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KLASYFIKACJA OBRAZÓW RADIOLOGICZNYCH
NA PODSTAWIE WYMIARU FRAKTALNEGO
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Streszczenie. W związku ze wzrastającą rolą technik obrazowania w diagnostyce
medycznej, automatyczna klasyfikacja obrazów radiologicznych jest aktualnym proble-
mem badawczym. Artykuł zawiera dyskusję możliwości wykorzystania wymiaru frak-
talnego w roli kryterium klasyfikacji. Wybrano wariant algorytmu obliczania wymiaru
fraktalnego (box-counting) nie wymagający segmentacji obrazu. Do testów wykorzy-
stano obrazy MRI głowy, T2-ważone.

1. Wstęp

Nowoczesne urządzenia służące do obrazowania medycznego, np. skanery CT (tomo-
grafia komputerowa, ang. Computed Tomography) i MRI (obrazowanie techniką magne-
tycznego rezonansu jądrowego, ang. Magnetic Resonance Imaging) są obecnie dostępne
w większości szpitali, również w małych miejscowościach. Wzrasta zarówno dostępność
urządzeń, jak i jakość obrazów. Technika MRI jest, w porównaniu z pozostałymi techni-
kami, szczególnie użyteczna do obrazowania tkanek miękkich. Obrazy MRI mają kluczo-
we znaczenie w diagnostyce zmian nowotworowych mózgu oraz różnego typu patologii
związanych z demencją (wynikającą z wieku pacjenta, choroby Alzheimera lub Parkinso-
na) [1]. Schorzenia te stanowią obecnie istotny problem społeczny, zwłaszcza w krajach
rozwiniętych (wysoka średnia długość życia).

Podczas jednej sesji badania MRI zwykle wykonuje się szereg serii obrazów (przynaj-
mniej T1, T2 i PD-ważone). Nierzadko generuje się kilkaset megabajtów danych obrazo-
wych dla pojedynczego pacjenta. Ich transmisja oraz przechowywanie w nowoczesnych
systemach PACS (ang. Picture Archiving and Communication System) nie stanowi jed-
nak obecnie problemu natury technicznej. Co więcej, w większości szpitali potencjalnie
możliwe jest znaczne zwiększenie liczby przeprowadzanych badań (lepsze wykorzystanie
posiadanego sprzętu).

Problem stanowi natomiast analiza i interpretacja coraz większych ilości danych obra-
zowych. Większość obrazów (prawdopodobnie około 90%) nie przedstawia jakichkolwiek
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patologii. Mimo to, wszystkie obrazy muszą zostać przeanalizowane przez doświadczo-
nego lekarza radiologa. Liczba radiologów nie jest jednak adekwatna do dynamicznie
wzrastającej ilości danych obrazowych.

W związku z powyższym, pożądane jest dalsze doskonalenie systemów oprogramowa-
nia wspierających pracę radiologa. Zamiarem autora jest zaprojektowanie, implemen-
tacja i testowanie algorytmu automatycznej wstępnej klasyfikacji obrazów MRI głowy
człowieka. W obrazach tych zmiany nowotworowe są zwykle stosunkowo łatwo zauwa-
żalne (nawet dla osoby niebędącej lekarzem). Uwaga autora została zatem skupiona na
zmianach patologicznych związanych z demencją, w przypadku których detekcja oraz
obiektywna ocena stopnia zaawansowania choroby są znacznie bardziej problematyczne.

Znanym faktem jest posiadanie przez wiele naturalnych obiektów i zjawisk (góry, linie
brzegowe, drzewa, chmury, skrzydła motyli [2], tęczówka oka [3], korozja metalu [4], itd.)
własności fraktalnych. Słowa fraktal (łac. fractus, frangere) i geometria fraktalna zostały
wprowadzone w 1975 r. przez Mandelbrota [5], w kontekście analizy obiektów wymyka-
jących się klasycznej geometrii. Jednak koncepcje te były podejmowane już w XIX wieku
(Cantor, Piano i inni matematycy). Matematyczną definicję wymiaru fraktalnego wpro-
wadził Hausdorff w 1919 r., a następnie Besicovitch. Poszczególne idee zostały przez
Mandelbrota powiązane w spójny system analizy naturalnych zjawisk w wielu dziedzi-
nach nauki.

