zwykle rejestrowane obrazy nie
sà równoleg∏e, co stwarza dodatkowe problemy podczas
rekonstrukcji [2,18]. Wreszcie decydujàcym czynnikiem jest
fakt, ˝e w ultrasonografii mo˝na uzyskiwaç obrazy tylko
wybranych tkanek i narzàdów, co utrudnia dopasowanie
i interpretacj´ obrazów. Prowadzone w naszym oÊrodku
badania majà na celu po∏àczenie KT i 3D USG w diagnostyce
wàtroby.
W praktyce klinicznej najcz´Êciej dysponuje si´ aparaturà
diagnostycznà ró˝nych generacji, pochodzàcà od ró˝nych
producentów, wykorzystujàcà ró˝ne oprogramowanie oraz
techniki zapisu i transferu informacji. Sytuacja taka eliminuje mo˝liwoÊç integracji systemów [19] i praktycznie
niemo˝liwe jest porównywanie obrazów pochodzàcych
z ró˝nych êróde∏. Mo˝liwoÊç wiarygodnej oceny stanu
chorego na podstawie ró˝nych metod przyczyni∏aby si´
znaczàco do uzyskania jednoznacznoÊci diagnozy [19].
Rozwiàzaniem jest zastosowanie uniwersalnego oprogramowania operujàcego danymi pochodzàcymi z ró˝nych
êróde∏.
Opracowano oprogramowanie pozwalajàce na rekonstrukcj´ i analiz´ obrazów 3D pozyskiwanych z dost´pnych
urzàdzeƒ diagnostycznych. UniwersalnoÊç zastosowanych
rozwiàzaƒ zapewnia u˝ytecznoÊç w wielu dziedzinach
zwiàzanych z obrazowaniem 3D. W niniejszej pracy opisano program i przyk∏ady jego zastosowaƒ. Program jest ogólnie dost´pny do stosowania. Z ∏atwoÊcià mo˝na go dostosowaç do pracy z dowolnymi danymi 3D, mo˝e te˝ zostaç
wyposa˝ony w dodatkowe procedury obróbki obrazów.

