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Ляшенко А. В. Система автоматизованої синдромальної діагностики за
відеолапароскопічними зображеннями. – Кваліфікаційна наукова праця на
правах рукопису.
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спеціальністю 05.11.17 – Біологічні та медичні прилади і системи. – Одеський
національний медичний університет, МОЗ України, Одеса. – Вінницький
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У

дисертаційній

роботі

викладені

результати

досліджень

щодо

підвищення ефективності та якості оброблення лапароскопічних зображень
шляхом побудови моделей, методів і системи автоматизованої синдромальної
діагностики.
Розвиток комп’ютерних технологій зумовив включення до порядку
денного питання, яке полягає в отриманні якісних зображень тканин в зоні
оперативного хірургічного втручання лапароскопічним методом. Це, в свою
чергу, буде сприяти підвищенню точності та ефективності діагностики,
технічному удосконаленню оптичних систем лапароскопів, подальшому
розвитку програмних методів

і засобів

покращення

якості цифрових

лапароскопічних зображень та всієї малоінвазивної хірургії в цілому.
Такий підхід суттєво зменшує кількість помилок, зумовлених оптичними
властивостями систем – дисторсія, астигматизм, хроматична і сферична
аберація. Також обґрунтовується медико-технічний аспект задачі, яку вирішено
в дисертаційній роботі. Результати аналізу літературного контенту також
підтвердили актуальність проблеми класифікації структур черевної порожнини і
малої миски у жінок при проведенні лапароскопічного діагностичного
дослідження або хірургічного втручання і довели, що на сьогодні методи
ендоскопії не завжди забезпечують необхідну специфічність і чутливість
діагностики при автоматизованому виявленні підозрілих з точки зору наявності
патологічних змін тканин та їх цілеспрямованому дослідженню.
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Визначення основних недоліків існуючих автоматизованих систем і
технологій для розпізнавання та комп’ютерного аналізу отриманих з різних
джерел біомедичних зображень, акцентувало особливу увагу на усуненні таких:
застосування методів і підходів, заснованих на обробленні бінарних зображень,
що суттєво ускладнює роботу з кольоровими; використання несертифікованого і
некаліброваного обладнання; застосування здебільшого offline оброблення
відеозображень, хоча число ситуацій, які потребують online режиму, з кожним
роком зростає.
У

сконцентрованому

вигляді

все

вищезазначене

знайшло

своє

відображення в меті дисертаційного дослідження, яка полягає у підвищенні
ефективності діагностики при лапароскопічному дослідженні органів черевної
порожнини і малої миски у жінок шляхом розроблення моделей, методів і
системи автоматизованої синдромальної діагностики за характеристиками
відеолапароскопічних зображень.
Досягнення поставленої мети було забезпечено шляхом реалізації науково
і логічно обґрунтованої сукупності розроблених та удосконалених методів,
моделей, критеріїв, алгоритмів і технічних засобів, методологічно відображених
і сконцентрованих в системі автоматизованої синдромальної діагностики за
лапароскопічними зображеннями.
Об’єктом дослідження є процес діагностики і прийняття рішення
хірургом-лапароскопістом

при

проведенні

лапароскопічної

діагностики;

предметом дослідження – моделі, методи та система автоматизованої
синдромальної діагностики за лапароскопічними зображеннями.
В

процесі

досліджень

виявлено,

що

автоматизована

діагностика

захворювань за результатами аналізу відеозображень вимагає введення
процедури ідентифікації комплексу дескрипторів, характерних для певних
патологічних

синдромів

і

розроблення

діагностичних

алгоритмів

їх

застосування для підвищення ефективності роботи системи автоматизованої
синдромальної діагностики, що дозволило ідентифікувати на основі достовірних
структур класів, окремі, раніше не виявлені, патологічні синдроми.
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Основною задачею виявлення патологічного об’єкта є створення
локальної ознаки на основі кольорових показників, коли при розроблені
відповідного алгоритму до уваги береться кадр лапараскопічного зображення,
параметри якого можна відобразити за допомогою набору гістограм кольорів
відповідних каналів. Це зумовило застосування в дисертаційному досліджені
стандарту
кольоровою

відеопослідовності
RGB-комбінацією.

