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ABSTRAKT 

Ultrazvukové zobrazování patří mezi základní vyšetření uzlů ve štítné žláze, na 

jejichž základě se rozhoduje, zda pacient podstoupí cytologické vyšetření, které je 

hlavním podkladem pro rozhodování o případném chirurgickém odstranění štítné 

žlázy. Cytologické vyšetření má ale bohužel omezenou specificitu a případná 

operace s sebou nese rizika. Proto jsou hledány další metody, které by byly schopny 

vnést do diagnostiky více jistoty. Jednou z nových metod je počítačová podpora 

diagnostiky (CAD), která pomocí analýzy obrazu a strojového učení vykazuje 

poměrně slibné výsledky. V této práci představujeme dva do určité míry podobné, 

přesto však odlišné, CAD přístupy. První přístup spočívá v analýze celých uzlů 

pomocí Segmentation Based Fractal Texture Analysis (SFTA) algoritmu, který 

rozkládá obraz na jednotlivá šedotónová pásma pomocí metody binární 

stack-dekompozice. Pomocí tohoto přístupu bylo na datovém souboru 40 snímků 

hodnocených metodou křížové validace dosaženo přesnosti 92,5 % při použití 

náhodných lesů a 95 % při použití klasifikátoru support vector machines (SVM). 

Druhý CAD přístup vychází také z metody vícenásobného prahování obrazu, ale s 

tím rozdílem, že z jednotlivých šedotónových pásem je extrahováno větší množství 

prediktorů popisujících binární texturu a dále pak, že analýza neprobíhá na uzlu jako 

celku, ale na malých čtverečcích (patch-based přístup) o velikosti 17 × 17 px. Tímto 

postupem bylo dosaženo klasifikační přesnosti jednotlivých čtverečků hodnocené 

metodou křížové validace 74,4 %. Po zprůměrování výsledků klasifikace všech 

čtverečků v  jednotlivých uzlech bylo na 60 snímcích dosaženo přesnosti 91,6  % při 

použití SVM a 95,0 % při použití náhodných lesů. Vzhledem k tomu, že se 

patch-based přístup nezabývá primárně uzlem jako celkem, ale zaměřuje se na 

analýzu jemné textury, která je pro lékaře těžko kvantifikovatelná, tak přináší do 

klinické praxe novou informaci, která může pomoci k přesnější diagnostice uzlů ve 

štítné žláze pomocí ultrazvuku, a tím může částečně snížit počet falešně pozitivních 

nálezů indikovaných k cytologickému vyšetření či operaci. 
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ABSTRACT 

Ultrasound imaging is one of the fundamental examinations of thyroid nodules, 

determining whether a patient undergoes a cytological examination, which is 

essential for the decision on a possible thyroid surgery. Unfortunately, the 

cytological examination has limited specificity and potential surgery carries risks. 

Therefore, other diagnostic methods are being sought with hope that they will be able 

to bring more certainty into diagnostics. One of the new methods is computer-aided 

diagnosis (CAD), which exhibits promising results using image analysis and 

machine learning. In this study, we present two somewhat similar, yet different, CAD 

approaches. The first approach is based on analysing entire nodules using a 

Segmentation Based Fractal Texture Analysis (SFTA) algorithm that splits the image 

into individual grayscale bands. Using this approach, we have achieved an accuracy 

of 92.4% using random forests (RF) and 95% using support vector machines (SVM) 

on a data set of 40 images evaluated by the cross-validation method. The second 

CAD approach is also based on the method of multiple image thresholding, but the 

difference is, that a larger number of predictors describing the binary texture are 

extracted from the individual grayscale bands. Furthermore, the analysis did not take 

place on whole nodules, but on patches of a size 17 × 17 px. Using this approach, 

we have achieved an accuracy of 74.4% when classifying individual patches. After 

averaging the results of classification of all patches in each nodule, an accuracy of 

91.6% was achieved using an SVM classifier and 95.0% using an RF classifier on a 

dataset of 60 images. Since the patch-based approach does not deal primarily with 

the nodule as a whole, but focuses on the fine texture analysis in small patches, it 

brings new, clinically relevant information into clinical practice, which may 

contribute to increase an accuracy of thyroid ultrasound, and thus can partly reduce 

false positive findings indicated for cytology or surgery.  
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ÚVOD 

Uzly štítné žlázy jsou dlouhodobě běžným klinickým nálezem s výskytem u náhodně 

vybraných jedinců v 19-68 % případů s tím, že častější výskyt bývá u žen a 

postarších jedinců.[1, 2] Z klinického hlediska jsou uzly ve štítné žláze závažné 

především proto, že mohou být maligního charakteru, což nastává v 7-15 % případů 

v závislosti na věku, pohlaví, rodinné anamnéze, historii ozáření z přírodních či 

umělých zdrojů a dalších faktorech.[3-5] K rozlišení maligních uzlů od benigních a 

ke stanovení rizika onemocnění se využívá několika metod. Kromě biochemického 

vyšetření je to především ultrazvukové zobrazení uzlů, které dále u podezřelých uzlů 

doplňuje cytologické vyšetření (označované zkratkou FNAB, fine needle aspiration 

biopsy – aspirační biopsie tenkou jehlou), přičemž výsledky cytologie bývají 

hlavním podkladem pro rozhodování o následné léčbě. Léčba rakoviny štítné žlázy 

je většinou chirurgická a může být zatížena komplikacemi, jako je operační 

hypoparatyroidismus (dočasný 19-38 %, trvalý 0-3 % operací [6]) či poškození 

laryngeálního nervu (2 % operací [7]). 

1.2 Sonografické vyšetření 
Sonografický popis uzlů ve štítné žláze je důležitým diagnostickým podkladem pro 

odhad rizika malignity uzlu a pro rozhodnutí o nutnosti následného cytologického 

vyšetření. Sonografický popis uzlu by měl obsahovat: velikost, lokaci a sonografické 

vlastnosti uzlu, což jsou hlavní podklady pro rozhodování o následné FNAB.[8, 9]  

Sonografickými vlastnostmi uzlu je myšleno především: charakter uzlu 

(tuhý/cystický/spongioformní), echogenita (zvýšená/normální/snížená), ohraničení 

uzlu (pravidelný / nepravidelný okraj / přítomnost tzv. halo okraje), přítomnost 

kalcifikací (mikro-/makrokalcifikace), tvar (širší než vyšší / vyšší než širší).   

