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Cada elipse representa uma faixa de resposta de um determina-

do �ltro, om valores de magnitude ao quadrado no intervalo de

0:5 a 1:0. A amostragem do espetro de freq�uênias pode ser ajus-

tada atrav�es da modi�a�~ao dos parâmetros U
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Resumo

Neste trabalho foram propostas t�enias para a segmenta�~ao autom�atia de

mamogramas, e para a dete�~ao de assimetrias entre mamogramas esquerdo e

direito. A segmenta�~ao �e realizada atrav�es de três t�enias omputaionais para

a identi�a�~ao de três importantes regi~oes anatômias nos mamogramas: borda

da mama, m�usulo peitoral e diso �bro-glandular. O primeiro m�etodo foaliza �a

identi�a�~ao da borda da mama atrav�es do uso de um modelo de ontorno ativo

espeialmente projetado para esse prop�osito. Neste est�agio, a borda da mama �e

automatiamente demarada, todos os artefatos fora dessa regi~ao s~ao eliminados,

e a regi~ao de interesse usada para a dete�~ao do m�usulo peitoral �e de�nida. No

pr�oximo est�agio, a borda do m�usulo peitoral �e determinada usando uma t�enia

multiresolu�~ao baseada na representa�~ao Gabor wavelets. Finalmente, um mode-

lo de densidades da mama, baseado no modelo da mistura �nita de Gaussianas,

�e proposto para a representa�~ao de quatro ategorias de teidos mam�arios om

diferentes densidades. O diso �bro-glandular �e identi�ado atrav�es da aplia�~ao

de um limiar sob as lasses de densidades determinadas no modelo. Os m�etodos

propostos foram apliados �a 84 imagens de mamogramas de proje�~oes m�edio-

laterais obl��q�uas da base de dados Mini-MIAS (\Mammographi Image Analysis

Soiety", London, UK). A avalia�~ao dos resultados dos proedimentos de segmen-

ta�~ao da borda da mama e borda do m�usulo peitoral foi realizada om base no

perentual de pixels falso-positivos (FPs) e falso-negativos (FNs) determinados

por ompara�~ao entre os ontornos verdadeiros e os ontornos automatiamen-

te identi�ados. As taxas m�edias de FPs e FNs para as bordas da mama e do

m�usulo peitoral foram, respetivamente, de 0:41% e 0:58%, e 1:78% e 5:77%.

xx
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A segmenta�~ao dos disos �bro-glandulares foi subjetivamente lassi�ada por

radiologistas e os resultados indiaram que em mais de 80% dos asos a segmen-

ta�~ao foi onsiderada aeit�avel para o uso em sistemas de aux��lio ao diagn�ostio.

A dete�~ao de assimetrias foi realizada usando informa�~oes direionais, obtidas a

partir da representa�~ao multiresolu�~ao Gabor wavelets, e de informa�~oes de forma

e densidade, extra��das dos disos �bro-glandulares dos mamogramas esquerdo e

direito. No proedimento de an�alise direional, uma representa�~ao wavelet forma-

da por �ltros de Gabor bidimensionais om varia�~ao em freq�uênia e orienta�~ao,

espeialmente projetados para reduzir a redundânia na representa�~ao, �e apliada

para uma dada imagem. As respostas dos �ltros para diferentes esalas e orien-

ta�~oes s~ao analisadas atrav�es da transformada de Karhunen-Lo�eve (KL) e pelo

m�etodo de limiariza�~ao de Otsu. A transformada KL �e apliada para seleionar os

omponentes prinipais das respostas dos �ltros, preservando apenas os elementos

direionais mais relevantes que apareem em todas as esalas. Os omponentes

prinipais seleionados e limiarizados pela t�enia de Otsu s~ao usados para obter

as imagens de magnitude e fase dos omponentes direionais da imagem. Medidas

estat��stias extra��das dos diagramas de rosa alulados a partir das imagens de

fase s~ao usadas para a an�alise quantitativa e qualitativa dos padr~oes orientados.

Um total de 11 atributos s~ao tamb�em extra��dos dos disos �bro-glandulares seg-

mentados dos mamogramas esquerdo e direito, e a diferen�a alulada para ada

par de atributos �e usada omo uma medida para a dete�~ao de assimetrias. Um

total de 88 imagens (22 asos normais, 14 asos de densidades assim�etrias e 8

asos de distor�~ao de arquitetura) da base de dados Mini-MIAS foram usadas pa-

ra avaliar o m�etodo proposto. A ombina�~ao exaustiva dos atributos juntamente

om a an�alise de omponentes prinipais foram usadas para seleionar o melhor

subgrupo de atributos. A lassi�a�~ao foi realizada atrav�es de lassi�adores de

Bayes (linear e quadr�atio) e usando o m�etodo \leave-one-out". Uma taxa de

lassi�a�~ao orreta de 84:44% foi alan�ada.