Zaimplementowano mo˝liwoÊç importowania danych
trzech typów: (1) obrazy DICOM [19] pochodzàce z dowolnego urzàdzenia diagnostycznego pos∏ugujàcego si´ tym
formatem, (2) obrazy TIFF pochodzàce z USG wykorzystywanego w badaniach, (3) obrazy BMP. Obrazy DICOM mogà
byç importowane w oryginalnej formie, poniewa˝ standard
ten w przeciwieƒstwie do pozosta∏ych formatów posiada
mo˝liwoÊç zapisu informacji o pozycji kolejnych warstw.
W przypadku formatu TIFF [20] standard dopuszcza
dodanie informacji dowolnego typu w nag∏ówku obrazu.
W∏asnoÊç t´ wykorzystano do zapisu informacji pozycyjnej.
W przypadku plików BMP jedynà mo˝liwoÊcià jest wykorzystanie nazwy kolejnych plików do kodowania informacji o pozycji. W tym przypadku niezb´dna jest znajomoÊç
protoko∏u akwizycji danych.
Kolejnym krokiem po zaimportowaniu danych jest rekonstrukcja obrazu 3D. W pierwszej kolejnoÊci wszystkie
zaimportowane pliki 2D sà przeglàdane w celu ustalenia rozmiarów przestrzeni reprezentujàcej obraz 3D.
Ustalanie rozmiarów siatki 3D odbywa si´ z uwzgl´dnieniem informacji o po∏o˝eniu ka˝dego obrazu 2D.
Nast´pnie dla ka˝dego punktu rekonstruowanej przestrzeni (voksela) oblicza si´ jego wartoÊç. W przypadku obrazów DICOM i niektórych rodzajów TIFFów przestrzeƒ
3D wype∏niana jest warstwa po warstwie wzd∏u˝ osi
prostopad∏ej do powierzchni obrazu kolejnymi obrazami 2D, gdy˝ stanowià one kolejne równoleg∏e warstwy
(ryc. 1a). Innà metod´ stosuje si´ w przypadku obrazów
TIFF zarejestrowanych bezpoÊrednio podczas badania 3D
USG i obrazów BMP, gdzie orientacja obrazu 2D mo˝e byç
dowolna. Analizujàc po∏o˝enie ka˝dego punktu obrazu 2D
i bioràc pod uwag´ orientacj´ i po∏o˝enie samego obrazu oblicza si´ pozycj´ w przestrzeni 3D odpowiadajàcà
danemu punktowi. Metodà tà zape∏nia si´ jedynie czeÊç
rekonstruowanej przestrzeni i zwykle ustalenie wartoÊci
wszystkich vokseli wymaga zastosowania dodatkowych kroków [18,21] (ryc. 1b). Pojawia si´ tutaj problem
zwiàzany z tzw. oversamplingiem obszarów, gdzie przecina si´ kilka obrazowanych warstw, oraz tzw. undersamplingiem w obszarach, które zosta∏y pomini´te podczas
skanowania. Konieczne staje si´ Êredniowanie wartoÊci
stopni szaroÊci pochodzàcych z kilku obrazów w miejscach, gdzie g´stoÊç informacji jest du˝a, oraz interpolacja w obszarach ma∏ej g´stoÊci. Prowadzi to do trudnej
do przewidzenia i opisu fluktuacji zdolnoÊci rozdzielczej
obrazu 3D w rekonstruowanej przestrzeni. Proponowany
sposób rekonstrukcji nie rozwiàzuje tego problemu.
Powinien on byç wyeliminowany na etapie akwizycji
serii obrazów 2D, a w programie mo˝e byç jedynie minimalizowany poprzez zastosowanie nieliniowych filtrów
zasi´gowych takich jak na przyk∏ad mediana [22].
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Dwa obrazy 3D zarejestrowane przy pomocy ró˝nych urzàdzeƒ i w ró˝nych warunkach zwykle sà inaczej zorientowane
w przestrzeni, posiadajà inne skale i sà w stosunku do siebie
zdeformowane. Aby mo˝liwe by∏o przestrzenne skorelowanie
dwóch obrazów 3D, jeden z nich powinien byç potraktowany
jako obraz wzorcowy, a drugi powinien byç w odpowiedni
sposób przetransformowany [13–17]. Obroty, przesuni´cia lub
skalowanie wzgl´dem wybranej osi uk∏adu wspó∏rz´dnych
b´dà okreÊlane jako „transformacje proste”.
W programie mo˝liwe sà dwie techniki przestrzennego korelowania obrazów 3D. Pierwszà jest ich r´czne dopasowanie.
U˝ytkownik sam dobiera kolejnoÊç i rodzaj transformacji prostych. Dwa obrazy przeglàdane równoczeÊnie w jednym oknie
dialogowym mogà byç niezale˝nie i w dowolny sposób obracane, przesuwane i skalowane. Na∏o˝one obrazy obserwowane sà we wspólnym oknie i na bie˝àco mo˝na Êledziç efekt
nak∏adania. Druga mo˝liwoÊç jest prostsza i polega na wyborze na obydwu obrazach czterech odpowiadajàcych sobie par
punktów. Komputer okreÊla transformacj´, która gwarantuje idealne pokrycie wskazanych par punktów. Jako markery
mogà byç zastosowane dowolne, charakterystyczne punkty
(np. pewne cechy anatomiczne, albo patologiczne).
Podczas przestrzennego korelowania dwóch obrazów i po ich
na∏o˝eniu obrazy przenikajà si´ (ryc. 2), w efekcie powstaje
zupe∏nie nowy obraz, dla którego wartoÊci poszczególnych
vokseli muszà zostaç wyznaczone [13]. Przenikanie zrealizowano przez zastosowanie tzw. wspó∏czynnika przeêroczystoÊci. Punkt obrazu docelowego powstaje w wyniku
na∏o˝enia na siebie dwóch vokseli, jednego pochodzàcego
z obrazu A i drugiego pochodzàcego z obrazu B, jego wartoÊç oblicza si´ nast´pujàco:

Gw = GAT = GB(1-T)