Některé z těchto vlastností jsou spojeny se zvýšeným rizikem malignity, zatímco jiné 

mohou poměrně přesně indikovat benignitu.[4] Mikrokalcifikace, nepravidelný okraj 

a vyšší než širší tvar jsou vlastnosti s největší rizikem malignity (medián 

specificity > 90 %), i když střední hodnoty senzitivity jsou pro každou samostatnou 

vlastnost výrazně nižší.[5, 10-12] 

1.3 CAD systémy 
Role počítačové podpory lékařské diagnostiky (computer-aided diagnosis, CAD) je 

vnímána jako doplněk k rutinní diagnostice. CAD systémy pro štítnou žlázu jsou 

označovány jako nízkonákladové, efektivní systémy, které mohou nabízet novou 

diagnostickou informaci, a tím mohou zmenšit intrapersonální odchylky při rutinní 

diagnostice.[13] CAD systémy se nemusí zaměřovat na ty samé vlastnosti, na které 

se zaměřuje lékař při hodnocení ultrazvukových snímků (jako byly výše uvedené 

rizikové faktory, např. nepravidelnost okraje, vyšší než širší tvar, atd.). Především 

texturní CAD systémy využívají informace, které jsou stěží hodnotitelné pouhým 
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okem. Texturní systémy používají pro získávání prediktorů různé metody, jako jsou 

morfologické charakteristiky obrazu, hodnocení opakujících se struktur (patterns) či 

metody založené na matematické a filtrační transformaci obrazu. Tyto prediktory 

jsou pak použity v různých typech klasifikátorů pro diferenciaci maligních a 

benigních uzlů. Nejběžněji používanou veličinou pro hodnocení efektivity 

klasifikačních modelů je buďto přesnost (počet správně klasifikovaných 

pozorování / počet všech pozorování) anebo plocha pod křivkou ROC (AUC ROC).  

Přehled těch nejdůležitějších prací, které byly publikovány na téma CAD systémů, 

podáváme v tabulce 1. 

 

Práce Prediktory Klasifi

kátor 

Počet uzlů Výsledky 

[14] Fuzzy LBP, 

fuzzy intensity histograms 

SVM 75 (uzly byly 

porovnávány s 

fyziologickou tkání 

ŠŽ) 

AUC ROC: 

97,5 % 

[15] Statické a texturní prediktory SVM 125 (69 benigních, 

56 maligních) 

Přesn.  

93,6 % 

[16] Texturní a DWT prediktory 

získané z CEUS obrázků 

kNN 20 (10 benigních, 

10 maligních) 

Přesn. 

98,9 % 

Senz. 98 % 

Spec. 99,8 % 

[17] Texturní a DWT prediktory Ada-

Boost 

20 (10 benigních, 

10 maligních) 

Přesn. 

100 % 

 

[18] Fraktální dimenze, LBP, 

Fourier  spectrum deskriptor, 

LTE; získané z 3D HRUS a 

CEUS  

GMM, 

SVM 

20 (10 benigních, 

10 maligních) 

Přesn. 

98,1–100 % 

 

[19] Texturní prediktory SVM 59 (29 benigních, 

30 maligních) 

Přesn.  

98,3 % 

[20] Různé typy texturní entropie: 

Fuzzy, Shannon, Renyi, HOS, 

Kapur, Vajda 

C4.5 242 (211 

benigních, 31 

maligních), 

nevyváženost tříd 

řešena 

oversamplingem  

 

Přesn.  

94,3 % 
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[21] Prediktory prostorové 

závislosti šedotónových 

struktur, fraktální prediktory, 

SFTA  

SVM 242 (211 

benigních, 31 

maligních) – 

nevyváženost tříd 

řešena 

over-samplingem  

Přesn. 

97,52 % 

AUC ROC: 

0,9445 

[22] Prediktory hlubokého učení 

získané pomocí 

předtrénovaného GoogLeNet 

modelu 

RF Dva datové 

soubory čítající 

357 a 164 obrazů 

Přesn. 

98,29 % 

a 96,34 % 

[23] Předtrénovaná VGG-F 

neuronová síť, LBP, 

šedotónové matice 

spoluvýskytu 

SVM 651 benigních a 

386 maligních 

snímků 

Přesn. 

93,1 % 

[24] Prediktory získané 

z histogramu, SFTA 

prediktory 

SVM 

RF 

40 (20 maligních, 

20 benigních) 

Přesn.  

RF: 92,5 % 

SVM: 95 % 

[25] Patch-based klasifikace 

pomocí prediktorů 

histogramu a prediktorů 

získaných pomocí BSD 

RF 

SVM 

60 (20 maligních, 

40 benigních) - 

nevyváženost tříd 

řešena pomocí 

undersamplingu 

na úrovni patchů 

Přesn. 

RF: 95 % 

SVM: 91,6 % 

 

 