Abstrat

In this work, tehniques are proposed for the automati segmentation of mam-

mograms and detetion of asymmetries between left and right mammograms. The

segmentation is performed by using three omputational tehniques for the iden-

ti�ation of three important anatomial regions of mammograms: the skin { air

boundary, the petoral musle, and the �bro-glandular dis. The �rst method fo-

uses on the identi�ation of the skin { air boundary by using an ative ontour

model algorithm speially tailored for this purpose. In this stage, the skin { air

boundary is demarated, all artifats outside the breast region are eliminated, and

the region of interest for detetion of the petoral musle is de�ned. In the next

stage, the edge of the petoral musle is determined by using a multiresolution

tehnique based upon a Gabor wavelets representation. Finally, a density breast

model based upon a Gaussian mixture model is proposed for the representation of

four ategories of di�erent density tissues in the breast. The �bro-glandular dis

is identi�ed by thresholding the density ategories of the model. The methods pro-

posed were applied to 84 images of medio-lateral oblique mammograms from the

Mini-MIAS (Mammographi Image Analysis Soiety, London, U.K.) database.

The evaluation of the skin { air boundary and the petoral musle edge were per-

formed based upon the perentage of false-positive (FP) and false-negative (FN)

pixels determined by omparison between the true ontours and the ontours au-

tomatially identi�ed. The FP and FN average rates for the skin { air boundary

and the petoral musle edge were, respetively, 0:41% and 0:58%, and 1:78% and

5:77%. The segmentation of the �bro-glandular dis was subjetively rated by two

radiologists and the results indiate that in more than 80% of the ases, the seg-

xxii
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mentation was onsidered aeptable for a Computer Aided Diagnosis purposes.

Detetion of asymmetries is performed by using diretional information, obtained

from a multiresolution Gabor wavelets representation, and shape and density in-

formation, extrated from the �bro-glandular diss of left and right mammograms.

In the diretional proedure, a partiular wavelet sheme with 2{D Gabor �lters as

elementary funtions with varying tuning frequeny and orientation, spei�ally

designed in order to redue the redundany in the wavelet-based representation, is

applied to the given image. The �lter responses for di�erent sales and orientati-

on are analyzed by using the Karhunen-Lo�eve (KL) transform and Otsu's method

of thresholding. The KL transform is applied to selet the prinipal omponents

of the �lter responses, preserving only the most relevant diretional elements ap-

pearing at all sales. The seleted prinipal omponents, thresholded by using

Otsu's method, are used to obtain the magnitude and phase of the image direti-

onal omponents. Rose diagrams omputed from the phase images and statistial

measures omputed thereof are used for quantitative and qualitative analysis of

the oriented patterns. A total of 11 features are also extrated from the segmented

�bro-glandular diss of left-right mammograms, and the di�erene of eah feature

pair is used as a measure for deteting asymmetries. A total of 88 images from 22

normal ases, 14 asymmetri ases, and 8 arhitetural distortion ases from the

Mini-MIAS database were used to evaluate the sheme. An exaustive ombination

of the features along with the prinipal omponents analysis were used to selet the

best feature set. The lassi�ation was performed by using two Bayes' lassi�ers

(linear and quadrati) and the leave-one-out methodology. Average lassi�ation

auray up to 84:44% was ahieved.



Cap��tulo 1

Introdu�~ao

De aordo om o �org~ao ameriano \Naional Caner Institute" (NCI), o âner

de mama �e a ausa l��der de morte em mulheres om idade entre 35 e 54 anos em

muitos pa��ses no mundo. Outro �org~ao ameriano, o \Amerian Caner Soiety"

(ACS), a�rma que uma em ada 10 mulheres tem a probabilidade de desenvolver

um âner de mama durante a sua vida. Em 1999, segundo o mesmo �org~ao,

215.000 novos asos de âner de mama foram diagnostiados nos Estados Unidos,

e aproximadamente 43.000 mulheres morreram dessa doen�a.

No Brasil, de aordo om o Instituto Naional de Câner (INCA), o âner

de mama �e a prinipal ausa de mortes entre as mulheres na faixa et�aria de 35

a 54 anos. Em 1998, foram registrados 8.044 mortes deorrentes deste tipo de

patologia. Dos 305.330 novos asos om previs~ao de serem diagnostiados em

2001, o âner de mama ser�a o prinipal a atingir a popula�~ao feminina, sendo

respons�avel por 31.590 novos asos.

Infelizmente at�e o momento, suas ausas n~ao foram ainda determinadas. Des-

sa forma, a dete�~ao preoe e a remo�~ao do tumor na fase iniial ontinua a ser,

ainda hoje, a estrat�egia mais e�iente na redu�~ao da taxa de mortalidade dos

paientes [SCHNEIDER (2000)℄. A falha na dete�~ao preoe de sinais ou indi-

adores do âner de mama pode resultar na progress~ao da doen�a desde est�agios

iniiais, nos quais o âner est�a on�nado �a mama, at�e est�agios mais avan�ados,

1
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em que houve met�astase para outras partes do orpo. Em est�agios avan�ados, o

tratamento se torna mais aro e as hanes de sobrevida da paiente s~ao dras-

tiamente diminu��das. Estat��stias efetuadas a partir de mulheres amerianas

diagnostiadas om âner de mama mostram que as taxas de sobrevida em 5

anos est~ao geralmente em torno de 93% para os asos detetados em est�agios

iniiais, aindo para 72% em est�agios intermedi�arios e apenas 18% para est�agios

�nais da doen�a [HOMER (1997)℄.

