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INNOSOC Esettanulmány 

(a Zagreb 2016 eseményre kiválasztva; kiterjesztett verzió) 

 

 
Az esettanulmány címe: 
 

Rosszindulatú objektumok mintázatának azonosítása orvosi képeken 

 
Kulcsszavak: orvosi képek, mintafelismerés, képfeldolgozás, vastagbéltumor, endoszkópia, 
véredények, NBI (keskenysávú képalkotás) 
 
Az esettanulmány által megcélzott H2020 kihívás: Egészség, demográfiai változás és jólét 
 

Bevezetés az esettanulmányhoz 

A rosszindulatú egészségügyi állapotok, különösen a rákos megbetegedések felismerése 

drága és komplikált feladat. A legtöbb esetben csak biopszia segítségével lehet megállapítani azt, 

hogy egy tumor rosszindulatú-e, ami a betegek részére kellemetlenségeket, és az operációval járó 

szövőd é yek ko kázatát jele ti, az egészségügyi ellátó re dszerek részére pedig külö  költséget. 
Nagyon sok tumortípus esetén létezik olyan neminvazív képfelvételi technika, mely képes arra, hogy 

a képlet ter észetéről i for á iót iztosítso , illetve legalább irányt tudjon mutatni, hogy biopszia 

szükséges-e, vagy azonnal el kell-e távolítani a tumort, vagy a legjobb békén hagyni, hogy a beteget 

e tegyék ki az operá ió lehetséges szövőd é yei ek egy jói dulatú képlet eltávolítása iatt. 

Az egészégügyi személyzet agasa  képzett, képes a saját spe ializá iójá ak egfelelő 
tumorok osztályozására, de az automatikus képfeldolgozó eljárások segíthetik dö téseiket, sőt, 

éhá y eset e , i t például egyes őrrákok, ég kevés é képzett sze élyek részére is lehetővé 
teszik a diagnózist. A neminvazív orvosi képalkotási módszerek [1], [2] között szerepelnek mind 

látható fénnyel (pl. mikroszkópok, endoszkópok) mind magasabb, és alacsonyabb frekvenciájú 

elektromágneses vagy egyéb hullámokkal (Röntgen-, infravörös, vagy ultrahangos képalkotó 

re dszerek  dolgozó ódszerek. Tu orok eseté  sok jelle ző jelet lehet talál i a képeke , a éplet 
körül a véredények megsokasodásától[4-6], szerkezet átalakulásától a polip felszínének mintázatáig 

vagy színéig [7-10].  

Öt INNOSOC hallgató két INNOSOC oktató vezetésével együtt űködve ad választ arra, hogy 
az ICT (infokommunikációs technológia) hogyan használható a képalapú rákfelismerésben. Ez a 

tevékenység az ERASMUS+ blenden mobility program keretein belül, a 2016-os zágrábi INNOSOC 

Zagreb workshopon véglegesedik 2016 áprilisában. 
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Hogyan kapcsolható az esettanulmány a választott H2020 kihíváshoz? 

Az orvosi képfeldolgozás annak a tendenciának az egyik mellékhatása, hogy az ICT egyre 

jobban átszövi a társadalom minden rétegét. A képfeldolgozás például képes csökkenteni az 

egészségügyi sze élyzet u katerhelését, és segíti őket a a , hogy pro lé ás esetek e  dö te i 
tudja ak, vagy apró , eheze  észrevehető pro lé ás részletekre hívják fel a figyel et. 

A rák diagnosztizálását még mindig emberek végzik, és ez így is fog maradni, viszont egy 

vizuális segítség növelheti a hatékonyságot és egy előszűrést intelligens számítógépes programokkal 

segített, de kevés é képzett sze élyzet szá ára is lehetővé tud te i. 