MPEG-7,

представленого

Водночас,

зважаючи

стандартною

на

особливості

лапароскопічного зображення, а саме – переважання каналу червоного кольору,
за наявності артефактів освітлення для розпізнавання зображення, більш
гнучкою та адаптивною виявилась кольорова палітра HSV, в якій основними
інформативними ознаками є яскравість і насиченість кольору.
Застосування палітри HSV суттєво посприяло розв’язанню задачі
ідентифікації об’єктів за диференційними критеріями та ознаками, за умови
використання каліброваного лапараскопічного обладнання з можливістю
розрахунку передачі кольору, деформації об’єктів та чутливості до світла і
забезпечило якісний аналіз патологічних об’єктів.
Створення системи автоматизованої синдромальної діагностики за
лапароскопічними відеозображеннями ініціювало розроблення відповідної
діагностичної інформаційної технології, висока ефективність якої була доведена
при діагностиці уражень печінки та яєчників. Більше того, зазначена
ефективність і функціональні можливості були підтверджені при діагнозах, які
не входили у вибірки навчання класифікаторів, але були охарактеризовані в
рамках ознак відповідного патологічного синдрому.
В дисертаційній роботі розв’язано науково-технічну задачу підвищення
ефективності діагностики при лапароскопічному дослідженні органів черевної
порожнини і малої миски у жінок шляхом розроблення моделей, методів і
системи автоматизованої синдромальної діагностики за характеристиками
відеолапараскопічних зображень.
В дисертаційній роботі одержані такі нові наукові результати.
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1. Вперше розроблено математичну модель виявлення патологічних
синдромів при лапароскопічній діагностиці, яка представлена логічною
послідовністю етапів: визначення на відеопослідовності потенційних об’єктів
захворювання;
класифікації

розпізнавання
їх

та

приналежності

ідентифікації

до

відповідного

патологічних
класу;

об’єктів;

оброблення

та

формування діагнозу із застосуванням критеріїв яскравості, кольору, текстури,
контуру, що дозволило ідентифікувати на основі достовірних структур класів
окремі патологічні синдроми.
2. Удосконалено метод калібрування лапароскопічного обладнання для
виявлення патологічних змін на лапароскопічних зображеннях шляхом
введення

процедури

препроцесингу

та

урахування

його

оптичних

характеристик, що дозволило знизити вплив шуму на якість зображення,
підвищити його контраст і насиченість елементів та забезпечити, тим самим,
високу якість сегментації відеозображень.
3. Удосконалено структуру процесу аналізу лапароскопічних зображень
шляхом введення процедури моніторингу появи синдромальної ділянки на
кадровій відеопослідовності в полі зору об’єктиву лапароскопічної камери, що
забезпечує виявлення і детекцію патологічних змін в режимі реального часу.
4. Отримав подальшого розвитку метод автоматизованої діагностики
захворювань за результатами аналізу лапароскопічних відео-зображень шляхом
введення етапу ідентифікації комплексу дескрипторів, характерних для певних
патологічних

синдромів

і

розроблення

діагностичного

алгоритму,

які

забезпечують підвищення ефективності роботи системи автоматизованої
синдромальної діагностики шляхом сегментації зображень за кольором і
текстурою з загальною організацією обчислень у вигляді класифікатору.
Результати теоретичних та практичних досліджень, проведених в роботі,
мають виразну практичну спрямованість та застосовуються для розроблення
системи автоматизованої синдромальної діагностики захворювань черевної
порожнини і малої миски, яка забезпечує своєчасне виявлення синдромальної
патології на ранніх стадіях захворювання.
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Основні практичні результати дисертаційного дослідження такі.
1. Удосконалено алгоритм виявлення патологічних змін за кольоровими
ознаками, представленими діапазонами кольорів, які властиві певному класу
патологічних змін і характеризуються діапазоном значень, в якому найвищий
показник ідентифікації отримано при визначенні кіст печінки (84,0%), а
найменший – при діагностиці гепатиту (51,4%).
2. Удосконалено алгоритм локальних бінарних шаблонів для визначення
текстурних особливостей