De aordo om SCHNEIDER (2000), a taxa de mortalidade de mulheres a-

nadenses om âner de mama têm diminu��do desde 1986. Tal diminui�~ao est�a

assoiada a dois fatores prinipais: ao bom programa de rastreamento apliado

naquele pa��s e na melhoria dos tratamentos dispon��veis. Similares redu�~oes têm

sido relatadas tamb�em nos Estados Unidos, Inglaterra e Austr�alia, [GAUDETTE

et al. (1997)℄. V�arios estudos apresentados na literatura indiam que programas

de rastreamento podem alan�ar redu�~oes de at�e 30% na taxa de mortalidade de

mulheres, [KARSSEMEIJER et al. (1998) - Se�~ao \Clinial Impat of Digital

Mammography℄.

1.1 A mamogra�a omo m�etodo de diagn�ostio

do âner de mama

Dentre os m�etodos de diagn�ostios atualmente dispon��veis (Ressonânia Magn�e-

tia, Tomogra�a Computadorizada, Ultra-sonogra�a, Mamogra�a, et.), a mamo-

gra�a ontinua sendo o m�etodo mais e�az para a dete�~ao preoe do âner de

mama. Isso porque ela ainda �e o �unio m�etodo om os requisitos neess�arios �a

loaliza�~ao de les~oes pequenas [DANCE (1996)℄. O seu sistema tela-�lme apre-

senta altas resolu�~oes espaiais (gr~ao do �lme � 0:003mm) e de ontraste (0 a

4.0 OD - \optial density"), fundamentais no registro de miroali�a�~oes, pe-

quenos n�odulos e varia�~oes de densidades. Cabe ressaltar que nos �ultimos anos

têm havido tamb�em um avan�o resente no n�umero de pesquisas na �area de

mamogra�a digital [DOI et al. (1996), KARSSEMEIJER et al. (1998), YAFFE
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(2000)℄. Nesse tipo de t�enia, o sistema de registro (tela-�lme) �e substitu��do por

detetores digitais (tal omo CCD - \harge oupled devie") que, segundo os

pesquisadores, s~ao apazes de suprimir grande parte dos ru��dos e de eliminar a

resposta n~ao-linear do �lme.

No entanto, para que o uso de mam�ografos totalmente digitais possam ser

usados na pr�atia omo m�etodo diagn�ostio, muitos problemas preisam ainda

ser soluionados. Alguns desses problemas envolvem o armazenamento da ima-

gem digital, o tempo de arregamento e de \zoom" das imagens, a adequa�~ao de

aess�orios voltados �a manipula�~ao e visualiza�~ao das imagens (mouse, trak-ball,

monitores de alta resolu�~ao). Outro fator polêmio envolvendo tais sistemas �e a

resolu�~ao espaial forneida pelas atuais âmeras CCDs (� 0:050mm) em om-

para�~ao om �lmes onvenionais (gr~ao do �lme � 0:003mm) [YAFFE (2000)℄.

Embora seja omprovado que a mamogra�a �e a t�enia atual mais e�az para

a dete�~ao preoe do âner de mama, 10 a 30%, inluindo asos om tumores

palp�aveis, n~ao s~ao detetados na rotina mamogr�a�a. Dois ter�os desses falso-

negativos (FNs) s~ao evideniados atrav�es de uma revis~ao detalhada dos mamo-

gramas anteriores. Esses falso-negativos s~ao atribu��dos a v�arios fatores, inluindo:

baixa qualidade da imagem, omplexidade do tipo de imagem, fadiga do radiolo-

gista e desuido humano [DOI et al. (1999)℄.

1.2 Programa de preven�~ao do âner de mama

Em um programa de preven�~ao do âner de mama ou rastreamento mamo-

gr�a�o (\Mammography Sreening"), uma das primeiras etapas �e a triagem dos

mamogramas, separando os que n~ao apresentam nenhum sinal de anormalidade

dos que possuem algum tipo de sinal suspeito. Este �ultimo grupo �e posterior-

mente analisado por 2 radiologistas e se neess�ario a paiente �e submetida a um

exame de bi�opsia para a on�rma�~ao da doen�a. Um exame mamogr�a�o normal

onsiste de 4 mamogramas, sendo duas proje�~oes para ada mama: a proje�~ao

rânio-audal (CC) e a m�edio-lateral (ML) (ou m�edio-lateral obl��qua (MLO)).
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Figura 1.1: Desenho esquem�atio indiando omo s~ao obtidas as proje�~oes ma-

mogr�a�as CC, ML e MLO.

