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Segmentacja wątroby w obrazach rezonansu magnetycznego 
 

Liver segmentation from Magnetic Resonance Images 
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1. WSTĘP 

 
 Segmentacja jest procesem podziału obrazu na spójne obszary o wspólnych 
cechachdefiniowane przez kryterium, takie jak barwa, intensywność, jej gradienty lub 
tekstura.Każdy obraz, niezależnie od stopnia zróżnicowania, może podlegać 
segmentacji,dlatego nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie. Istnieją jedynie ogólne 
schematyi kroki postepowania.Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) 
wykorzystuje zjawisko magnetycznegorezonansu jądrowego, rejestrowane dla jader wodoru. 
 Celem pracy jest stworzenie w środowisku MATLAB algorytmu, który pozwoli 
nasegmentacje wątroby z serii zdjęć uzyskanych w toku obrazowania metoda rezonansu 
magnetycznego. Aby napisany algorytm można było wykorzystać w przystępny sposób, 
całość zawarto w graficznym interfejsie użytkownika (GUI). Uwzględniono również 
możliwość konfrontacji wyników odbywająca się na zasadzie odręcznego obrysu wątroby. 
 
 

 
Rys. 1 Zrzut ekranu aplikacji po wczytaniu serii zdjęć 

 
 
 



XI Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej s. 102 
 

 

2. METODOLOGIA 
 
2.1. Wskazanie położenia wątroby na zdjęciu 
 
 Poprawne wskazanie wątroby jest kluczem do dokładnej segmentacji narządu. 
Zaproponowana metoda polega na wskazaniu wątroby na jednym z pierwszych zdjęć 
z początku serii, gdzie wątroba jest w fazie ukazywania się na zdjęciach. 
 Algorytm wymaga wskazania trzech dowolnych punktów zawierających się w obrębie 
wątroby. 
 
2.2. Segmentacja 
  
 Jest zbiorem podstawowych operacji na obrazach, takich jak: progowanie z podwójnym 
ograniczeniem jasności, morfologia matematyczna, oraz złożonych: przekształcenie 
równaniem gaussoidalnym, aktywny kontur. 
 
 
3. REZULTATY 
 
 Przedstawione rozwiązanie spełnia postawione założenia, choć nie jest szybkim, idealnym 
narzędziem sprawdzającym się w każdych warunkach. Zdarzają się wycieki, co widać na 
załączonych zdjęciach, natomiast błąd wyznaczania maski jest niewielki. Dodatkowo, można 
w łatwy i szybki sposób przeprowadzić ponowną segmentację.Prostota obsługi i działania, 
a przy tym możliwość porównania wyników wpływa pozytywnie na ocenę tego rozwiązania. 
 Interdyscyplinarne połączenie zagadnień medycznych i informatycznych sprawia, że 
program jest bardzo przydatny, jednocześnie skraca czas pracy lekarza nad podobną analizą, 
a jego prosta i intuicyjna obsługa sprawia, że praca z tym narzędziem jest bardzo łatwa. 

 

 
Rys. 2 Wyniki segmentacji wątroby 
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