z przedzia∏u [0,1]. Zwykle wartoÊç wspó∏czynnika T wybiera
si´ jako 0.5, co gwarantuje pi´çdziesi´cioprocentowy udzia∏
ka˝dego obrazu sk∏adowego w obrazie docelowym.
W programie zastosowano procedury i filtry stosowane
w przetwarzaniu obrazów (np. filtry minimum, maksimum
i mediana). Rozwiàzania znane z obrazowania 2D zosta∏y
zaadoptowane do trzech wymiarów [22], aby uwzgl´dniç
specyfik´ przestrzeni 3D. Zmiana kontrastu i jasnoÊci obrazu odbywa si´ poprzez wybór wyÊwietlanego zakresu skali
szaroÊci. Stosowana jest oÊmio- lub szesnastobitowa skala
szaroÊci w zale˝noÊci od êród∏a, z którego pochodzi obraz.
Zakres wyÊwietlanych stopni szaroÊci skalowany jest na
pe∏ne dost´pne zakresy (odpowiednio 256, lub 65536 odcieni). Dodatkowà mo˝liwoÊç stanowi wybór zakresu stopni
szaroÊci, które majà zostaç usuni´te podczas wyÊwietlania
obrazu w programie (ryc. 3, 4). Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç
kadrowania zrekonstruowanej przestrzeni we wszystkich
trzech kierunkach w celu ograniczenia rekonstruowanej
przestrzeni do interesujàcego obszaru. Pozwala to niejednokrotnie znaczàco zredukowaç rozmiary pliku dyskowego
z obrazem 3D.
Pomiary iloÊciowe zaimplementowane w programie polegajà na pomiarach geometrycznych i pomiarach Êredniego
odcienia szaroÊci wskazanego obszaru. Istnieje mo˝liwoÊç
pomiaru odleg∏oÊci, obwodów i pól powierzchni obszarów
o dowolnym kszta∏cie na dowolnie wybranej i zorientowanej p∏aszczyênie przekroju. To z kolei umo˝liwia obliczanie
bardziej wyszukanych parametrów kszta∏tu jak na przyk∏ad
stosunek obwodu do powierzchni. Mo˝liwy jest równie˝
pomiar obj´toÊci dowolnej bry∏y. Wyniki mogà byç gromadzone w formie tabel, a nast´pnie zapisywane do plików
tekstowych.

(1)

gdzie G oznacza stosownie do indeksu odcieƒ szaroÊci obrazu wynikowego (W) i obrazów sk∏adowych (A, B). T oznacza wspó∏czynnik przeêroczystoÊci przyjmujàcy wartoÊci
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Figure 1. The method of 3D reconstruction
from a series of 2D images.
(a) Reconstruction from a
parallel series of 2D images,
(b) Reconstruction form
a non-parallel series of images.
There is some interpolation
necessary in (b) to fill all the
voxels in the 3D cube.
Rycina 1. Sposoby przeprowadzania
rekonstrukcji obrazu 3D na
podstawie serii obrazów 2D.
(a) rekonstrukcja z serii
równoleg∏ych obrazów 2D,
(b) rekonstrukcja z serii
nierównoleg∏ych obrazów 2D.
Wype∏nienie ca∏ej siatki 3D
w przypadku (b) wymaga
zastosowania interpolacji.

Obraz 3D mo˝e byç na dowolnym etapie przetwarzania
zapisany na dysku komputera. Mo˝e to byç bezpoÊredni
rezultat rekonstrukcji, obraz po zastosowaniu filtrów jak
i obraz b´dàcy wynikiem sk∏adania dwóch obrazów 3D.
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Figure 2. The 3D images of the phantom used in software tests: computed tomography image (a), 3D ultrasonography image (b), and the effect
of coupling both (c). One of the methods used for 3D image visualization is presented.
Rycina 2. Obrazy 3D fragmentu fantomu stosowanego w testach: (a) obraz z tomografii komputerowej, (b) obraz z ultrasonografii 3D
i (c) po∏àczenie obrazów z tomografii komputerowej i ultrasonografii. Na rysunkach zaprezentowano jednà z mo˝liwoÊci wizualizacji
danych 3D zastosowanych w programie.

Zastosowano specyficzny format stworzony na potrzeby
programu i zoptymalizowany pod kàtem zapisu obrazu 3D.
By∏o to jedyne mo˝liwe rozwiàzanie bioràc pod uwag´, ˝e
w chwili obecnej nie istnieje ogólnie przyj´ty format zapisu plików 3D. Zaproponowany sposób zapisu plików bazuje
na idei zastosowanej w formatach DICOM i TIFF [19,20],
w których ka˝da odr´bna informacja o obrazie zapisywana jest w niezale˝nym fragmencie pliku w ÊciÊle okreÊlony
sposób. Istnieje ponadto mo˝liwoÊç eksportowania obrazu
3D w formie serii plików dowolnego typu (np. BMP), ale
informacja o po∏o˝eniu poszczególnych warstw w przestrzeni nie jest wtedy zachowywana.
Prezentowane oprogramowanie zosta∏o stworzone i przetestowane z u˝yciem stacji graficznej DELL Precision Workstation
530MT wyposa˝onej w dwa procesory INTEL Xeon 2.8 GHz
i 1 GB pami´ci RAM. Zastosowano kart´ graficznà NVIDIA
Quadro4 900XGL (128 MB). Zastosowany komputer nie odbiega mocà obliczeniowà i mo˝liwoÊciami od typowych komputerów dost´pnych obecnie na rynku. Stacja graficzna pracowa∏a w systemie operacyjnym Microsoft Windows XP Pro.
Oprogramowanie zosta∏o stworzone w oparciu o system RAD
Builder C++ 6.0 Pro firmy Borland.
Testy przeprowadzono w oparciu o wyniki badaƒ antropomorficznego fantomu firmy CIRS (Computerized Imaging
Reference Systems Inc. – Model 057) [23] pochodzàce z TK
i z 3D USG. Wykorzystano równie˝ przyk∏adowe wyniki
badaƒ pacjentów uzyskane w trakcie standardowych procedur diagnostycznych. Wyniki badaƒ TK uzyskano przy
pomocy wielorz´dowego, spiralnego tomografu Siemens
Somatom Sensation 10 w formie obrazów dwuwymiarowych (2D) zapisanych jako DICOM. W badaniach 3D USG
wykorzystano aparat Hitachi EUB-525 zaadoptowany do
pomiarów 3D przy pomocy systemu firmy Echotech 3D
Imaging Systems GmbH. Dane z 3D USG mia∏y form´ serii
obrazów w formacie TIFF.