A proje�~ao MLO �e uma proje�~ao realizada a 45

o

e em alguns programas têm

efeito apenas de diagn�ostio e n~ao de preven�~ao. Entretanto, em algumas rotinas

mamogr�a�as, a proje�~ao MLO �e preferida ao inv�es da ML. A Figura 1.1 ilustra

omo s~ao obtidas tais proje�~oes mamogr�a�as.

O suesso de um programa de rastreamento de âner de mama �e bastante de-

pendente do padr~ao de qualidade do proesso. Um dos aspetos mais importantes

�e a realiza�~ao da leitura do mamograma por radiologistas altamente espeializa-

dos [SCHMIDT et al. (1998)℄. A interpreta�~ao dos mamogramas �e uma tarefa

dif��il devido a grande variabilidade da aparênia dos teidos normais e ane-

rosos, e tamb�em por ausa da sutileza dos sinais indiadores de malignidade.

Al�em disso, na rotina di�aria de um programa de rastreamento, os radiologistas

normalmente analisam um n�umero muito grande de mamogramas, sendo em sua

maioria relativos a asos normais. O trabalho de interpreta�~ao �e ainda maior

devido ao desa�o em aumentar a taxa de dete�~ao preoe desse tipo de doen�a,

mantendo-se um n�umero m��nimo de bi�opsias.

Considerando as altas taxas de inidênia do âner de mama e o progn�ostio

favor�avel assoiado �a sua dete�~ao preoe, �e surpreendente que apenas 15 a 30%

das mulheres em idade para partiipar de um programa de preven�~ao do âner
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de mama tenham realizado apenas um �unio exame mamogr�a�o [CARDENOSA

(1997)℄. Entre as raz~oes para esse fato est~ao: o etiismo sobre a on�abilidade

do exame e o desonforto f��sio do proesso de obten�~ao da imagem e diagn�ostio.

Um dos prinipais problemas na implanta�~ao de um sistema de rastreamento

do âner de mama �e o alto usto �naneiro. Grande parte deste usto est�a

relaionado �a honor�arios m�edios, uma vez que a interpreta�~ao dos mamogramas

�e dif��il e por isso exige a presen�a de radiologistas experientes.

Dos mamogramas gerados, apenas 10% apresentam algum tipo de anorma-

lidade. Devido ao grande n�umero de asos analisados e da existênia de uma

enorme varia�~ao das estruturas de teidos nas mamas, a inonsistênia na leitura

entre diferentes radiologistas ou mesmo por um �unio radiologista em diferentes

�epoas ontribui signi�ativamente para elevar os ustos desse sistema. O baixo

valor preditivo positivo

1

desses programas, gerando um alto n�umero de bi�opsias

desneess�arias, �e outro fator agravante [KOPANS (1992)℄.

Programas de rastreamento t��pios têm registrado taxas de sensibilidade en-

tre 30 e 95% [KARSSEMEIJER et al. (1998), YAFFE (2000)℄, o que representa

uma varia�~ao muito grande. A qualidade do sistema de obten�~ao da imagem e o

posiionamento da mama no mam�ografo s~ao fatores que podem afetar a dete�~ao

preoe do âner. Entretanto, de aordo om DOI et al. (1999), aproximada-

mente 30% das les~oes vis��veis no mamograma n~ao ser~ao identi�adas por alguma

raz~ao. Outros 30% apresentar~ao sinais sutis de malignidade de dif��il dete�~ao.

A e��aia na interpreta�~ao dos mamogramas pode aumentar de 5 a 15% pela

an�alise de um segundo radiologista ou pela releitura dos mesmos ap�os um erto

per��odo de tempo [VYBORNY (1994), NISHIKAWA et al. (1996b)℄. Experimen-

tos têm mostrado que a dupla leitura dos mamogramas pode diminuir a taxa de

falso-negativos. Entretanto, omo menionado anteriormente, esse proedimento

aumenta signi�ativamente os ustos �naneiros. Outro problema relatado por

1

O valor preditivo positivo �e a raz~ao entre o n�umero de verdadeiro-positivos (TP) (ou an-

eres orretamente diagnostiados) pela soma do n�umero de verdadeiro-positivos (TP) e falso-

positivos (FP) (TP + FP = n�umero de bi�opsias realizadas).
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algumas pesquisas �e a alta variabilidade entre os diagn�ostios realizados por ra-

diologistas para um mesmo grupo de asos. SCHMIDT et al. (1998) mostraram

que radiologistas experientes s~ao apazes de detetar aproximadamente 16% a

mais de asos de âner em ompara�~ao a um novato ou residente.

1.3 Prinipais indiadores do âner de mama

Durante a an�alise dos mamogramas, os radiologistas busam detetar sinais

sutis que possam indiar o desenvolvimento de uma les~ao. Dentre esses sinais,

os mais importantes s~ao: agrupamentos de miroali�a�~oes, n�odulos ou mas-

sas om formatos irregulares e distor�~oes na arquitetura da mama. De aordo

MCKENNA (1994), 80 a 85% dos asos de âner de mama apresentam uma

massa (ou n�odulo) ou um agrupamento de miroali�a�~oes, ou a ombina�~ao

de ambos nos mamogramas. Os prinipais indiadores s~ao de�nidos a seguir.