Práce Prediktory Klasifikátor Počet uzlů Výsledky 
 

Tabulka 1. Přehledová tabulka ukazující srovnání všech zajímavých v poslední době 
publikovaných prací na téma počítačové podpory diagnostiky uzlů ve štítné žláze. 
Vysvětlivky: Přesn. – přesnost, Senz. – senzitivita, Spec. – specificita, AUC ROC – 
plocha pod křivkou ROC, dále pak BSD – binární stack-dekompozice, CEUS – 
kontrastem obohacená ultrasonografie, DWT – diskrétní waveletová transformace, 
GMM - Gaussian mixture models, HOS - higher order spektra, kNN – algoritmus k-
nejbližších sousedů, LBP – local binary patterns, LTE - Lawsova texturní energie, RF 
– náhodné lesy, SFTA – segmentation-based fractal texture analysis, SVM – support 
vector machines, 3D HRUS – trojdimenzionální ultrazvuk s vysokým rozlišením. 
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1.3.1 Patch-based analýza 
Počítačová podpora diagnostiky uzlů ve štítné žláze má poměrně krátkou, avšak 

pestrou historii, a za tu dobu bylo použito velké množství metod k těžbě prediktorů 

a k následné klasifikaci. Naprostá většina CAD systémů uvedených v tabulce 1 

pracuje s uzlem jako celkem, pouze v práci autorů Savelonas et al.[26] se pracuje 

s malým výsekem ultrazvukového obrazu o velikosti 32 × 32 pixelů, přičemž ale 

není jasné, jak byly tyto čtverečky vybírány v rámci uzlu (jestli zprostřed, zkraje, 

náhodně, či byly vybrány radiologem jen reprezentativní části uzlu). Také 

konvoluční neuronové sítě používané při hlubokém učení se zaměřují na menší část 

obrazu (podle velikosti konvoluční masky), jinak se ale většina výše zmíněných prací 

zabývá uzlem jako celkem a zdá se, že metoda patch-based analýzy, tedy analýzy 

obrazu po malých čtverečcích, zatím není dostatečně prozkoumána. Výhodou 

patch-based přístupu je, že získáváme velké množství dat – v závislosti na velikosti 

čtverečků to v našem případě bylo několik jednotek až desítek tisíc obrazových 

čtverečků – a v oblastech strojového učení obecně platí, že čím více pozorování, tím 

lépe klasifikační modely generalizují, tedy pracují přesněji s novými daty, jak 

ukázaly studie z oblasti umělé inteligence na velkých datech.[27, 28] Rozhodli jsme 

se proto zaměřit se, kromě klasifikace uzlů jako celku, také na patch-based 

klasifikaci.  

1.4 Náš přístup 
Experimentální část této práce má dvě části. První část se zabývá klasifikací uzlu 

jako celku. Zde jsme na základě literatury vybrali několik prediktorů, které byly 

úspěšně použity na větším množství dat. Zároveň jsme pak hledali takové prediktory, 

které nebudou popisovat směrové charakteristiky, tzn. budou použitelné jak na 

axiální, tak longitudinální obraz. Z dříve publikovaných prediktorů tyto podmínky 

splňují především prediktory získané pomocí SFTA algoritmu z poslední práce 

autorů Raghavendra et al. [21] a parametry histogramu (dříve použity v [19, 29]). 

Druhá část této práce posouvá výzkum v oblasti CAD systémů o něco dál, jelikož se 

zabývá patch-based klasifikací, kdy je snímek rozdělen do malých čtverečků, které 

jsou použity k návrhu (trénování) klasifikátoru. Prediktory v druhé části jsme 

získávali podobně jako v první části, tedy pomocí parametrů histogramu a SFTA 

algoritmu, který je zde ale výrazně upraven a vrací se spíše k metodě, ze které SFTA 

vychází, k tzv. binární stack-dekompozici, BSD. Patch-based přístup jsme pak 

doplnili o 7 dalších prediktorů vhodných pro hodnocení struktur v binárním obraze.  
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2 CÍLE A HYPOTÉZY PRÁCE 

Cílem práce je vyvinout dva dostatečně přesné CAD systémy pro štítnou žlázu, které 

budou pracovat pouze se směrově nezávislými vlastnostmi obrazu a budou tedy 

použitelné jak v axiální, tak longitudinální zobrazovací rovině. Oba CAD systémy 

budou pracovat na základě Segmentation-based Fractal Texture Analysis (SFTA) 

algoritmu (případně jeho variaci), čímž bude obraz rozložen na jednotlivá 

šedotónová pásma. Prediktory budou zvoleny takové, aby komplexně popsaly region 

v binárním obraze v každém šedotónovém pásmu. Zásadní rozdíl mezi systémy 

bude, že první CAD systém bude pracovat s celým uzlem a druhý CAD systém bude 

založen na patch-based přístupu. 

Hypotézy práce jsou následující: 

 Předpokládáme, že SFTA algoritmus, či jeho variace, bude dostatečně silný 

a dovedeme pomocí něj extrahovat z ultrazvukového obrazu štítné žlázy 

dostatečně významné prediktory, které povedou k dostatečně přesné 

klasifikaci benigních a maligních uzlů štítné žlázy. 

 Metoda SFTA, či její variace, bude použitelná jak na axiální, tak na 

longitudinální snímky. 

 Předpokládáme, že nejdůležitější šedotónová pásma budou jednak ty úplně 

nejtmavší části obrazu (snížená echogenita maligních uzlů) a jednak ty 

úplně nejsvětlejší části obrazu (výskyt mikro-/makrokalcifikací). 

 Patch-based klasifikace bude dostatečně přesná, i přes to, že pracuje pouze 

s malými kousky obrazu a nebere v potaz uzel jako celek (nepracuje ani s 

velikostí ani s tvarem, okrajem či jinými rizikovými vlastnostmi uzlu). 

 Předpokládáme (především u patch-based analýzy), že ne všechny získané 

prediktory budou významné. Prediktory spolu budou korelovat, a proto 

bude vhodné použít metodu zpětné eliminace prediktorů (Recursive Feature 

Elimination – RFE) k výběru těch nejvýznamnějších prediktorů.  

 Co se použitých klasifikačních modelů týče, předpokládáme, že náhodné 

lesy budou vykazovat podobné výsledky jako SVM, případně budou i o 

něco přesnější. 
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3 METODY 

3.1. Data 
Obrazová data byla sbírána na 3. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice 

(VFN) v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy po dobu dvou let. V souladu 

s uděleným souhlasem Etické komise VFN v Praze byla získána data od 20 pacientů 

s maligními uzly (ověřeno pomocí FNAB nebo histologicky), která byla doplněna 

daty od 40 pacientů s benigními uzly (ověřeno FNAB), z čehož bylo celkem 11 mužů 

a 49 žen. Průměrný věk byl 58 let v benigní třídě a 51 let ve třídě maligní. 