зображення

шляхом

порівняння

шаблонних

лапароскопічних зображень з досліджуваними та подальшим обчисленням
вектора відмінності і застосуванням локального дескриптора, що забезпечило
визначення текстурних ознак в режимі реального часу на рівні 79% – для цирозу
печінки і 62% – для гепатиту.
3. Застосування розробленої системи автоматизованої класифікації
лапароскопічних зображень дозволило своєчасно виявляти та оцінювати
патологічний процес, що забезпечило зменшення хибно-позитивних результатів
і дозволило попередити оперативні втручання у 64 із 91 обстежених пацієнтів
(70,3%) та зниження хибно-негативних діагнозів, що дозволило запобігти
прогресивному розвитку захворювання у 45 із 140 (32,1%) пацієнтів. Крім того,
зменшення післяопераційних ускладнень спостерігалось у 65,1%, скорочення
періоду післяопераційної реабілітації – у 30,5%, а попередження конверсії
оперативного втручання – у 34,6% обстежених пацієнтів.
Отримані в дисертаційній роботі результати в подальшому можуть бути
використані в лапароскопічній та абдомінальній хірургії для проведення
відповідних операцій та визначення рівня оснащення лапароскопічними
системами і технологіями різних клінік України.
Результати дисертаційної роботи впроваджено в практичну діяльність
Одеського обласного центру телемедицини на базі Одеської обласної клінічної
лікарні та забезпечили найвищу чутливість (88,99%) і специфічність (88,6%)
при

діагностиці

захворювань

печінки.

Результати

роботи

також

використовується в навчальному процесі кафедри біомедичної інженерії
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Вінницького національного технічного університету, що забезпечило високу
якість читання лекцій з дисциплін, які пов’язані з обробленням відеозображень і
покращило сприйняття матеріалу студентами.
За

результатами

роботи

розроблено

систему

автоматизованої

синдромальної діагностики захворювань органів черевної порожнини і малої
миски, яка дозволяє проводити системний аналіз і діагностику стану
досліджуваних органів, створювати бази даних, виявляти синдромальну
патологію на ранніх стадіях захворювання.
Введення

до

структури

системи

автоматизованої

синдромальної

діагностики за лапароскопічними зображеннями модуля перевірки рішень і
тактик лікування на адекватність стану здоров’я пацієнта і підсистеми
підтримки прийняття рішення, яка побудована за принципами нечіткої логіки і
включає в себе блоки настроювання і зберігання функцій приналежності, базу
еталонних лапароскопічних зображень, блок введення інформації та її
попереднього оброблення, блок нечіткого виводу, блоки формування і
поповнення бази знань, забезпечило виявлення синдромальної патології на
ранніх стадіях захворювання з точністю до 90% від всіх діагностованих
випадків.
Практичне застосування розробленої системи і технології підтвердило
ефективність синдромальної діагностики при нозоформах, які раніше не
входили до бази даних навчання класифікатора (ехінококоз, ангіоматоз
печінки). Апробація системи показала, що для захворювань печінки найвища
специфічність і чутливість відзначаються при діагностиці ангіоматозних
запальних змін (88,6% та 88,9% відповідно), а найнижчі значення зазначених
показників були отримані при діагностиці цирозу печінки (відповідно 52,8% і
58,0%).
Ключові слова: синдромальна діагностика, лапароскопічне зображення,
автоматизована система, оброблення зображень, дескриптор, ідентифікація,
критерій оцінювання, алгоритм, модель, метод, класифікація, ефективність.
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ABSTRACT

Lyashenko A. V. System of automated syndromic diagnostics by videolaparoscopic images. – Qualification research paper, manuscript copyright.
Dissertation thesis for the degree of a candidate of technical sciences in
specialty 05.11.17 – Biological and medical devices and systems. – Odessa National
Medical University, MН of Ukraine, Odessa. – Vinnytsia National Technical
University, MES of Ukraine, Vinnytsya, 2019.

The dissertation presents the results of research on improving the efficiency and
quality of processing laparoscopic images by constructing models, methods and
systems for automated syndromic diagnosis.
The global development of computer technology has stated the question, which
is to obtain high-quality images of tissues in the area of surgical intervention by
laparoscopic method. This, in turn, will help to improve the accuracy and efficiency
of diagnosis, to technical improvement of optical systems of laparoscopes, to the
further development of software methods and means of improving the quality of
digital laparoscopic images and the entire minimally invasive surgery.
This approach significantly reduces the number of errors caused by the optical
properties of the system – distortion, astigmatism, chromatic and spherical aberration.
The medical-technical aspect of the problem, which is solved in the thesis, is also
substantiated. The results of the analysis of the literary content also confirmed the
relevance of the problem of classification of structures of the abdominal cavity and
small pelvis in women during laparoscopic diagnostic examination or surgery and
proved that nowdays endoscopy methods do not always provide the necessary
specificity and sensitivity of diagnosis at the automated detection of points in tissues
suspected for pathological changes and their purposeful study.
Identifying the main disadvantages of existing automated systems and
technologies for the recognition and computer analysis of biomedical images obtained
from different sources has focused on addressing the following: the application of