1.3.1 Agrupamento de miroali�a�~oes

De aordo om TUCKER (1993), uma miroali�a�~ao �e um pequeno dep�osito

de �alio que se aumula no teido da mama e aparee em forma de pontos bri-

lhantes nos mamogramas. Um agrupamento �e tipiamente de�nido omo um

onjunto de 3 ou mais miroali�a�~oes ontidas em uma regi~ao de 1 m

2

. Apro-

ximadamente 50% das massas malignas est~ao assoiadas a agrupamentos de mi-

roali�a�~oes, sendo estas, em alguns asos, os �unios sinais de malignidade.

As miroali�a�~oes variam de 0.1 a 5 mm em diâmetro. Informa�~oes de forma,

tamanho e densidade radiogr�a�a s~ao os fatores mais importantes para a an�alise

individual de miroali�a�~oes. O n�umero e a maneira omo as miroali�-

a�~oes est~ao agrupadas tamb�em s~ao fatores importantes.

Nas Figuras 1.2(a) e (b) s~ao apresentados dois agrupamentos de miroali�-

a�~oes assoiados, respetivamente, a um aso benigno e a um aso de âner.
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(a) (b)

Figura 1.2: Regi~oes ontendo agrupamentos de miroali�a�~oes extra��dos de

diferentes mamogramas. (a) Agrupamento assoiado a um tumor benigno. (b)

Agrupamento assoiado a um tumor maligno.

1.3.2 N�odulos ou massas

De aordo om a normaliza�~ao internaional apliada �a �area de mamogra�a

(\Breast Imaging Reporting and Data System" - BIRADS), riada pelo \Ame-

rian College of Radiology" (ACR), uma massa �e de�nida omo uma les~ao que

�e vista oupando um espa�o determinado em duas proje�~oes diferentes (vistas

CC e ML ou MLO). Quando uma regi~ao aparente �e loalizada em apenas uma

proje�~ao, ela �e refereniada por \densidade mamogr�a�a" ou simplesmente \den-

sidade". Embora uma densidade possa ser uma massa, talvez obsureida por

teidos glandulares, ela pode tamb�em representar apenas a sobreposi�~ao de v�arios

teidos normais.

Ap�os a loaliza�~ao de uma massa, os radiologistas utilizam determinadas a-

rater��stias extra��das dos mamogramas a �m de determinar se ela est�a ou n~ao

assoiada a um tumor maligno. As arater��stias mais importantes nesse aso

s~ao: forma, margem e densidade.

Em geral, as formas arredondadas ou em formato de ovo s~ao assoiadas a
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proessos benignos porque elas impliam na presen�a de uma boa margem ir-

unsrita, a qual �e onsiderada omo um sinal benigno (observar Figura 1.3(a)).

A an�alise da margem de uma massa �e a arateriza�~ao de sua forma ou da

transi�~ao entre ela e os teidos normais de sua vizinhan�a. Sua importânia

se d�a na india�~ao da tendênia invasiva do âner para os teidos adjaentes.

Para asos malignos, ela geralmente possui uma aparênia em forma de esp��ulas

(linhas radiando a partir de um entro), (observar Figura 1.3(b)).

A densidade mamogr�a�a ou grau de atenua�~ao aos raios X �e de�nida omo

a atenua�~ao esperada para um dado volume, igual ao volume de teido glandular

normal de mama. Ela �e importante porque muitos aneres que formam uma

massa apresentam atenua�~ao maior que a dos teidos �bro-glandulares vizinhos.

A regi~ao ontendo um tumor possui alta densidade por ausa de sua �rmeza e

resistênia. A an�alise de densidades pode ser muito �util na dete�~ao de uma

les~ao de mama, mas ela pode ausar onfus~oes quando uma grande quantidade

de teido adiposo est�a presente no mamograma. Nesse aso, uma regi~ao normal

no mamograma pode ser onfundida om uma massa devido ao alto ontraste

desta em rela�~ao aos teidos adiposos que a irunsreve. A medida de densidade

deve ser usada om uidado e em ombina�~ao om a an�alise de margem.

1.3.3 Distor�~oes do parênquima mam�ario

A distor�~ao da arquitetura da mama (ou parênquima mam�ario) �e outro si-

nal analisado pelos radiologistas no mamograma. Esse tipo de sinal algumas

vezes n~ao possui uma massa assoiada. Em sua an�alise inlui-se a determina�~ao

de regi~oes om esp��ulas, altera�~oes no uxo normal de teidos mam�arios que

onvergem para o mamilo e retra�~oes das linhas de teidos onetivos. Tais infor-

ma�~oes s~ao importantes para a determina�~ao de um poss��vel âner in�ltrante, o

qual oorre freq�uentemente ao longo de planos de teidos normais, ausando um

endureimento ou ontra�~ao anormal, omo indiado pelas Figuras 1.4(a) e (b).