Dyskusja
W projekcie stosowano tomograf komputerowy firmy
Siemens, zastosowanie danych pochodzàcych od innych
producentów z dowolnych urzàdzeƒ obrazujàcych jest

mo˝liwe, ale wymaga drobnych zmian w procedurach
importu danych 2D. Wynika to ró˝nic w implementacjach
standardu DICOM przyj´tych przez ró˝nych producentów.
Na uwag´ zas∏uguje drugi testowany format zapisu obrazów, jakim jest TIFF. Jest to ogólnie znany i stosowany sposób zapisu obrazów w grafice komputerowej. Niewàtpliwà
jego zaletà jest zaimplementowana w standardzie mo˝liwoÊç
dodefiniowania dodatkowych informacji w nag∏ówku obrazu. Mo˝liwoÊç t´ zastosowano w wykorzystywanym w projekcie systemie 3D USG do kodowania informacji o po∏o˝eniu
rejestrowanych obrazów 2D.
Zestaw obs∏ugiwanych w tej chwili formatów zapisu plików
mo˝e zostaç z ∏atwoÊcià rozszerzony stosownie do potrzeb
u˝ytkownika. Obrazy 2D s∏u˝àce do rekonstrukcji obrazu
3D mogà byç zapisane w sposób dowolny, musi byç jednak
spe∏niony jeden warunek: w protokole akwizycji danych
lub w plikach reprezentujàcych obraz musi byç okreÊlona
pozycja poszczególnych obrazów 2D.
Podstawowym problemem w jednoczesnym stosowaniu
w diagnostyce dwóch niezale˝nie rejestrowanych obrazów 3D
(np. pochodzàcych z ró˝nych urzàdzeƒ diagnostycznych jest
koniecznoÊç uzyskania korelacji przestrzennej pomi´dzy nimi.
Problem ten jest wyjàtkowo trudny w przypadku badania
jamy brzusznej. Istotny wp∏yw majà naturalne ruchy, zmiany
obj´toÊci i kszta∏tu obserwowanych narzàdów. Brakuje dobrze
zdefiniowanych punktów, powierzchni i obiektów, które by∏y
by pomocne w procesie korelowania obrazów. Próba ∏àczenia
obrazów USG z obrazami innego typu napotyka na dodatkowe trudnoÊci. Problemem sà zmiany obj´toÊci i kszta∏tu
badanych obszarów powodowane uciskiem sondy [24–26] jak
równie˝ niemo˝noÊç wykorzystania powierzchni koÊci w dopasowywaniu obrazów. Jedynà mo˝liwoÊcià jest wykorzystanie markerów zwiàzanych z tkankà mi´kkà. Z tego powodu w programie zastosowano metod´ pó∏automatycznego
sk∏adania obrazów opartà o cztery pary markerów. Metoda
wymaga jedynie wskazania czterech wspólnych punktów
charakterystycznych w dwóch odpowiadajàcych sobie obrazach i ma niewielkie wymagania pod wzgl´dem mocy obliczeniowej w porównaniu z bardziej zaawansowanymi metodami opisywanymi w literaturze [13–17,28,29].
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Figure 3. The gray-scale threshold application for the 3D rendering of chosen tissues. The 3D image of a human vertebra reconstructed and
rendered on the basis of computed tomography without any threshold (a) and with a defined threshold (b).
Rycina 3. Przyk∏ad zastosowania progu wyÊwietlanych na obrazie skali szaroÊci do renderingu wybranych tkanek. Na rysunku pokazano kràg ludzki zrekonstruowany na podstawie badania tomografià komputerowà. Obraz obszaru 3D bez zastosowania progu (a) i po zastosowaniu progu (b).