9
methods and approaches based on binary image processing, which significantly
complicates the processing color ones; use of non-certified and non-calibrated
equipment; the use of mostly offline video processing, although the number of
situations requiring online mode is increasing every year.
Thus, the aim of the dissertation research is to increase the efficiency of
diagnostics in laparoscopic examination of abdominal and small pelvis organs in
women by developing models, methods and systems of automated syndromic
diagnostics according to the characteristics of video laparoscopic images.
Achieving this goal was ensured by the implementation of scientifically and
logically valid set of developed and improved methods, models, criteria, algorithms
and technical means, methodologically displayed and concentrated in the system of
automated syndromic diagnostics by laparoscopic images.
The object of the study is the process of diagnosis and decision making by a
laparoscopic surgeon when performing a laparoscopic diagnostics; the subject of
research are the models, methods and system of automated syndromic diagnostics by
laparoscopic images.
In the course of research it is revealed that automated diagnosis of diseases
according to the results of video analysis requires the implementation of a procedure
for the identification of a complex of characteristic descriptors of certain pathological
syndromes and the development of diagnostic algorithms for their use to improve the
efficiency of the automated syndromic diagnosis system, which allows to identify and
detect structures, local previously unspecified pathological syndromes.
The main task of detecting any pathological object is to create a local trait
based on color indicators, when developing the appropriate algorithm takes into
account the frame of laparoscopic image, the parameters of which can be displayed
using a set of color histograms of the corresponding channels. This led to the use of
the standard video sequence MPEG-7, represented by the standard RGB color
combination. At the same time, due to the features of the laparoscopic image, namely
the predominance of the red channel in the presence of lighting artifacts, the HSV