Esse fato algumas vezes pode ser visto antes mesmo da presen�a de uma massa.
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(a) (b)

Figura 1.3: Regi~oes de interesse ontendo exemplos de massas. (a) aso benigno -

forma arredondada e margens bem de�nidas. (b) aso maligno - forma e margens

irregulares (tumor in�ltrante).

Caso seja onstatada uma distor�~ao suspeita no parênquima mam�ario, re-

omenda-se a realiza�~ao de proje�~oes espeiais para o estabeleimento exato da

loaliza�~ao do sinal investigado. Se tal distor�~ao n~ao estiver assoiada a nenhuma

explia�~ao plaus��vel, geralmente �e reomendada uma an�alise de bi�opsia, mesmo

na ausênia de uma massa evidente. Um uidado espeial deve ser tomado em re-

la�~ao a poss��veis iatrizes que a mama possa apresentar. Algumas arater��stias

benignas de distor�~ao da arquitetura, tal omo um ferimento, tendem a se manter

inalteradas ou mesmo desapareer ap�os algum tempo. Portanto, se existirem ma-

mogramas anteriores, uma boa reomenda�~ao �e a ompara�~ao dos mesmos para

determinar poss��veis mudan�as.

1.4 Proesso de an�alise dos mamogramas

O proesso de an�alise dos mamogramas pelo radiologista �e exeutado atrav�es

de duas abordagens distintas.

A primeira abordagem onsiste na pesquisa sistem�atia de padr~oes visuais
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(a) (b)

Figura 1.4: Exemplos de distor�~oes na arquitetura da mama ausadas pela pre-

sen�a de massas malignas pr�oximas a pele da mama.

patol�ogios em ada um dos mamogramas de forma isolada. Por exemplo, a

proura por agrupamentos de miroali�a�~oes ou densidades suspeitas.

A segunda abordagem, - an�alise de assimetrias - usada na realiza�~ao desta

pesquisa, onsiste da ompara�~ao bilateral sistem�atia de regi~oes orrespondentes

entre os mamogramas de uma mesma proje�~ao (CC e ML ou MLO). Assimetrias

estruturais signi�antes entre duas regi~oes podem indiar uma poss��vel presen�a

de um tumor.

O proesso de an�alise om base no grau de assimetria entre os mamogramas,

embora seja de extrema importânia na dete�~ao preoe de um âner de mama,

possui alguns elementos que tornam esse proedimento bastante dif��il, dentre os

quais pode-se itar:

1. a assimetria natural entre as mamas e as assimetrias deorrentes do proesso

de aquisi�~ao das imagens (posiionamento da paiente).

2. a n~ao existênia de uma orrespondênia perfeita entre os mamogramas

esquerdo e direito implia na di�uldade de obten�~ao de pontos orrespon-

dentes entre eles.
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3. o proesso de an�alise pelo radiologista envolve alto grau de subjetividade.

De aordo om MILLER & ASTLEY (1993), os radiologistas realizam a avalia�~ao

de assimetria atrav�es de bases regionais, sendo o diso glandular a regi~ao de maior

interesse durante a an�alise diagn�ostia, devido a grande oorrênia de n�odulos

nessa �area.

1.5 Sistemas de diagn�ostio auxiliado por om-

putador em mamogra�a

Sistemas de diagn�ostio auxiliados por omputador (\Computer-Aided Diag-

nosis" - CAD) e sistemas de pr�e-rastreamento autom�atios s~ao duas formas poten-

iais de an�alise que podem ajudar a soluionar alguns dos problemas enontrados

em programas de rastreamento de âner de mama, tais omo: grande volume de

exames para an�alise, alto usto �naneiro referente a honor�arios m�edios, erros

de presri�~ao devido a fadiga humana, diferentes n��veis de onheimento entre

residentes e radiologistas experientes, et..

No en�ario de um sistema CAD, o resultado da an�alise da imagem, realizada

pelo omputador, �e usado para sugerir poss��veis regi~oes suspeitas, as quais ter~ao

maior aten�~ao por parte dos m�edios durante a interpreta�~ao dos mamogramas.

Adiionalmente, opera�~oes omputaionais omo reale de ontraste e dete�~ao

de bordas podem ser apliadas �as imagens antes mesmo da an�alise do radiologista,

omo uma forma de isolar determinadas regi~oes ou teidos mam�arios espe���os.

Outra arater��stia importante de um sistema CAD �e a uniformidade em

rela�~ao ao padr~ao de an�alise e repetibilidade do proesso. Nesse tipo de sistema,

o omputador age essenialmente omo um segundo leitor, sem inorrer em ustos

adiionais referentes �a ontrata�~ao de um segundo radiologista. Cabe ressaltar

que a leitura de um mesmo mamograma por dois radiologistas diferentes �e uma

pr�atia omum numa rotina hospitalar, devido a di�uldade deste tipo de diagn�os-

tio. Sendo assim, a substitui�~ao de um deles por um sistema CAD de alta
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sensibilidade pode fazer om que os m�edios tenham mais tempo efetivo para a

realiza�~ao de outras tarefas, ou mesmo para a an�alise dos asos mais dif��eis.