Mandelbrot [5] zdefiniował fraktal jako ograniczony zbiór A w R, dla którego wymiar
Hausdorffa-Besicovicha jest większy niż wymiar topologiczny. Podstawowymi własno-
ściami większości obiektów fraktalnych są [6,7]:

- fraktal posiada ”subtelną” strukturę (widoczne detale, niezależnie od skali);
- fraktal jest zbyt nieregularny, by było możliwe opisanie go w języku klasycznej

geometrii;
- występuje zjawisko samopodobieństwa;
- wymiar fraktalny jest większy niż wymiar topologiczny;
- wiele fraktali posiada proste definicje rekurencyjne.

Koncepcja samopodobieństwa jest wykorzystywana do szacowania wymiaru fraktal-
nego. Jeżeli A jest sumą Nr rozłącznych kopii samego siebie po skalowaniu czynnikiem
r, wymiar fraktalny dany jest przez:

(1) D =
log Nr

log 1
r

,

gdzie 1 = Nrr
D. Zauważono korelację między postrzeganiem powierzchni przez człowieka

a wymiarem fraktalnym (jego wartość wynosi około 2 dla powierzchni gładkich, około
3 dla ”urozmaiconych”) [8].

Równanie (1) można bezpośrednio stosować jedynie dla fraktali geometrycznych.
W przypadku przetwarzania obrazu stosuje się różnorodne techniki przybliżonego szaco-
wania wymiaru fraktalnego. Ich przegląd można znaleźć w [9]. Najczęściej wykorzystuje
się różne warianty wymiaru pudełkowego (ang. box-counting). Jego obliczanie jest sto-
sunkowo łatwe i szybkie. W najprostszym przypadku obraz binarny umieszcza się na
kwadratowej siatce i oblicza się liczbę kratek (pudełek) zajmowanych przez fragment
obrazu. Procedurę powtarza się dla różnych rozmiarów sieci (różnych wartości r). Ze
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wzrostem rozdzielczości sieci, Nr również wzrasta. Wartość regresji liniowej log(Nr), ja-
ko funkcji log(1/r), jest estymatorem wymiaru fraktalnego. Jeżeli jest ona stabilna dla
różnych r, przyjmuje się, że oszacowanie wymiaru fraktalnego jest dokładne.

Przedmiotem badań były również własności fraktalne ludzkiej kory mózgowej [10].
Okazuje się, że jest ona samopodobna w sensie własności fraktalnych i posiada wymiar
fraktalny około D = 2.60 [11] (konkretny wynik zależy od metody obliczania). W związ-
ku z powyższym, analiza fraktalna wydaje się być dobrym narzędziem w zastosowaniach
związanych z naturalnymi obrazami, w szczególności w przetwarzaniu i analizie obra-
zów medycznych. Prezentowana praca przedstawia zastosowanie wymiaru fraktalnego
do klasyfikacji obrazów MRI głowy (mózgu).

2. Materiały i metody

Jakość obrazów MRI stale wzrasta, jednak ze względu na pewne szczególne własno-
ści (nadal duży poziom szumu, brak standardowej skali intensywności - odpowiednika
skali Hounsfielda dla CT, pokrywające się zakresy intensywności pikseli odpowiadają-
cych poszczególnym tkankom), ich automatyczna analiza nadal nie jest zadaniem banal-
nym. Przedmiotem badań były T2-ważone osiowe obrazy MRI głowy w rozdzielczości
512 x 512 pikseli. Niektóre z nich przedstawiały zmiany związane z demencją.

Istotnym zagadnieniem jest wybór metody szacowania wymiaru fraktalnego. Zazwy-
czaj głównym kryterium wyboru jest dokładność metody, porównywana z teoretyczną
wartością dla danego obiektu geometrycznego. W tym przypadku jednak znalezienie
miary związanej z własnościami fraktalnymi, umożliwiającej rozróżnienie między nor-
malnymi i patologicznymi obrazami mózgu jest bardziej istotne niż obliczenie faktycznej
wartości wymiaru fraktalnego.

Większość klasycznych metod obliczania wymiaru pudełkowego (box-counting) ope-
ruje na obrazach binarnych, zatem obrazy radiologiczne w skali szarości muszą zostać
poddane segmentacji. Segmentacja obrazów MRI jest z kolei zadaniem problematycznym
[12], ze względu na wspomniane powyżej własności obrazów, jak również naturę samej
tkanki mózgowej (brak możliwości precyzyjnego wyznaczenia granicy między skompliko-
wanymi, przenikającymi się wzajemnie strukturami biologicznymi). Procedura segmen-
tacji jest czasochłonna, jak również ma znaczący i jednocześnie trudny do przewidzenia
wpływ na ostateczny wynik. W związku z tym, proponuje się wariant metody obliczania
wymiaru pudełkowego opracowany przez Sarkara i Chaudhuri’ego (różniczkowy wymiar
pudełkowy) [13]. Algorytm ten operuje bezpośrednio na obrazach w skali szarości i nie
wymaga wstępnego przetwarzania.