V experimentální části práce byla k patch-based analýze použita data všech 60 

pacientů. K analýze celých uzlů byla použita všechna data z maligní třídy, ale pouze 

polovina dat ze třídy benigní, přičemž rozložení benigních uzlů bylo takové, že 

polovina uzlů (10 uzlů) pocházela z přístroje Philips a polovina (10 uzlů) pocházela 

z přístroje GE (věkový průměr v takto redukované benigní třídě byl 60 let).  

3.2 Prediktory  
V práci byly použity různé prediktory. Jedná se o společné prediktory, které byly 

použity jak ke klasifikaci uzlů jako celku, tak k patch-based klasifikaci, dále pak o 

prediktory získané pomocí SFTA algoritmu, publikované Costou et al. [30], které 

byly použity ke klasifikaci celého uzlu, a nakonec prediktory založené na variaci 

SFTA algoritmu, na binarní stack-dekompozici, ke kterým jsme kromě základních 

tří prediktorů prezentovaných Costou et al. přidali další nesměrové charakteristiky 

binárního obrazu, které zatím, pokud je nám známo, nebyly k analýze 

ultrazvukového obrazu použity. 

3.2.1 Společné prediktory  
Pro oba dva postupy byly použity parametry histogramu jako základní ukazatele 

rozložení jasu v obraze. Z histogramu byly vypočteny následující prediktory: průměr 

(značen HistMean), směrodatná odchylka (značena HistStdDev), šikmost (značena 

HistSkew) a špičatost (značena HistKurt).  

3.2.2 Prediktory použité při klasifikaci celého uzlu 
Pro klasifikaci celého uzlu byl použit Segmentation-based Fractal Texture Analysis 

(SFTA) algoritmus, který byl představen autory Costa et al. [30] a byl úspěšně použit 

na štítnou žlázu autory Raghavendra, Acharya et al. [21] Algoritmus rozkládá 

šedotónový obraz na sérii binárních obrazů pomocí dvouprahové binární 

dekompozice (Two-Threshold Binary Decomposition), která vychází z dříve 

publikované metody nazvané binární stack-dekompozice (Binary Stack 

Decomposition).[31] Princip SFTA pracuje na základě vícenásobné Otsuovy 

metody,[32, 33] která počítá 𝑛𝑡 optimálních prahů mezi pozadím a popředním na 

základě analýzy histogramu. Tyto hodnoty prahů jsou pak použity k získání  

2𝑛𝑡 − 1 binárních obrazů, jak je znázorněno na obrázku 1. 
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SFTA algoritmus pak v každém binárním obraze získaném dvouprahovou binární 

dekompozicí určí dva prediktory: celkový počet pixelů (Area) a fraktální dimenzi 

(FracDim) bílých pixelů. Dále pak SFTA počítá z původního obrazu třetí prediktor 

(GrayMean), který odpovídá průměrné jasové hodnotě těch pixelů v původním 

obraze, které pozičně odpovídají bílým pixelům v binárním obraze. 

 

Obrázek 1: Výstup dvouprahové binární dekompozice na příkladu s počtem prahů 
𝑛𝑡 = 4 (značeno 𝑡1 až 𝑡4) určených pomocí Ostuovy metody. Vlevo nahoře: Příklad 
benigního uzlu. Dále pak v horní řadě: Výsledné binární obrazy získané 
dvouprahovou segmentací pomocí dvou sousedních prahů. Spodní řada: výsledek 
dvouprahové segmentace pro všechny páry prahů { 𝑡, 𝑛𝑙}, 𝑡 ∈ {𝑡1, 𝑡2, ⋯ , 𝑡𝑛𝑡

}, kde 𝑛𝑙 
je maximáílní hodnota jasu. Celkem pomocí SFTA algoritmu získáváme 2𝑛𝑡 − 1 
obrazů, tedy celkem 7 binárních obrazů. 

3.2.3 Prediktory použité pro patch-based klasifikaci 
Jak bylo zmíněno v předchozím odstavci, SFTA rozkládá obraz na sérii binárních 

obrazů, které jsou určeny z histogramu Otsuovou metodou. Tento postup je 

aplikovatelný na ultrazvukový obraz jako celek, ale u patch-based klasifikace 

fungovat nebude. Proto jsme použili předchůdce SFTA algoritmu, binární 

stack-dekompozici [31], při které jsou prahy stanoveny fixně u všech snímků. Počet 

prahů byl fixně nastaven na 9, což odpovídá prahové hodnotě publikované Costou et 

al. [30] Kromě tří prediktorů použitých i ke klasifikaci celých uzlů – tedy fraktální 

dimenze (FracDim), počtu pixelů (Area) a střední jasové hodnoty (GrayMean) – bylo 

navíc v každém pásmu každého binárního obrazu určeno celkem 7 dalších region 

popisujících prediktorů. Regionem je myšlen tvar, který v binárním obraze tvoří bílé 

pixely. Jednalo se o následující prediktory: Solidity, Eccentricity, EquivDiameter, 

Extent, Perimeter, ConvexArea a EulerNumber.  
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3.3 Klasifikace  
V experimentální části práce jsou používány dva klasifikační modely (klasifikátory): 

support vector machines (SVM) [34] a náhodné lesy (random forests, RF) [35], které 

byly implementovány v R 3.3.1 (The R Foundation for Statistical Computing, Wien, 

Austria) pomocí knihovny Caret. [36]  

3.3.1 Náhodné lesy 
Náhodné lesy spadají mezi tzv. souborové klasifikační metody (ensemble methods), 

které pracují na principu budování několika jednodušších klasifikačních modelů, 

jejichž výsledky se nakonec průměrují (regresní problémy) nebo jsou dány 

většinovým hlasováním (klasifikační problémy). V případě náhodných stromů je 

tímto jednodušším klasifikačním modelem rozhodovací strom typu CART 

(classification and regression trees). [37] 

3.3.2 SVM 
Klasifikační model SVM je založen na principu prokládání dat 

v multidimenzionálním prostoru rovinami, které vedou k rozdělení dat do 

příslušných tříd. Lineární nadroviny jsou použity tam, kde lze prediktory rozdělit 

lineárně, tzv. kernelové transformace jsou použity v těch případech, kdy mezi daty 

nejsou lineární závislosti. Pro potřeby této práce jsme zvolili nelineární SVM model 

založený na radial basis function (RBF).  