10
color palette was found to be more flexible and adaptive, because its main informative
features are the brightness and saturation of the color.
The use of the HSV palette significantly helped to solve the problem of
identification of objects by differential criteria and features, provided the use of
calibrated laparoscopic equipment with the ability to calculate color transfer,
deformation of objects and sensitivity to light and provided a qualitative analysis of
pathological objects.
The development of a system for automated syndromic diagnosis by
laparoscopic video images initiated the creation of appropriate diagnostic information
technology that was also held. Its high efficiency was proven in the diagnosis of liver
and ovarian lesions. Moreover, the indicated efficiency and functionality were
confirmed in diagnoses that were not included into the training sample of the
classifiers, but were characterized within the features of the relevant pathological
syndrome.
The dissertation research solves the scientific and technical issue of increasing
the efficiency of diagnostics by laparoscopic examination of abdominal and small
pelvis organs in women by developing models, methods and system for automated
syndromic diagnostics according to the characteristics of video laparoscopic images.
The thesis contains the following new scientific results.
1. A mathematical model for the detection of pathological syndromes in
laparoscopic diagnosis has been developed, which is represented by a logical
sequence of stages: identification of video objects of potential disease objects in the
video sequence; recognition and identification of pathological objects; classification
of their belonging to the corresponding class; the processing and diagnosis using the
criteria of brightness, color, texture, contour, which allowed us to identify separate,
previously undetected pathological syndromes on the basis of reliable class structures.
2. The method of calibration of laparoscopic equipment for the detection of
pathological changes in laparoscopic images was improved by introducing a
preprocessing procedure and taking into account its optical characteristics, which
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allowed to reduce the noise impact on image quality, to increase its contrast and
saturation of elements, and thus to provide high iquality of mage segmentation.
3. The structure of the process of analysis of laparoscopic images has been
improved by introducing a procedure for monitoring the occurrence of a syndromic
area on a personnel video sequence in the field of view of a lens of a laparoscopic
camera, which provides detection and identification of pathology in real time mode.
4. The process of automated diagnostics of diseases by the results of analysis of
laparoscopic video images was further developed by introducing the stage of
identification of a complex of characteristic descriptors of certain pathological
syndromes and development of a diagnostic algorithm, which ensure the efficiency of
the system of automated syndromic diagnostics by color and texture image
segmentation with the general structure of calculations as a classifier.
The results of theoretical and practical studies performed in the paper have a
clear practical orientation and were used to develop a system of automated syndromic
diagnosis of diseases of the abdominal cavity and small pelvis, which provides timely
detection of syndromic pathology in the early stages of the disease.
The main practical results of the dissertation are as follows.
1. The algorithm for detecting pathological changes by color features was
improved, that is represented by color ranges, which are characteristic for a specific
class of pathological changes and are characterized by a range of values, in which the
highest index of identification was obtained in the determination of liver cysts
(84.0%) and the lowest – in the diagnosis of hepatitis (51.4%).
2. The algorithm of local binary templates for the definition of textural features
of the image was improved by comparing the template laparoscopic images with the
examinated ones, and subsequent calculations of the difference vector and the
application of the local descriptor, which provided the definition of textural features
in the real time mode on the level of 79% for liver cirrhosis and 62% for hepatitis.
3. The use of the developed system for automated classification of laparoscopic
images allowed to detect and evaluate the pathological process in a timely manner,
which provided reduction of false-positive results and allowed to prevent surgical
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interventions in 64 of 91 examined patients (70.3%) and decrease the number of falsenegative diagnoses that prevented the progressive development of the disease in 45 of
140 (32.1%) patients. In addition, the reduction of postoperative complications was
observed in 65.1%, the reduction of the postoperative rehabilitation period – in
30.5%, and the prevention of conversion of surgical intervention – in 34.6% of the
examined patients.
The results obtained in the dissertation can later be used in laparoscopic and
abdominal surgery to perform appropriate operations and to determine the level of
equipment of laparoscopic systems and technologies in different clinics of Ukraine.
The results of the dissertation were implemented in the practical activity of the
Odesa Regional Center of Telemedicine at the Odesa Regional Clinical Hospital and
provided the highest sensitivity (88.99%) and specificity (88.6%) in the diagnosis of
liver diseases. The results of the work are also used in the educational process at the
Department of Biomedical Engineering, Vinnytsia National Technical University,
which provided high quality lectures on the subjects related to video processing and
improved the perception of material by students.
According to the results of the work, a system of automated syndromic
diagnostics of diseases of the abdominal cavity and small pelvis was developed. It
allows to carry out systematic analysis and diagnostics of the condition of the
investigated organs, to create databases, to detect syndromic pathology in the early
stages of the disease.
The structure of the system of automated syndromic diagnostics by
laparoscopic images was supplemented with the module of decision checking and
treatment tactics for the adequacy of the patient's health and decision support
subsystem, which is built on the principles of fuzzy logic and includes blocks of
tuning and storage of membership functions, databases of reference frames, the block
of input information and its pre-processing, the block of fuzzy output, blocks of
formation and updating of the knowledge base. That ensured the detection of
syndromic pathology in the early stages of the disease with an accuracy of up to 90%
in all diagnosed cases.
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The practical application of the developed system and technology confirmed
the effectiveness of syndromic diagnosis in nosoforms that were not previously
included in the training database of the classifier (echinococcosis, liver angiomatosis).
Testing of the system showed that for liver diseases the highest specificity and
sensitivity were observed in the diagnosis of angiomatous inflammatory changes
(88.6% and 88.9%, respectively), and the lowest values of these indicators were
obtained in the diagnosis of cirrhosis (52.8% and 58%, respectively).
Keywords: syndromic diagnosis, laparoscopic imaging, automated system,
image processing, descriptor, identification, evaluation criterion, algorithm, model,
method, classification, efficiency.
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ВСТУП
Обгрунтування вибору теми дослідження.
Лапароскопічна хірургія (ЛХ) сьогодні є успішною альтернативою
відкритим хірургічним втручанням [Dray X., 2011; Sodergren M.H. et al., 2010;
Kano N., 2009; Yan S.L., 2009;]. Переваги ЛХ полягають в малій
травматичності,

що

забезпечує

скорочення

реабілітації

пацієнтів

в

післяопераційному періоді [Баязітов М. Р. 2007-2012; Грубнік В.В. 1995-2015;
Kano N. 2009; Sodergren. 2009]. Водночас основною технічною умовою успіху
ЛХ є отримання якісного зображення операційного поля, та можливість
збільшення зображення, що зменшує ризик травматичності і число помилок під
час виконання операції [Blum T., 2008; Kati D. et al, 2014].
Підвищення ефективності ЛХ відбувається в напрямку мініатюризації
лапароскопів, удосконалення оптичних систем та розвитку інформаційних
технологій процесингу та аналізу лапароскопічних зображень (ЛЗ) [N. Padoy et
al., 2012; R.Stauder et al., 2014; Winsberg F et al., 2006]. Значний прогрес ЛХ
сьогодні пов'язано з подальшим розвитком методів виділення необхідної
інформації з відповідних зображень [Шлезінгер М. І., 2004, 2013; Xu Y., 2006;
Довбиш А. С., 2009-2014; Гольцев А. Д., 2013; Girshick R.В., 2014]. Діагностика
за