A

C
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Figure 4. The gray-scale threshold and median filter applied for the
3D rendering of selected tissues. The 3D tomographic
image of the liver with focal liver steatosis. The effect of
direct reconstruction from the 2D image series (a) and after
threshold application (b and c). In (c) a median filter was
additionally applied for image quality improvement. It is
easier to recognize and localize smaller steatosis regions
(arrows) after median filter. The largest steatosis is easily
visible on both images (b and c) (double arrow).
Rycina 4. Przyk∏ad zastosowania progu do renderingu wybranych
tkanek i filtru mediana. Obraz tomograficzny jamy brzusznej
pacjenta ze stwierdzonym st∏uszczeniem w wàtrobie.
Na rysunku pokazano obraz 3D bezpoÊrednio po
rekonstrukcji z serii obrazów tomografii komputerowej (a)
i po zastosowaniu progu (b) i (c). W przypadku obrazu (c)
dodatkowo zastosowano filtr mediana, co spowodowa∏o,
˝e obraz jest znacznie bardziej czytelny i ujawni∏o dodatkowe
szczegó∏y. Na rysunku (c) znacznie ∏atwiej zlokalizowaç
i rozpoznaç widoczne w wàtrobie niewielkie st∏uszczenia
(strza∏ki), których obecnoÊç na obrazie (b) jest wàtpliwa.
Najwi´kszy obszar st∏uszczenia jest widoczny na obydwu
obrazach (podwójna strza∏ka).
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Figure 5. Multiplanar 3D image viewing in three orthogonal planes (a and e). The results of computed
tomography (a, b, c, d) and ultrasonography (e, f, g, h) examinations of a patient with focal
liver steatosis.
Rycina 5. Multiplanarne przeglàdanie obrazu w trzech p∏aszczyznach ortogonalnych renderowanych
w przestrzeni 3D. Wyniki badaƒ TK (a, b, c, d) i 3D USG (e, f, g, h) pacjenta ze stwierdzonymi
zmianami w wàtrobie.

Z powodów wspomnianych wczeÊniej transformacja
prowadzàca do dopasowania dwóch obrazów, zw∏aszcza,
gdy jednym z nich jest obraz USG, musi uwzgl´dniaç mo˝liwoÊç zmiany kszta∏tu i obj´toÊci (tzw. non-rigid transformations) [13,28,29]. Zastosowana metoda spe∏nia
ten warunek. DowolnoÊç wyboru kolejnoÊci prostych
transformacji sk∏adowych zapewnia uzyskanie liniowego zniekszta∏cenia przestrzeni, które mo˝e prowadziç do
zmiany obj´toÊci jednego z dopasowywanych obrazów.
Mo˝na w ten sposób niwelowaç b∏´dy zwiàzane z oddy-

chaniem, ruchami pacjenta podczas jednego z badaƒ, lub
efektem zniekszta∏cenia tkanek pod wp∏ywem nacisku
sondy podczas badania USG.
R´czne nak∏adanie obrazów wymaga od operatora bardzo
dobrej wyobraêni przestrzennej i znajomoÊci anatomii;
jest trudne, poniewa˝ efekt koƒcowy zale˝y od kolejnoÊci
i doboru parametrów kilku, albo nawet kilkunastu transformacji prostych, z tego powodu zastosowanie pó∏automatycznej metody przynosi znacznie lepsze efekty.
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dwa sposoby: rendering powierzchniowy wybranego prostopad∏oÊciennego obszaru (ryc. 2–5), oraz multiplanarne przeglàdanie danych w trzech ortogonalnych p∏aszczyznach.
Podczas wykonywania pomiarów i przestrzennego korelowania dwóch obrazów mo˝liwe jest uzyskanie dowolnego
przekroju przez badany obiekt. Zastosowane metody nie sà
zbyt wymagajàce pod wzgl´dem mo˝liwoÊci zastosowanego
komputera. Jedynie w przypadku okreÊlania zakresu stopni
szaroÊci usuwanego z obrazu 3D (ryc. 3, 4) np. w celu segmentacji pewnych obszarów, konieczne jest uwzgl´dnienie
wszystkich punktów wchodzàcych w sk∏ad obrazu 3D, co
mo˝e doprowadziç do znaczàcego spowolnienia w przypadku s∏abszych komputerów.