3.3.3 Nevyváženost tříd 
V případě patch-based klasifikace je náš datový soubor nevyvážený (větší počet 

benigních než maligních případů), což způsobuje vyšší apriorní pravděpodobnost 

benignity. Abychom pravděpodobnost vyrovnali, tak jsme podvzorkovali množinu 

čtverečků z majoritní třídy pomocí softwarového balíčku Unbalanced for R [38] tak, 

aby byl počet patchů v benigní a maligní třídě stejný. 

3.3.4 Validace klasifikačních modelů 
K validaci klasifikačních modelů byla použita k-fold křížová validace (k-fold 

cross-validation), která simuluje testování na nezávislých datech, což omezuje 

„přeučení“ klasifikačního modelu na použitá data (overfitting). V našem případě 

jsme použili pro hodnocení celých snímků metodu leave one out cross-validation 

(LOOC) a pro hodnocení patch-based klasifikace skupinovou 10-fold křížovou 

validaci (group 10-fold cross-validation). 

3.3.5 Výběr prediktorů  
Při klasifikaci celých uzlů byly použity všechny získané prediktory, protože 

pozorování (obrazů) i prediktorů bylo relativně málo. U patch-based klasifikace bylo 

ale zpracováváno několik tisíc pozorování (patchů) a počet prediktorů byl výrazně 

vyšší (104). Ne všechny prediktory musí být nutně pro klasifikaci důležité. Z tohoto 

důvodu jsme použili metodu tzv. zpětného vyřazování prediktorů (recursive feature 

elimination, RFE) pomocí stejnojmenné funkce v balíčku Caret [36], a to jak pro 

SVM, tak pro náhodné lesy.  
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4 VÝSLEDKY 

4.1 Výsledky klasifikace celých uzlů 
Klasifikace pomocí náhodných lesů při optimálním nastavení dosáhla přesnosti 

92,5 % se směrodatnou odchylkou křížové validace ± 0,22. Klasifikace uzlů pomocí 

metody SVM při optimálním nastavení dosáhla přesnosti 95 % se směrodatnou 

odchylkou křížové validace ± 0,16, což je výsledek srovnatelný s předchozími 

studiemi publikovanými na toto téma (viz tabulka 1). 

 
 

 

 

Obrázek 2: Graf 
znázorňující závislost 
celkové přesnosti 
klasifikace pomocí 
náhodných lesů (RF) a 
SVM na počtu prahů 
SFTA algoritmu. 
 

 

 

 

 

 

Na obrázku 2 vidíme, že nejvyšší přesnosti – jak pro náhodné lesy, tak pro SVM – 

bylo dosaženo pro počet prahů 6 nebo 7, což poměrně odpovídá výsledkům 

prezentovaných autory SFTA algoritmu.[30] Ti uvádějí, že klasifikační přesnost se 

na testovacích datech zvyšovala do počtu prahů rovno 8 nebo 9 s vysvětlením, že od 

této hodnoty není SFTA algoritmus schopný identifikovat další texturní vlastnosti 

v obraze.  

4.2 Výsledky patch-based metody 
Velikost čtverečků může ovlivňovat přesnost klasifikace nejen tím, že se mění 

rozlišení analyzované části uzlu, ale také tím, že velikost čtverečků má vliv na to, 

kolik jich je z obrazů celkem extrahováno; ovlivňuje tedy velikost datového souboru 

pro klasifikaci. Proto byly testovány různé velikosti čtverečků pro určení optimální 

velikosti, přičemž nejlépe vyšla velikost 17 × 17 px.  

Metoda zpětné eliminace prediktorů (recursive feature elimination, RFE) byla 

použita k vyřazení těch prediktorů, které jsou pro klasifikaci nadbytečné. Závislost 

správnosti klasifikace na počtu prediktorů seřazených pomocí metody RFE je 

znázorněna na obrázku 3, ze kterého je zřejmé, že výsledek klasifikace se po dosažení 
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určitého počtu prediktorů již s novými prediktory příliš nemění. Velké množství 

prediktorů přispívá pouze velmi málo ke zlepšení klasifikace, a proto bylo vhodné 

tyto prediktory vyřadit. Níže publikované výsledky jsou tedy již pro redukované 

klasifikační modely, kdy bylo použito v případě náhodných lesů 14 a v případě SVM 

21 předních prediktorů. 

 
Obrázek 3: Graf 
znázorňující výsledky 
metody zpětného 
vyřazování prediktorů 
(recursive feature 
elimination). Z grafu je 
zřejmé, že po dosažení 
určitého počtu 
prediktorů již 
nedocházelo ke 
zlepšení klasifikace. 
Tento počet byl 14 pro 
náhodné lesy (RF) a 21 
pro support vector 
machines (SVM). 

 

 

Klasifikace všech 6 864 obrazových čtverečků (počet po vyrovnání nevyváženosti 

tříd z celkového počtu 9 066 extrahovaných čtverečků) pomocí náhodných lesů při 

optimálním nastavení dosáhla hodnot AUC ROC = 0,81, senzitivity = 73 % a 

specificity = 75 %. Podobně klasifikace všech obrazových čtverečků pomocí SVM 

při optimálním nastavení dosáhla hodnoty AUC ROC = 0,79, senzitivita byla rovna 

73 % a specificita 75 %. Pro klasifikaci uzlů jako celku na základě výsledků patch-

based analýzy můžeme vzít v úvahu procento správně diagnostikovaných čtverečků 

ze všech čtverečků v daném uzlu. Toto procento vyjadřuje svým způsobem riziko 

malignity pro daný uzel a pro účely této práce jsme ho nazvali Index rizika malignity 