цифровими

відеозображеннями

здійснюється

за

кількісними

характеристиками пікселів та інтенсивності градієнтів [T. Blum., 2010],
просторово-часовими властивостями [L.Zappella et al., 2013], та комбінаціями
окремих характеристик контуру, форми, текстури [Гольцев А. Д., Гриценко В.
І., 2013; Bier G.et al., 2018; Lalys F.et al., 2012; Miura S.et al., 2019; Sato M.et al.,
2019].
Слід

зазначити,

що

відповідно

до

завдання

автоматизованої

лапароскопічної діагностики – online визначення характеру патологічних змін –
використовують обмежене число інформативних критеріїв, яке спрямоване на
швидке визначення типових синдромальних патологічних змін, спочатку, в полі
зору хірурга лапароскопіста [Daniel O'Neill, 2009], а потім на фіксованому
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лапароскопічному зображенні. За подібних умов також важливою проблемою
залишається коректний вибір інформативних критеріїв – характеристик
лапароскопічних зображень, які можуть бути застосовані для ідентифікації
типових змін візуалізованої поверхні тканин, а також алгоритмів їх
використання [Neofytou M.S. et al., 2008; Nwoye C.I.et al., 2019], що потребує
удосконалення всього процесу лапароскопічної діагностики.
Водночас, існує низка факторів, що стримують розвиток лапароскопічних
технологій і систем, до яких слід віднести: обмежений рівень інвестицій в
лапароскопічне обладнання і технології; дефіцит лікарів, які володіють
відповідними

лапароскопічними

техніками

і

методиками;

недостатній

початковий рівень оснащення відеоендоскопічними і телекомунікаційними
технологіями обласних і регіональних закладів охорони здоров’я (ЗОЗ);
високий відсоток традиційних травматичних методик хірургічного втручання.
На

інформаційному рівні існує

достатньо питань,

пов’язаних з

обробленням біомедичних, в т.ч. і лапароскопічних відеозображень, серед яких
слід відзначити: неоднозначність виділення інформаційних діагностичних
ознак та їх надлишковість; неможливість встановлення точного діагнозу, що
зумовлено застосуванням ненормованих характеристик і критеріїв; недостатню
ефективність оброблення великих обсягів даних з заданою достовірністю.
Не завжди на відповідному апаратно-програмному рівні здійснюється
структурно-функціональна
вимірювальних

каналів

організація
систем

оптичних

автоматичної

обчислювально-

діагностики;

оптимізація

технічних рішень базових функціональних елементів комплексів і систем;
адекватне оцінювання розроблених моделей і методів.
Таким

чином,

підвищення

ефективності

та

якості

оброблення

лапароскопічних зображень шляхом побудови моделей, розроблення методів і
систем автоматизованої діагностики найбільш поширених в хірургічній
практиці синдромів є важливим та актуальним науково-практичним завданням.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
виконувалась в рамках держбюджетних тем «Аналіз, розробка і впровадження

22
комплексних інформаційних систем в закладах системи охорони здоров’я»
(№ держ.

реєстрації

0112u008306,

термін

виконання

01.2013-12.2017;та

0117u007489, термін виконання 2017-2021 р.р.), які виконувались в Одеському
національному

медичному

університеті

МОЗ

України,

де

автор

був

співвиконавцем.
Мета і завдання дослідження полягає в підвищення ефективності
діагностики при лапароскопічному дослідженні органів черевної порожнини і
малої миски у жінок шляхом розроблення моделей, методів і системи
автоматизованої

синдромальної

діагностики

за

характеристиками

відеолапароскопічних зображень.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
1.

Провести

аналіз

сучасних

методів

визначення

характеристик

лапароскопічних зображень з використанням автоматизованих систем і
технологій діагностики за лапароскопічними зображеннями органів черевної
порожнини та малої миски у жінок.
2. Визначити комплекс інформативних критеріїв для захвату та
класифікації лапароскопічних зображень органів черевної порожнини та малої
миски у жінок при запальних і пухлинних ураженнях.
3. Удосконалити метод калібрування лапароскопічного обладнання з
урахуванням його оптичних характеристик при ендоскопічному хірургічному
втручанні.
4. Розробити модель виявлення за лапароскопічними зображеннями
синдромальної патології органів черевної порожнини і малої миски у жінок.
5. Розробити метод визначення за лапароскопічними інформативними
ознаками синдромів осередкових і дифузних змін тканин шляхом аналізу
кольору, текстури і контуру органів черевної порожнини і малої миски.
6. Запропонувати алгоритмічно-програмну інтерпретацію розроблених
методів і моделей.
7. Розробити систему автоматизованої синдромальної діагностики за
лапароскопічними зображеннями органів черевної порожнини і малої миски.
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8. Впровадити систему синдромальної діагностики, провести її апробацію
і визначити ефективність за клінічними показниками.
Об'єктом дослідження є процес діагностики і прийняття рішення
хірургом-лапароскопістом при проведенні лапароскопічної діагностики.
Предмет дослідження – моделі, методи та система автоматизованої
синдромальної діагностики за ЛЗ.
Методи дослідження: для оброблення даних застосовували методи
дискретного