Figure 6. Part of the dialog window used in the program for
measurements. The distances in centimeters (D) as well as
areas (cm2) and circumferences (cm) of closed curves (P)
can be stored in the list below the image.
Rycina 6. Fragment okna dialogowego s∏u˝àcego do pomiarów.
Mierzone na obrazie d∏ugoÊci odcinków w cm (D),
jak równie˝ pola powierzchni (cm2) i obwody konturów
zamkni´tych (cm) (P) zapisywane sà w tabeli pod obrazem.

Wybór markerów powinien byç dokonany w taki sposób,
aby najistotniejszy fragment obrazu znalaz∏ si´ w przestrzeni otoczonej markerami. Wynika to z faktu, ze dopasowanie jest idealne w pobli˝u markerów, natomiast ca∏a
pozosta∏a przestrzeƒ ulega deformacji. Im dalej od wskazanych punktów, tym bardziej znaczàca jest deformacja
przestrzeni.
Poza rekonstrukcjà obrazów 3D najwa˝niejszà mo˝liwoÊcià
jest przeglàdanie zrekonstruowanej przestrzeni. Istniejà

Dodatkowymi mo˝liwoÊciami zaimplementowanymi w programie sà procedury i filtry stosowane w przetwarzaniu
obrazów (np. filtry minimum, maksimum i mediana). Przyk∏ad zastosowania filtra mediana pokazano na ryc. 4. Zastosowanie filtrów mo˝e si´ okazaç pomocne po rekonstrukcji
obrazu z nierównoleg∏ych obrazów 2D jak w przypadku
badania 3D USG w celu wyrównania g´stoÊci informacji
na obrazie b´dàcej efektem over- albo undersamplingu.
Zastosowanie choçby najprostszych filtrów pozwala na
redukcj´ szumu w obrazach o niskiej jakoÊci.
Przyk∏ad pomiaru iloÊciowego w programie pokazano
na ryc. 6. Zastosowana metoda gromadzenia wyników
pomiarów w formie tabel z mo˝liwoÊcià eksportu ich
zawartoÊci do plików tekstowych jest szczególnie przydatna w przypadkach koniecznoÊci zastosowania statystycznej obróbki uzyskanych wyników. Pomiary pól
powierzchni i obwodów zamkni´tych krzywych oraz
obj´toÊci bry∏ 3D nie sà ograniczone do podstawowych
kszta∏tów jak to ma cz´sto miejsce w przypadku niektórych urzàdzeƒ diagnostycznych. Mo˝na zdefiniowaç
dowolny kszta∏t zakreÊlajàc go kursorem myszy na ekranie. Zdefiniowana krzywa i bry∏a mo˝e byç w dowolny
sposób modyfikowana.

Table 1. The results of distance measurements done on the basis of three-dimensional ultrasound (3D US) compared with the results of computed
tomography (gold standard). Some pathological structures in the liver were measured. The precision of 3D US measurements can be
estimated as about 20%.
Tabela 1. Porównanie wyników pomiarów długoÊci wybranych struktur patologicznych na trójwymiarowych obrazach ultrasonograficznych (3D USG)
wàtroby z wynikami tomografii komputerowej (TK). Błàd pomiaru w 3D USG nale˝y oszacowaç na poziomie 20% w stosunku do złotego
standardu, jakim jest TK.
TK / CT
Wynik
Result [cm]
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3D USG / 3D US
Błàd
Error [cm]

Wynik
Result [cm]

Błàd
Error [cm]

Błàd wzgl.
Relative error [%]