(𝐼𝑅𝑀). Výsledky procentuálního zastoupení správně klasifikovaných čtverečků i 

s indexem 𝐼𝑅𝑀 u deseti vybraných benigních a deseti vybraných maligních uzlů je 

vidět v tabulce 2. Po výpočtu 𝐼𝑅𝑀 byla sestavena ROC křivka (viz obrázek 4), 

pomocí které byly hodnoceny konečné výsledky (senzitivita, specificita, přesnost a 

AUC ROC) hodnotící klasifikaci na celém souboru dat, které jsou zobrazeny 

v tabulce 3. Analýza ROC křivky ukázala, že optimální práh pro 𝐼𝑅𝑀 je kolem 

hodnoty 0,5, což koresponduje s předpokladem, že maligní uzly by měly být 

označeny za maligní, pokud je více jak 50 % obrazových čtverečků maligních; a 

podle stejného klíče by měly být označeny benigní uzly za benigní, pokud je více jak 

50 % čtverečků hodnoceno jako benigní. 
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Uzel Cytologie Pohlaví Přístroj 
Správně 

klasifikováno 

Nesprávně 

klasifikováno 
𝑰𝑹𝑴 

1 Benigní Ž GE 13 3 0,19 

2 Benigní Ž Philips 44 23 0,34 

3 Benigní M GE 19 0 0,00 

4 Benigní Ž GE 123 30 0,20 

5 Benigní Ž GE 64 45 0,41 

6 Benigní Ž GE 151 12 0,07 

7 Benigní Ž Philips 81 9 0,10 

8 Benigní Ž GE 9 48 0,84 

9 Benigní Ž Philips 58 12 0,17 

10 Benigní Ž Philips 50 20 0,29 

:  :  : : : 

40 Maligní Ž GE 35 1 0,97 

41 Maligní Ž GE 196 153 0,56 

42 Maligní Ž Philips 33 2 0,94 

43 Maligní Ž GE 41 18 0,69 

44 Maligní M Philips 153 70 0,67 

45 Maligní Ž GE 88 29 0,75 

46 Maligní Ž GE 122 42 0,74 

47 Maligní Ž Philips 153 70 0,67 

48 Maligní Ž GE 49 1 0,98 

49 Maligní M Philips 97 24 0,80 

50 Maligní Ž GE 36 9 0,80 

Tabulka 2: Výsledky klasifikace na příkladu 10 benigních a 10 maligních uzlů 
ukazující počet správně a nesprávně klasifikovaných obrazových čtverečků pro 
každý uzel. Index rizika malignity (𝐼𝑅𝑀) odpovídá procentu čtverečků v uzlu, které 
byly klasifikovány jako maligní. Nesprávně klasifikovaný uzel při prahové hodnotě 
𝐼𝑅𝑀 rovno 0,5 je označen kurzívou (uzel 8).  
 

Přesná segmentace – všechny obrazové čtverečky 

Metoda Přesnost Senzitivita Specificita ROCAUC 
Chybně 

klasifikováno 

RF 95,0 % 95,0 % 95,0 % 0,97 2 Philips,1GE 

SVM 91,6 % 95,0 %  90,0 %  0,96 3 Philips, 2 GE 

Tabulka 3: Výsledky klasifikace všech 60 uzlů při použití všech obrazových čtverečků. 
Poslední sloupec ukazuje, kolik uzlů bylo chybně klasifikováno a kterým přístrojem 
byly tyto chybně klasifikované obrázky uzlů pořízeny.  
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Obrázek 4: Graf znázorňující ROC 
křivky klasifikace 60 uzlů po 
zprůměrování výsledků patch-
based klasifikace. RF značí 
náhodné lesy a SVM značí 
support vector machines, AUC 
značí plochu pod křivkou ROC.  
 

 

 

Velkou výhodou patch-based klasifikace je, že z podstaty věci nemusí být tolik 

závislá na přesné segmentaci uzlu, jelikož sama o sobě tvar uzlu nehodnotí, a i když 

nemáme všechny obrazové čtverečky, tak mohou být výsledky vypovídající. 

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zhodnotit také výkon klasifikátoru při použití 

pouze 75 % obrazových čtverečků (tabulka 4). Výsledky dokonce předčily 

očekávání, jelikož došlo ke slabému zlepšení jak pro SVM, tak pro náhodné lesy. 

 

Hrubá segmentace – 75% obrazových čtverečků 

Metoda Přesnost Senzitivita Specificita ROC AUC 
Chybně 

klasifikováno 

RF 96,7 % 97,5 % 95 % 0,999  1 Philips, 1 GE 

SVM 95 % 95 % 95 % 0,998  2 Philips, 1 GE 

Tabulka 4: Výsledky klasifikace všech 60 uzlů pro hrubě segmentované uzly (75 % 
celkové plochy uzlu). Poslední sloupec ukazuje, kolik uzlů bylo chybně klasifikováno 
a kterým přístrojem byly tyto chybně diagnostikované uzly pořízeny. 
 

Jak již bylo řečeno, ne všechny prediktory přispívají stejnou měrou ke klasifikačnímu 

procesu. Jednou z metod, jak kvantifikovat významnost jednotlivých prediktorů, je 

analýza s jednou proměnnou (univariate analysis). Jedná se o jednoduchou metodu, 

kdy je v klasifikačním modelu použita jen jedna proměnná (prediktor) a vyhodnocuje 

se její schopnost rozdělit případy do jednotlivých tříd. Výsledky analýzy s jednou 

proměnnou můžeme vidět na obrázku 5.  
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5 DISKUSE  

Výzkum počítačem podporované diagnostiky uzlů ve štítné žláze se v posledním 

desetiletí zaměřoval především na hledání nových, dostatečně přesných metod, které 

by byly schopny buď zcela automatické diagnostiky, nebo by poskytly nový vhled 

do diagnostiky tím, že by představily nový rizikový faktor malignity uzlů ve štítné 

žláze. Přehled těch nejvýznamnějších prací na téma počítačové analýzy 

ultrazvukových obrazů uzlů ve štítné žláze vidíme v tabulce 1, kde se v posledních 

dvou řádcích nachází přehled a výsledky našich dvou v této práci předkládaných 

postupů, tzn. jak klasifikace celých uzlů, tak klasifikace pomocí patch-based metody. 