Az esettanulmány célja az, hogy összefoglalja a képalapú rákfelismerési módszereket néhány 

típusú rák eseté , és összehaso lítsa a te h ikák alkal azhatóságát külö öző esetek e . Az is 
szükséges, hogy eghatározzák, ilye  új típusú ódszerek alkal azására va  lehetőség. A legtöbb 

eset e  az orvosi képletekről való dö tés risp éles , ige -nem választással történik, sok esetben 

viszont egy tanulóalgoritmusokkal segített lágyabb döntési technika sokkal hatékonyabb tud lenni. 

Így tehát szükséges annak felmérése is, hogy milyen tanító eljárások állnak rendelkezésre, és milyen 

ezek hatékonysága. 

Mindezek miatt célozza meg az esettanulmány a Health, demographic change and 

wellbeing  í ű H2020 kihívást. 

 

Hogyan kapcsolható az esettanulmány az INNOSOC projekthez? 

Az esettanulmány szorosan kapcsolódik az INNOSOC innovációs, interkulturális és ICT 

aspektusaihoz.  

Először, az innovációs aspektus a külö öző típusú képalkotási ódszerek külö öző élokra 
való használatának összehasonlítása egy általánosabb módszerhez vezethet, vagy egy egyik területen 

eredményes módszer alkalmas lehet egy másik területen való diagnosztizálásra. 

Másodszor, bár az orvosi képek feldolgozása nemzetközi probléma, a képek adatbázisainak 

létrehozása más és más kultúrákban más és más aspektusokat vet fel. Emellett az eredmények 

kommunikálása és interpretálása is kultúránként változó módon történik. 

Harmadszor az orvosi képeket IT (informáiótechnikai ) eszközökkel készítik, azok 

továbbítására, tárolására ICT eszközöket kell hasz ál i, a képek tö örítésétől kedve az eredmények 

értel ezéséről szóló videoko fere iákig. 

 

Kérdések, melyekre az esettanulányban választ várunk: 

• Melyek azok a képkészítési eljárások, amelyeket a tumorok klasszifikálása során 

használatosak? 
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• Vannak-e speciálisan a tumorok detektálásának egy bizonyos aspektusára fókuszáló 

eljárások? (pl a felületek felismerésére, az erek jobb láthatóságának elérésére) 

• Melyek a legtöbb halált okozó ráktípusok Európában, és melyek más kontinenseken? 

• Mik ezen tumorok diagnosztizálására szolgáló módszerek? 

• Milyen képfeldolgozó eljárásokat használnak ezen legveszélyesebb tumortípusok 

felismerésre és osztályozására? 

• Milyen crisp (éles) döntési technikákat használnak tumorok osztályozására? Milyen 

evolúciós és tanulóalgoritmusok használatosak? 
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Tudások és képességek, melyek az esettanulmány elkészítéséhez szükségesek: 

(P: szükséges - prerequisite; D: hasznos de nem feltétlenül szükséges - desirable, but not necessary) 

 

• Alapvető képkészítési eljárások is erete P  

• Alapismeretek ta ulóalgorit usokról és lágy dö tési ódszerekről D  

• Alapvető képfeldolgozás D  

• Orvosi képalkotási alapismeretek (D) 
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Képek, melyek az esettanulmányt leírják:  

 
 

1. ábra. Veserák körüli véredények  

(forrás: the online cover of Science Translational Medicine, Vol 3, Issue 66 – credit: C. Bickel / Science 
Translational Medicine)  

 
 

 
 

2. ábra. Vastagbélpolipok árkainak mintázata 

(forrás: Nikolas Eleftheriadis, Haruhiro Inoue, Haruo Ikeda, Manabu Onimaru, Akira Yoshida, Roberta 
Maselli, Grace Santi, Shin-ei Kudo, Definition and Staging of Early Esophageal, Gastric and Colorectal 

Cancer , Journal of Cancer, Vol. 2, pp. 161-178 (2014)) 
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3. ábra. Keskenysávú képalkotás (NBI) fényelnyelési sémája 

(forrás: Olympus, http://www.olympus-
europa.com/medical/en/medical_systems/applications/urology/bladder/narrow_band_imaging__nb

i_/narrow_band_imaging__nbi_.html) 
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