Procedura przebiega następująco. Obraz o wymiarach M x M jest skalowany do s x s.
Następnie r = s/M . Obraz dwuwymiarowy traktowany jest jak obraz trójwymiaro-
wy, gdzie (x, y) oznacza pozycję na płaszczyźnie, a z - intensywność (poziom szarości).
Otrzymuje się kolumnę pudełek s x s x s′. Jeżeli liczba stopni szarości wynosi G, to
G/s′ = M/s. Jeżeli maksimum i minimum intensywności w komórce siatki (i, j) wypa-
da w k-tym i l-tym pudełku odpowiednio, to [13]

(2) nr = l − k − 1

stanowi wkład komórki (i, j) do Nr:

(3) Nr =
∑
i,j

nr(i, j).
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Nr oblicza się dla różnych wartości r, jak w zwykłej metodzie wymiaru pudełkowego.
Wymiar fraktalny D jest znalezionym metodą najmniejszych kwadratów nachyleniem
log(Nr) jako funkcji log(1/r).

3. Wyniki

W celu dokonania oceny przydatności wymiaru fraktalnego do klasyfikacji obrazów
radiologicznych wykorzystano badania MRI (T2-ważone, 512 x 512 pikseli), rutynowo
wykonane w ciągu kilku kolejnych dni w szpitalu MSWiA w Lublinie. Użyto 47 zbio-
rów, liczących po 24 przekroje osiowe. Nie dokonano żadnej selekcji ani uprzednie-
go przetwarzania obrazów. Dla wszystkich obrazów obliczono wartości wymiaru frak-
talnego, metodą różniczkowego zliczania pudełek (ang. differential box-counting) [13]
(rysunek 1).

Rysunek 1. Wynik obliczeń wymiaru fraktalnego dla poszczególnych
zbiorów danych obrazowych

Obliczenia Nr przeprowadzano dla siatki kwadratów o rozmiarach: 2, 4, 8, ..., 256
pikseli. Wynik dopasowania prostej do punktów log(Nr) w funkcji log(1/r) dla jednego
z obrazów przedstawia rysunek 2. Błąd standardowy regresji liniowej wyniósł w tym
przypadku 0.1. Po wyeliminowaniu z obliczeń pudełek o wymiarach 2 i 256 błąd zmniej-
szał się do 0.04. Zbliżoną dokładność uzyskano również dla pozostałych obrazów.

Następnie wyniki obliczeń wymiaru fraktalnego skonfrontowano z diagnozami lekarza
radiologa. Okazało się, że podczas dokonywania diagnozy zmian związanych z demencją
(w szczególności atrofii mózgu) istotne informacje najczęściej zawierały przekroje o nu-
merach zawartych w przedziale 15 - 20. W tym zakresie przekrojów wartość wymiaru
fraktalnego dla danego zbioru nie wykazuje znaczących wahań (rysunek 3). Dzięki te-
mu, w przypadku całkowicie automatycznej klasyfikacji, dokładny wybór analizowanego
przekroju nie ma krytycznego znaczenia.

Rysunek 3 przedstawia przebieg wartości wymiaru fraktalnego w interesującym za-
kresie przekrojów dla kilku wybranych zbiorów, charakteryzujących się małą, średnią
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i wysoką wartością tego parametru. Zgodnie z oceną radiologa, niska (poniżej 2.25)
i średnia (2.25 - 2.28) wartość wymiaru fraktalnego charakteryzuje pacjentów zdrowych,
natomiast wysoka (2.28 - 2.32) - umiarkowanie chorych. Obrazy pacjentów poważnie
chorych nie wystąpiły w zgromadzonej kolekcji. Jednak po odnalezieniu w szpitalnym
systemie PACS kilku takich obrazów, obliczona dla nich wartość wymiaru fraktalnego
wyniosła (zgodnie z oczekiwaniami) 2.33 - 2.35. Rysunek 4 przedstawia przykładowe
obrazy. Obliczanie wymiaru fraktalnego przebiega dość szybko. Dla pojedynczego prze-
kroju 512�512 pikseli, na typowym komputerze PC (Intel Core2 Duo, 1.5GHz, Linux
kernel 2.6.22, program napisany w C++, kompilator gcc 4.1.3) trwa około 0.5 s.