Výsledky naší práce jsou srovnatelné s výsledky jiných prací publikovaných na toto 

téma v minulých letech. Z výsledků je zřejmé, že jak klasifikace uzlů jako celku, tak 

patch-based klasifikace jsou schopny vybrat z použité množiny ultrazvukových 

obrazů podstatné informace o probíhajícím patologickém procesu v uzlech štítné 

žlázy. Průměrná hodnota histogramu (HistMean) byla u patch-based klasifikace 

vyhodnocena pomocí RFE jako nejvýznamnější prediktor jak u SVM, tak u 

náhodných lesů. U SVM to byl dokonce i nejúčinnější prediktor nejen podle 

výsledků RFE, ale také podle výsledků analýzy s jednou proměnnou (obrázek 5). 

Vysoká významnost tohoto prediktoru odpovídá dříve publikovaným výsledkům jak 

studií zabývajících se texturní analýzou [19, 29], tak studií, ve kterých lézi hodnotili 

radiologové [4, 29, 39-42], kde snížené hodnotě průměrné hodnoty histogramu 

odpovídá hypoechogenita maligního uzlu.  

Dále pak na obrázku 5 vidíme, že hlavní přínos binární stack-dekompozice leží ve 4 

spodních šedotónových pásmech odpovídajících nejtmavším částem obrazu. Z 

prediktorů popisujících region v daném šedotónovém pásmu vycházejí jako 

nejvýznamnější ConvexArea, EquivDiameter, FilledArea, a dále pak tři původní 

prediktory publikované spolu s algoritmem SFTA [30], tedy FracalDim, GrayMean 

a Area. Všechny tyto prediktory nabírají na důležitosti především v 1., 3. a 4. 

šedotónovém pásmu. Jednoznačně nejdůležitějším pásmem je ale stack1, tedy úplně 

nejtmavší část obrazu. Jak ukazují výsledky analýzy s jednou proměnou (obrázek 5), 

tak v tomto pásmu dosahuje celkem 8 prediktorů při použití SVM a 7 prediktorů při 

použití náhodných lesů přesnosti nad 74 %. Navíc tyto prediktory prošly přes RFE 

do výběru nejdůležitějších prediktorů, z čehož lze usuzovat, že spolu korelují méně 

než s ostatními prediktory. Když to tedy shrneme, tak při patch-based texturní 

analýze se nejvíce uplatňují nejtmavší části obrazu, přičemž nestačí jen výskyt 

tmavých pixelů v uzlu štítné žlázy (tzn. nestačí hodnotit pouze hypoechogenitu), ale 

důležitá je také složitost tvaru regionu tvořeného těmito tmavými pixely.  

Velkým nedostatkem dosud publikovaných CAD systémů pro štítnou žlázu je fakt, 

že dosud neexistuje dostatečně přesná segmentační metoda, pomocí které by bylo 

možné automaticky označit uzel v ultrazvukovém obraze. V současné době, pokud 

je nám známo, existují pouze dva segmentační algoritmy pro uzly ve štítné žláze [19, 

43], které jsou oba schopny označit oblast uzlu s přibližnou  90% přesností. Nicméně 
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tyto algoritmy byly použity pouze v rámci jednotlivých studií na omezeném 

množství dat, a proto zůstává otázkou, zda jsou dostatečně evaluovány. Ostatní studie 

(včetně této práce) spoléhají na manuální segmentaci lékařem, která ovšem, pokud 

se lékař snaží o co největší přesnost, vyžaduje poměrně dost času a trpělivosti. Zde 

se rýsuje další možná výhoda patch-based metody, a to ta, že tato metoda nepotřebuje 

mít k přesné klasifikaci přesně ohraničený uzel, protože sama o sobě tvar uzlu 

nehodnotí. Z výsledků je zřejmé, že pokud nevezmeme všechny obrazové čtverečky 

z uzlu, ale pouze 75 % z nich, přesnost klasifikace se nesnižuje, dokonce se lehce 

zvyšuje. Je tedy zjevné, že tím, že patch-based metoda zkoumá jemnou texturu uzlu 

na malém měřítku, tak není závislá na přesnosti segmentace uzlu. Vstupem pro 

patch-based systém tedy může být i nedokonale označená oblast, což je výhodná 

vlastnost při použití v klinické praxi, kdy by lékaři stačilo označit uzel jen zběžně, 

např. pomocí zanesení několika bodů, kterými by byl proložen polynom. 

Hlavní limitací této práce zůstává malý počet obrázků, které, i když byla zkoumána 

jejich textura na velmi podrobné úrovni, stále nemohou reprezentovat vzhledovou 

diverzitu veškerých uzlů, které se mohou ve štítné žláze vyskytovat. Předkládané 

výsledky mohou spíše ukázat novou cestu, jakou lze při tvorbě CAD pro uzly ve 

štítné žláze jít. Práce ukazuje, že k hledání optimálního klasifikačního modelu lze 

použít obrazové čtverečky a následně lze uzel hodnotit jako celek zprůměrováním 

výsledků, a tím odhadnout riziko malignity. Teoreticky by se patch-based klasifikace 

mohla kombinovat s jinými postupy a riziko malignity vyjádřeno hodnotou 𝐼𝑅𝑀 by 

mohlo sloužit jako samostatný prediktor jiného klasifikačního modelu. To vše jsou 

ale spíše vyhlídky do budoucna, kdy by bylo možné zkoumat klasifikační modely na 

větším množství dat. Sběr většího množství dat je do budoucna klíčový a v našem 

případě to zřejmě bude vyžadovat spolupráci s dalším klinickým pracovištěm či 

dalšími klinickými pracovišti, jelikož četnost maligních uzlů v populaci je nízká. 