оброблення

інформації,

методи

математичної

статистики,

визначення інформативності показників, методи комп'ютерного зору; для
розроблення вирішальних правил - алгоритми ідентифікації патологічних
станів за текстурними, контурними, кольоровими характеристиками; для
навчання

класифікаторів – метод опорних векторів і каскадний метод; для

розроблення системи і технології – методи системного аналізу та об'єктноорієнтованого проектування; для розроблення програмного забезпечення –
середовище MS Visual Studio Express і мову програмування С#; для
розроблення системи ідентифікації та класифікації – бібліотеку OpenCV;
систему управління базами даних (СУБД) і середовище Microsoft SQL SERVER
2008 R2.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
1. Вперше розроблено математичну модель виявлення патологічних
синдромів при лапароскопічній діагностиці, яка представлена логічною
послідовністю етапів: визначення на відеопослідовності потенційних об’єктів
захворювання;

розпізнавання

та

ідентифікації

патологічних

об’єктів;

класифікації їх приналежності до відповідного класу; оброблення

та

формування діагнозу із застосуванням критеріїв яскравості, кольору, текстури,
контуру, що дозволило ідентифікувати на основі достовірних структур класів,
окремі патологічні синдроми.
2. Удосконалено метод калібрування лапароскопічного обладнання для
виявлення патологічних змін на ЛЗ шляхом введення процедури препроцесингу
та урахування його оптичних характеристик, що дозволило знизити вплив
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шуму на якість зображення, підвищити його контраст і насиченість елементів
та забезпечити, тим самим, високу якість сегментації відеозображень.
3. Удосконалено структуру процесу аналізу лапароскопічних зображень
шляхом введення процедури моніторингу появи синдромальної ділянки на
кадровій відеопослідовності в полі зору об’єктиву лапароскопічної камери
забезпечує виявлення і детекцію патологічних змін в режимі реального часу.
4. Отримав подальшого розвитку метод автоматизованої діагностики
захворювань за результатами аналізу лапароскопічних відео-зображень шляхом
введення етапу ідентифікації комплексу дескрипторів, характерних для певних
патологічних

синдромів

і

розроблення

діагностичного

алгоритму,

які

забезпечують підвищення ефективності роботи системи автоматизованої
синдромальної діагностики шляхом сегментації зображень за кольором і
текстурою з загальною організацією обчислень у вигляді класифікатору.
Практичне значення отриманих результатів.
Розроблено

систему

автоматизованої

синдромальної

діагностики

захворювань органів черевної порожнини і малої миски, яка дозволяє
проводити діагностику стану досліджуваних органів, створювати бази даних,
виявляти синдромальну патологію на ранніх стадіях захворювання з точністю
до 90% від всіх діагностованих випадків.
Удосконалено алгоритм виявлення патологічних змін за кольоровими
ознаками, представленими діапазонами кольорів, які властиві певному класу
патологічних змін і характеризуються діапазоном значень, в якому найвищий
показник ідентифікації отримано при визначенні кіст печінки (84,0%), а
найменший – при діагностиці гепатиту (51,4%). Удосконалено алгоритм
локальних бінарних шаблонів для визначення текстурних особливостей
зображення

шляхом

порівняння

шаблонних ЛЗ з

досліджуваними та

подальшим обчисленням вектора відмінності і застосуванням локального
дескриптора, що забезпечило визначення текстурних ознак в режимі реального
часу на рівні 79% – для цирозу печінки і 62% – для гепатиту.
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Застосування