Rysunek 2. Przebieg zależności log(Nr) od log(1/r) dla jednego z obrazów

Rysunek 3. Przebieg wartości wymiaru fraktalnego w interesującym za-
kresie przekrojów, dla dziewięciu wybranych zbiorów
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Rysunek 4. Przykładowe obrazy o niskim (a), średnim (b), wysokim (c)
i bardzo wysokim (d) wymiarze fraktalnym

4. Dyskusja

Na podstawie obliczeń błędu standardowego regresji liniowej i wyników przedstawio-
nych na rysunku 2 można wnioskować, że wymiar fraktalny został obliczony metodą róż-
niczkowego zliczania pudełek w sposób wiarygodny, chociaż nie było to podstawowym
celem tej pracy. Istotnym faktem jest różnica między wartościami wymiaru fraktalne-
go obrazów normalnych i patologicznych. Dokonano tylko ogólnej klasyfikacji obrazów
(normalne i patologiczne z różnego typu schorzeniami neurologicznymi), pomijając takie
czynniki jak wiek, płeć, itp. Mimo to okazuje się, że wymiar fraktalny jest silnym kryte-
rium, umożliwiającym rozróżnianie normalnych i patologicznych struktur mózgowych.

Przedstawiona procedura działa bezpośrednio na nieprzetworzonych obrazach MRI.
W szczególności, nie jest potrzebna kłopotliwa segmentacja obrazu ani oddzielanie tka-
nek mózgowych od pozostałych. W związku z tym, wpływ na uzyskaną wartość wymiaru
fraktalnego (a zatem również wynik klasyfikacji) mają nie tylko interesujące tkanki mó-
zgowe, ale również ich otoczenie, co w pewnym stopniu może zmniejszać wiarygodność
tej techniki w porównaniu z rozwiązaniem bardziej klasycznym (segmentacja obrazu,
a następnie obliczanie wymiaru fraktalnego binarnego obrazu wybranej tkanki). Jedno-
cześnie jednak jest ona znacznie prostsza i szybsza, rezultat nie zależy od algorytmu
segmentacji, natomiast uzyskiwane wyniki posiadają istotną wartość diagnostyczną.

Wybór badanego przekroju wydawał się zagadnieniem problematycznym. Jednak wy-
miar fraktalny wykazuje na ogół niewielką zmienność w interesującym obszarze (przekro-
je 15-20, rysunek 3). Zatem dokładny wybór konkretnego przekroju nie ma krytycznego
znaczenia. Ponadto, obliczenie wymiaru fraktalnego dla wielu przekrojów w interesu-
jącym obszarze zbioru danych, a następnie ich uśrednienie, ze względu na krótki czas
obliczeń (rzędu 0.5 s na jeden przekrój), również nie stanowi problemu.

5. Podsumowanie

W artykule przedstawiono możliwość automatycznej klasyfikacji obrazów radiologicz-
nych na podstawie wymiaru fraktalnego. Patologiczne obrazy MRI mózgu człowieka
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charakteryzują się wyższymi wartościami tej miary niż obrazy normalne. Prezentowana
procedura jest przejrzysta i nie wymaga wstępnego przetwarzania obrazów.

Wykrywane zmiany nie zawsze są jednak symptomami poważnej choroby. Mogą być
np. efektem normalnego procesu starzenia i innych czynników zewnętrznych. W związku
z tym, w celu rozróżnienia tych sytuacji, konieczne jest wprowadzenie do systemu dodat-
kowych informacji (wiek, płeć, informacje demograficzne, itp.). Zostanie to zrealizowane
w przyszłości, z wykorzystaniem metod logiki rozmytej. Kolejnym krokiem będzie także
bardziej szczegółowa klasyfikacja obrazów patologicznych ze względu na typ schorzenia.
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FRACTAL-DIMENSION-BASED CLASSIFICATION OF RADIOLOGICAL IMAGES

KAROL KUCZYŃSKI

Abstract. Because of growing importance of imaging techniques in medical diagnostics, automatic
image classification is an up-to-date scientific issue. There are discussed the possibilities of fractal di-
mension application as a classification criterion. The variant of a fractal dimension calculation algorithm
(box-counting) that does not require images to be previously segmented has been implemented. MRI
T2-weighted head images were used for the tests.