1

3,7

0,2

4,2

0,1

13

2

2,6

0,1

3,1

0,2

21

3

13,0

0,4

12,8

0,9

1

4

3,0

0,1

3,6

0,2

20

5

3,0

0,1

3,0

0,1

1

6

2,2

0,1

1,7

0,1

21

7

8,2

0,3

6,6

0,1

20

8

2,3

0,0

2,3

0,1

1
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Prezentowane oprogramowanie pos∏u˝y∏o do okreÊlenia
precyzji pomiarów odleg∏oÊci w 3D USG w stosunku do
z∏otego standardu, jakim jest TK w przypadku diagnostyki
wàtroby. Wyniki przedstawiono w tabeli 1.
Inaczej ni˝ ma to miejsce w przypadku grafiki 2D nie
istniejà obecnie standardy zapisu obrazów 3D. Nawet
standard DICOM, który jest rozwiàzaniem nowoczesnym
nie przewiduje mo˝liwoÊci zapisu obrazów 3D w innej
formie ni˝ sekwencja obrazów 2D. Problem ten zdecydowanie utrudnia rozwój metod opartych o obrazowanie 3D.
Uniemo˝liwia efektywnà wymian´ informacji i porównywanie obrazów 3D pochodzàcych z ró˝nych êróde∏. Nale˝y
podkreÊliç, ˝e rozwiàzanie bazujàce na zapisie obrazu 3D
w formie serii obrazów 2D nie jest rozwiàzaniem optymalnym, gdy˝ nie uwzgl´dnia specyfiki tego typu obrazów, np.
ich ogromnych rozmiarów. Zastosowanie odpowiedniego formatu i optymalnego algorytmu kompresji powinno
doprowadziç choçby do znaczàcego zmniejszenia rozmiarów obrazów zapisywanych w plikach.
Do zapisu rekonstruowanego obrazu 3D wykorzystano
w∏asny standard. Dzi´ki jego zastosowaniu otwieranie pliku
z obrazem jest dwukrotnie szybsze ni˝ to ma miejsce przypadku odczytywania obrazów zapisanych w formie serii
obrazów 2D. Kolejnà korzyÊcià jest zmniejszenie rozmiarów
plików poprzez zastosowanie kompresji uwzgl´dniajàcej
specyfik´ obrazu 3D.
W efekcie na∏o˝enia geometrycznego obrazów powstaje nowy obraz, którego wartoÊci vokseli obliczane sà na
podstawie vokseli obydwu obrazów sk∏adowych. Zastosowana metoda z wykorzystaniem wspó∏czynnika przezroczystoÊci T (wzór (1)) nie wnosi niczego nowego i nie pozwala na pozyskanie nowych informacji z po∏àczonego obrazu
poza uzyskaniem przenikania si´ obrazów podczas ich przeglàdania w programie. Konieczne jest zastosowanie bardziej
zaawansowanej metody ∏àczenia vokseli. Powstawanie obrazów ró˝nego typu wià˝e si´ z ró˝nymi oddzia∏ywaniami
fizycznymi i w∏asnoÊci fizyczne badanych tkanek powinny
znaleêç odzwierciedlenie we wzorze (1).
Trwajà prace nad okreÊleniem praktycznych zastosowaƒ
proponowanych rozwiàzaƒ i potwierdzeniem ich u˝ytecznoÊci. Stosowane obecnie techniki obrazowania naczyƒ
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w TK ograniczajà si´ jedynie do obrazowania ich przebiegu.
Po∏àczenie USG Dopplerowskiego z obrazami pochodzàcymi
z TK pozwoli na ocen´ kierunku, pr´dkoÊci i charakteru
przep∏ywu na tle wysokiej jakoÊci obrazów TK. Potencjalne
zastosowania wià˝à si´ równie˝ z wykonywaniem zabiegów BAC (biopsja aspiracyjna cienkoig∏owa). Zamiast przeprowadzaç je pod kontrolà TK, mo˝na b´dzie wykorzystaç
USG. Rejestrowany obraz rzeczywisty USG mo˝na powiàzaç
relacjami geometrycznymi ze statycznym obrazem 3D TK
stosujàc proponowane metody. Odniesienie pozycji ig∏y biopsyjnej obserwowanej na rzeczywistym obrazie USG do statycznego obrazu 3D TK zwi´kszy precyzj´ zabiegu. Kolejnà
mo˝liwoÊcià jest ∏àcznie obrazów USG Power Doppler z obrazami TK do okreÊlania na tle obrazów TK przep∏ywów
tkankowych w celu oceny skutecznoÊci termoabalacji lub
embolizacji zmian w wàtrobie. Oczywistym zastosowaniem
proponowanej metody jest sytuacja, w której obrazowane
zmiany sà s∏abo widoczne na obrazach pochodzàcych w którejkolwiek technik obrazowych.
Oprogramowanie dzia∏a efektywnie na komputerze klasy
PC. W tabeli 2 przedstawiono przyk∏adowe czasy wykonywania podstawowych procesów z zastosowaniem opisanego
wczeÊniej komputera. Moc obliczeniowa dost´pnych obecnie
na rynku komputerów klasy PC jest wystarczajàca do instalacji
i swobodnego zastosowania prezentowanego oprogramowania.
Otrzymane podczas testów czasy potrzebne do wykonania podstawowych operacji na obrazach sà satysfakcjonujàce bioràc
pod uwag´ du˝e rozmiary stosowanych w praktyce obrazów
(10–50 MB w przypadku TK i 5–10 MB w przypadku USG).
Dalszy wzrost wydajnoÊci oprogramowania mo˝na osiàgnàç
poprzez optymalizacj´ uwzgl´dniajàcà wieloprocesorowoÊç
zastosowanego systemu. Przyk∏ady obrazów stosowanych
w testach pokazano na ryc. 2–6.