Com o uso de sistemas CAD, espera-se um aumento na sensibilidade de de-

te�~ao (maior n�umero asos de âner detetados) para uma determinada taxa

�xa de sinais falso-positivos. Os asos sutis, detetados omo resultado do au-

mento da sensibilidade, ser~ao tratados preoemente, diminuindo os ustos psi-

ol�ogios e �naneiros, al�em de aumentar as hanes de sobrevida da paiente,

omo �e mostrado em alguns trabalhos de pesquisa nesta �area [KARSSEMEIJER

et al. (1998) - se�~ao \Clinial Impat of Digital Mammography", MOBERG et al.

(2001)℄.

No entanto, o prinipal objetivo das pesquisas atualmente �e o desenvolvimento

de t�enias para a redu�~ao da taxa de falso-positivos, onsiderando a sensibili-

dade em patamares aeit�aveis. Isso têm sido uma preoupa�~ao unânime nesta

�area visto o baixo valor preditivo positivo dos sistemas (alto n�umero de bi�opsias

desneess�arias). De aordo om NISHIKAWA et al. (2000), 80% das les~oes iden-

ti�adas por um radiologista em mamogramas normais (asos falso-positivos) s~ao

tamb�em identi�adas pelo omputador omo uma les~ao em potenial.

Numa situa�~ao de pr�e-rastreamento, a an�alise da imagem pelo omputador �e

usada para separar om extremo grau de on�an�a algumas fra�~oes dos mamogra-

mas normais. Apenas os mamogramas restantes, aqueles om m�axima suspeita,

ser~ao examinados pelos radiologistas. Visto que aproximadamente 90% dos ma-

mogramas analisados num programa t��pio de rastreamento s~ao normais, a sepa-

ra�~ao de qualquer fra�~ao substanial desse grupo atrav�es de t�enias autom�atias

reduziria expressivamente os ustos �naneiros relaionados a honor�arios m�edios,

viabilizando a implementa�~ao de um programa naional de rastreamento de âner

de mama.

Consistênia e repetibilidade s~ao dois aspetos importantes da an�alise de ima-

gens pelo omputador, dos quais os sistemas CAD para mamogra�a devem se

bene�iar. De aordo om KOPANS (1991), existe um fenômeno psiovisual ine-
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rente ao proesso de interpreta�~ao mamogr�a�a que faz om que o radiologista as

vezes falhe na perep�~ao de sinais malignos signi�antes. Esse fato �e omprovado

por estudos que mostram que a an�alise retrospetiva dos mamogramas pode iden-

ti�ar asos suspeitos que n~ao tinham sido reomendados para a bi�opsia [BIRD

et al. (1992), HARLEY et al. (1993)℄.

Tamb�em, �e sabido que existem n��veis signi�antes de variabilidade nas opi-

ni~oes dos pr�oprios observadores em mamogra�a [SCHMIDT et al. (1998)℄. Ao

ontr�ario, um sistema de dete�~ao n~ao esto�astio, realizado por omputador,

sempre produzir�a a mesma sa��da para uma dada imagem, uma vez que a pes-

quisa por anomalias numa imagem ser�a sistem�atia e ompleta. De aordo om

SHTERN (1992) e DOI et al. (1999), a an�alise do âner de mama atrav�es do

proessamento de imagens �e identi�ada omo uma tenologia inovadora e om

grande potenial de impato sobre o gereniamento do âner de mama. De

fato, existe um n�umero muito grande de grupos de pesquisa, tanto em institu-

tos universit�arios quanto em agênias partiulares, ao redor do mundo que est~ao

ativamente pesquisando sobre esse assunto.

1.6 Organiza�~ao desta tese

Essa tese �e dividida em 8 ap��tulos e 2 apêndies, al�em desta introdu�~ao. A

seguir �e apresentada uma breve desri�~ao de ada um deles.

� Cap��tulo 2: Apresenta os objetivos e justi�ativas de desta pesquisa.

� Cap��tulo 3: Apresenta uma revis~ao bibliogr�a�a sobre m�etodos omputa-

ionais para a dete�~ao e an�alise de assimetrias entre mamogramas.

� Cap��tulo 4: Base de dados e programas utilizados neste trabalho.

� Cap��tulo 5: M�etodos desenvolvidos para a segmenta�~ao anatômia dos ma-

mogramas.
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� Cap��tulo 6: M�etodos desenvolvidos para a dete�~ao autom�atia de assime-

trias entre os mamogramas.

� Cap��tulo 7: Protoolo de avalia�~ao utilizado para avaliar os resultados ob-

tidos neste trabalho.

� Cap��tulo 8: Resultados obtidos e disuss~oes.

� Cap��tulo 9: Conlus~oes �nais, sum�ario de onlus~oes, publia�~oes relaio-

nadas �a tese e propostas para trabalhos futuros.

� Apêndie 1: Apresenta a desri�~ao da representa�~ao Gabor wavelets utili-

zada para a an�alise de omponentes direionais em mamogramas.