розробленої

системи

автоматизованої

класифікації

лапароскопічних зображень дозволило своєчасно виявляти та оцінювати
патологічний процес, що забезпечило зменшення хибно-позитивних результатів
і дозволило попередити оперативні втручання у 64 із 91 обстежених пацієнтів
(70,3%) та зниження хибно-негативних діагнозів, що дозволило запобігти
прогресивному розвитку захворювання у 45 із 140 (32,1%) пацієнтів. Крім того,
зменшення післяопераційних ускладнень спостерігалось у 65,1%, скорочення
періоду післяопераційної реабілітації – у 30,5%, а попередження конверсії
оперативного втручання у – 34,6% обстежених пацієнтів.
Отримані в дисертаційній роботі результати в подальшому можуть бути
використані в лапароскопічній та абдомінальній хірургії для проведення
відповідних операцій та визначення рівня оснащення лапароскопічними
системами і технологіями різних клінік України.
Результати дисертаційної роботи впроваджено в практичну діяльність
Одеського обласного центру телемедицини на базі Одеської обласної клінічної
лікарні (акт впровадження від 17.12.2018), забезпечити найвищу чутливість
(88,99%) і специфічність (88,6%) при діагностиці захворювань печінки.
Результати роботи також використовується в навчальному процесі кафедри
біомедичної інженерії Вінницького національного технічного університету (акт
впровадження від 20.06.2019), що забезпечило високу якість читання лекцій по
дисциплінах, що пов’язані з обробленням відео зображень і покращило
сприйняття матеріалу студентами.
Особистий внесок дисертанта. Основні результати дисертації отримані
автором особисто. У роботах, написаних у співавторстві, особистий внесок
здобувача полягає в наступному: в [1] розробив структурну схему системи
автоматизованої

лапароскопічної

діагностики;

в

[2]

визначив

умови

застосування і розробив структуру алгоритму на основі дескриптору кольору; в
[3] запропонував структуру алгоритму на основі дескриптору текстури,
визначив його предметну область та можливі обмеження; в [4] розробив
комп’ютерну систему розпізнавання і діагностики лапароскопічних зображень,
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отриманих при операції апендициту; в [5] запропонував підхід до оцінки
ефективності комп’ютерної діагностики на основі двох класифікаторів – ознак
Хаара та AdaBoost; в [6] дослідив вплив тремору рук хірурга на якість
лапароскопічних хірургічних втручань за критерієм визначення контуру
лапароскопічних зображень; у [7] розробив метод класифікації захворювання
органів черевної порожнини; в [8] визначив перелік характеристик цифрових
лапароскопічних зображень для діагностики патології яєчників; в [9]
запропонував застосовувати систему підтримки прийняття рішень для
підвищення ефективності лапароскопічних зображень; в [10] визначив
особливості аналізу кольору цифрових лапароскопічних зображень в режимі
дистанційної діагностики; в [11], [12] розробив технологію автоматизованої
лапароскопічної діагностики стану печінки; в [13] обґрунтував можливість
застосування методу побудови дерева рішень для ретроспективного порівняння
результатів хірургічного і медикаментозного лікування; в [14] обґрунтував
необхідність застосування системи розпізнавання лапароскопічних зображень;
у [15] визначив і сформулював особливості сегментації лапароскопічних
відеозображень.
Апробація результатів дисертації.
Матеріали дисертаційної роботи були представлені та обговорені на
наукових конференціях: II міжнародному конгресі «Впровадження сучасних
досягнень медичної науки в практику охорони здоров'я України» (м. Київ, 2013
р.); науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення
медичної

інформатики»

(м.

Київ,

2013

р.);

міжнародній

конференції

«Інформаційні технології в неврології, психіатрії, епілептології і медичній
статистиці»

(м.

Київ,

2013

р.);

Всеукраїнській

науково-методичній

відеоконференції з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти
та телемедицини» (м. Запоріжжя, 2014 р.); наукових конференціях «XV-е читання
В.В. Підвисоцького» (Одеса, 2016 р.); «XVI-х читання В.В. Підвисоцького»
(Одеса, 2017р.); МНПК «Медична наука і практика в умовах сучасних
транформаційних процесів» (м. Львів, 2019 р.).
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Публікації. Матеріали дисертаційної роботи опубліковані в 15 наукових
працях, в тому числі 4 статті у науковмихї виданнях, що входять дл переліку
наукових фахових видань України з технічних наук, 1 – в закордоному виданні,
1 стаття у видані, яке індексується науковометрічною базою даних Scopus, 1
стаття у видані, яке індексується науковометрічною базою даних Web of
Sciences, 8 матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 244
сторінках машинописного тексту, складається з вступу, 5 розділів, загальних
висновків, переліку використаних джерел та 8 додатків. Основна частина
дисертації викладена на 140 сторінках. Дисертаційна робота містить 26 таблиць
та 45 рисунків. Список використаних джерел включає 257 найменування, з них
95 кирилицею та 162 латиницею.
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