Wnioski
Stworzono oprogramowanie pozwalajàce na rekonstrukcj´ obrazów 3D z serii obrazów 2D. Program pozwala na
przeglàdanie zrekonstruowanej przestrzeni na kilka sposobów (trzy p∏aszczyzny ortogonalne, prostopad∏oÊcienny
fragment, dowolny nieortogonalny przekrój). Dodatkowà
mo˝liwoÊç stanowi ∏àczenie dwóch obrazów 3D. Oprogramowanie w wersji skompilowanej oraz pliki êród∏owe mogà
byç swobodnie stosowane i modyfikowane.

Table 2. Time consumption expressed in seconds for selected procedures used in the presented software for 3D reconstruction, analysis, and
fusion. The 3D image used in the test was reconstructed from the DICOM image series and was 512×512×90 pixels large (23.6×106
pixels, file size: 46 MB).
Tabela 2. Czas wyra˝ony w sekundach potrzebny do wykonania wybranych procedur zastosowanych w programie stworzonym do rekonstrukcji,
przetwarzania i łàczenia obrazów 3D. Do testów wykorzystano obraz o rozmiarach 512×512×90 (23.6×106 punktów, plik o rozmiarach
46 MB) pozyskiwany z serii obrazów DICOM.
Procedura / Procedure

Czas / Time [s]

Rekonstrukcja obrazu 3D z serii obrazów DICOM / The reconstruction of the 3D image from the DICOM image series

7.0

Zastosowanie filtra maksimum / Maximum filter

5.5

Zapis obrazu 3D / 3D image saving

2.1

Otwarcie obrazu 3D / 3D image opening

4.2

Obliczenie transformacji pomi´dzy dwoma obrazami / Calculations of the transfromation needed for two images coupling

<0.1
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Stworzone oprogramowanie jest wystarczajàco wydajne
z wykorzystaniem ogólnie dost´pnych i tanich komputerów klasy PC. RównoczeÊnie uniwersalnoÊç proponowanych rozwiàzaƒ pozwala na wykorzystanie go w ró˝nych
dziedzinach obrazowania 3D. Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç
spotykanych rozwiàzaƒ, jeÊli chodzi o standardy zapisu
obrazów mo˝e si´ okazaç konieczna modyfikacja procedur
importu danych. Zdefiniowanie i wprowadzenie ogólnie
dost´pnego standardu zapisu i przesy∏ania obrazów 3D
wyeliminowa∏oby w/w problem, a ponadto przyczyni∏oby
si´ do szybszego rozwoju i wdra˝ania metod opartych
o obrazowanie 3D.
Korelacja przestrzenna obrazów oparta o cztery pary punktów charakterystycznych jest szybka i dok∏adna. Opiera si´
na zastosowaniu transformacji liniowych. Odpowiada to
rzeczywistym przypadkom, w których najcz´Êciej obrazy
pochodzàce z ró˝nych êróde∏ i wykonane w ró˝nych warunkach sà w stosunku do siebie zdeformowane.
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Praktyczne zastosowania proponowanych rozwiàzaƒ nie
zosta∏y jeszcze w pe∏ni okreÊlone. Potencjalne, nowe mo˝liwoÊci diagnostyczne wià˝à si´ z zastosowaniem bardziej
zaawansowanej metody ∏àczenia punktów poszczególnych obrazów. Uwzgl´dnienie podczas ∏àczenia podstaw
fizycznych zwiàzanych z powstawaniem obrazu USG i TK
pozwoli wnioskowaç o dodatkowych parametrach fizycznych badanych tkanek.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e stosowanie obrazowania 3D wymusza zastosowanie nowoczesnych noÊników do archiwizacji
i transferu danych, takich jak nap´dy CD, DVD, macierze
dyskowe i sieç komputerowa. Wynika to z ogromnych iloÊci
informacji zapisywanych podczas badania. Na jedno badanie 3D USG sk∏ada si´ z kilka obrazów 3D, co mo˝e stanowiç do 50MB informacji. W przypadku TK w przyk∏adowym
wielofazowym badaniu jamy brzusznej z kontrastem zapisuje si´ od trzech, do oÊmiu sekwencji obrazów, co mo˝e
zajmowaç nawet do 400MB.
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