Z přehledu v tabulce 1 je znát, že jen za dobu posledních deseti let se automatické 

diagnostice uzlů ve štítné žláze věnovalo poměrně úspěšně několik týmů. Přístupy 

většiny autorských kolektivů využívaly metodu strojového učení, kterou bychom 

mohli nazvat jako klasickou. Tato metoda spočívá v tom, že autor sám se snaží najít 

ty nejvhodnější prediktory, o kterých je předem přesvědčen, že z nějakého důvodu 

mohou fungovat (například popisují nějakou konkrétní, i viditelnou, vlastnost uzlu), 

nebo jen do určité míry náhodně zkouší použít metody, které by mohly pro daný 

problém extrahovat z obrazu nějakou užitečnou informaci. Naproti tomuto 

klasickému postupu ale stojí hluboké učení, které je sice známo již několik desetiletí, 

ale masivně se rozšířilo teprve v posledních několika letech. Principem hlubokého 

učení je, že nikoli člověk, ale sám algoritmus pomocí vzájemně propojených vrstev 

extrahuje ty vlastnosti, které jsou pro daný klasifikační problém důležité. V případě 

klasifikace obrazu jsou tedy vstupem přímo pixely. Kenji Suzuki podává ve své 

publikaci [44] přehled použití hlubokého učení v oblasti zpracování medicínského 

obrazu a z jeho práce plyne, že zatím nejde říct, jestli na tomto poli hluboké učení 

přebírá roli klasických klasifikačních modelů nebo ne. V současné chvíli jsme 

v situaci, kdy metody hlubokého učení dosahují podobných výsledků jako klasické 

klasifikátory. Suzuki ale uzavírá, že se dá předpokládat, že v následujících několika 
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dekádách bude hluboké učení ve zpracování medicínského obrazu hlavním proudem. 

Důvod, proč zatím ve zpracování  medicínského obrazu hluboké učení nepřevládá, 

spočívá pravděpodobně v tom, že v medicíně je obecně složitější získat dostatek 

relevantních dat než je tomu v jiných oblastech, kde se již hluboké učení prosadilo. 

U problémů rozpoznávání medicínského obrazu, kde se podařilo nasbírat velké 

množství dat, hluboké učení jednoznačně vede, jak bylo v poslední době 

publikováno například u počítačem podporované diagnostiky karcinomu kůže nebo 

diabetické retinopatie.[45, 46] Vedle dalšího zdokonalování klasických 

klasifikačních modelů, je hluboké učení jednoznačně cesta, kterou stojí za to se na 

poli CAD systémů pro štítnou žlázu v budoucnu vydat. 

6 ZÁVĚR 

Výzkum v oblasti diagnostiky uzlů štítné žlázy si klade za cíl snížit počet falešně 

pozitivních nálezů, a tím snížit množství nežádoucích operací, které s sebou nesou 

rizika, jako jsou paralýza hlasivek či hypoparatyroidismus. V současné době se 

výzkum zaměřuje hlavně na neinvazivní metody, jako jsou nové metody 

ultrasonografie nebo hledání specifických biomarkerů. Z nových metod 

ultrasonografie se ale nejedná pouze o nové „fyzikální“ metody jako je například 

použití kontrastu či real-time a sheer-wave elastografie, ale také o „softwarové“ 

metody počítačem podporované diagnostiky. Především u pacientů s opakovatelně 

nediagnostikovatelnými (Bethesda 1), benigními limitovanými, či suspektními uzly 

(Bethesda 3-5) by mohly tyto nové metody přinést nový pohled na věc, a tím 

poskytnout lékaři „druhé stanovisko“, což   může zpřesnit výběr vhodných pacientů 

pro FNAB či operaci. 

V poslední dekádě bylo vyvinuto několik velmi přesných systémů počítačové 

podpory diagnostiky uzlů ve štítné žláze, které byly diskutovány v úvodu. Hlavní 

limitací většiny dosud publikovaných systémů je především to, že pracují se 

směrovými charakteristikami ultrazvukového obrazu a jsou tedy použitelné (resp. 

verifikované) pouze ve statickém obraze pořízeném v jedné běžně zobrazované 

rovině (axiální či longitudinální). Další vlastností, kterou lze považovat za limitující, 

je, že tyto systémy často duplikují práci lékaře sonografisty a hodnotí uzel jako celek 

pomocí všech dostupných rizikových faktorů, které běžně pomocí ultrazvuku 

hodnotí lékař, čímž jsou sice schopny dostatečně přesně diagnostikovat uzel, ale 

nedávají lékaři do ruky novou metodu, kterou by mohl zařadit po bok těch, které 

k diagnostice běžně používá. Z těchto důvodů jsme se zaměřili na nesměrové 

charakteristiky obrazu a dále pak na patch-based analýzu, která hodnotí jemnou 

texturu, což je vlastnost uzlu, která je při běžném ultrazvukovém vyšetření jen 

obtížně kvantifikovatelná. 

V praktické části této práce byly představeny dva CAD přístupy sloužící k 

diagnostice uzlů ve štítné žláze z ultrazvukového obrazu. Oba přístupy vykazují 

podobně dobré výsledky (při optimálním nastavení 95% přesnost), přičemž 

patch-based přístup lze považovat za robustnější, protože pracuje s větším 
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množstvím ultrazvukových snímků. Navíc tím, že se patch-based přístup nezabývá 

primárně uzlem jako celkem, ale zaměřuje se na analýzu jemné textury po malých 

čtverečcích ultrazvukového obrazu, tak přináší do klinické praxe nový diagnostický 

faktor hodnotící vnitřní strukturu uzlu, která se při běžném sonografickém vyšetření 

takto podrobně nehodnotí. Proto by doporučení těchto systémů mohlo sloužit lékaři 

jako přídavný diagnostický faktor, který by ze své podstaty neměl korelovat 

s ostatními rizikovými vlastnostmi uzlu, na které se lékař při sonografickém 

vyšetření zaměřuje (velikost, charakter, tvar, ohraničení, apod.). Tím odhad rizika na 

základě textury (třeba ve formě předloženého indexu rizika malignity, 𝐼𝑅𝑀) přináší 

do diagnostiky novou, dosud v klinické praxi nehodnocenou informaci, která může 

být zařazena po bok klasické ultrasonografie. Tím může naše metoda vést ke 

zpřesnění výběru pacientů pro následnou biopsii tenkou jehlou či operaci.  
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