� Apêndie 2: Desri�~ao das t�enia EM e DAEM utilizadas para o desenvol-

vimento do modelo de densidades da mama.



Cap��tulo 2

Objetivos e justi�ativas desta

pesquisa

2.1 Objetivos

Os objetivos desta pesquisa foram:

1. Segmentar os mamogramas em regi~oes anatômias (\segmenta�~ao anatô-

mia") a �m de delimitar a regi~ao efetiva da mama e possibilitar a an�alise

omparativa entre os disos glandulares.

2. Desenvolver m�etodos omputaionais autom�atios apazes de lassi�ar pa-

res de mamogramas (esquerdo e direito de uma mesma paiente) omo nor-

mais ou assim�etrios a partir de medidas mensur�aveis extra��das de imagens

digitalizadas dos mamogramas.

2.2 Justi�ativas

Em um sistema autom�atio de aux��lio ao diagn�ostio do âner de mama, a

etapa de segmenta�~ao dos mamogramas �e de fundamental importânia para elimi-

nar as informa�~oes desneess�arias presentes na imagem, e tamb�em para prepar�a-la

15
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para os est�agios posteriores de proessamento. Nos programas de rastreamento

do âner de mama, esse proesso deve ser autom�atio, r�apido e robusto, uma

vez que o volume de imagens a ser analisado �e muito grande. A segmenta�~ao

dos mamogramas �e tamb�em neess�aria, neste trabalho, para a determina�~ao da

regi~ao do diso �bro-glandular da mama, a qual serve omo base para a an�alise

de informa�~oes direionais e de densidades assim�etrias entre os mamogramas.

A raz~ao por onsiderar a an�alise de assimetrias entre mamogramas n~ao est�a no

fato de que essa possa alan�ar resultados superiores (em termos de sensibilidade e

espei�idade) aos m�etodos onvenionais de an�alise. M�etodos onvenionais que

busam detetar sinais prim�arios espe���os (omo miroali�a�~oes e n�odulos)

ter~ao provavelmente melhor desempenho. Entretanto, esta abordagem pode tra-

zer novas pistas a respeito da presen�a do âner de mama em est�agios iniiais,

antes mesmo da forma�~ao de um n�odulo ou da presen�a de agrupamentos de mi-

roali�a�~oes. Esse tipo de an�alise visa prinipalmente detetar modi�a�~oes

globais entre os mamogramas (distor�~oes no parênquima mam�ario, densidades

assim�etrias, distor�~oes do uxo dos teidos, et.), as quais n~ao s~ao analisadas

pelos demais m�etodos.

Cabe ressaltar que n~ao existe uma rela�~ao direta entre assimetrias entre ma-

mogramas e a presen�a do âner de mama, ou seja, um par de mamogramas

pode apresentar assimetrias e mesmo assim ser um aso benigno. Entretanto, a

presen�a de um tumor quase sempre implia em distor�~oes diferenias entre os

mamogramas.

Apesar de sua relevânia, a investiga�~ao de novas t�enias para a an�alise de

assimetrias entre mamogramas foi objeto de um n�umero reduzido de trabalhos,

sendo estes n~ao onlusivos. Portanto, a investiga�~ao de novas abordagens de

an�alise, omo a apresentada nesta tese, �e justi�ada.



Cap��tulo 3

M�etodos omputaionais para a

an�alise de assimetrias entre

mamogramas

Como desrito no Cap��tulo 1 - Se�~ao 1.4, um proedimento omum entre os

radiologistas, e que tem sido explorado por pesquisadores na �area de CAD para

mamogra�a, �e o uso da ompara�~ao bilateral e/ou temporal entre os mamogramas

de uma mesma paiente om o objetivo de identi�ar sinais assim�etrios suspeitos.

Para ser de�nido, o �alulo de uma medida loal de assimetria requer um ma-

peamento pr�evio (de maneira direta ou indireta) entre os mamogramas esquerdo

e direito (an�alise bilateral) e/ou de proje�~oes iguais de uma mesma mama obtidas

em per��odos diferentes (an�alise temporal).

Infelizmente, na maioria dos asos esse mapeamento �e omprometido por fa-

tores inerentes ao proesso de aquisi�~ao da imagem ou mesmo devido �a natureza

f��sia desse �org~ao anatômio. Na an�alise bilateral, por exemplo, o primeiro pro-

blema deorre da assimetria natural existente entre as mamas esquerda e direita.

Tamb�em, as varia�~oes no proesso de obten�~ao da imagem podem gerar distri-

bui�~oes diferentes na intensidade de inza dos mamogramas. Mas, o fator mais

agravante �e devido ao proedimento de ompress~ao das mamas, neess�ario pa-

17
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ra minimizar o efeito de espalhamento de raios X e reduzir a dose apliada �a

paiente. Esse proedimento aarreta distor�~oes difereniais nas imagens.

Entretanto, apesar das di�uldades relatadas aima, alguns m�etodos abor-

dando esse tema têm sido propostos na literatura. Alguns desses trabalhos têm

demonstrado que o uso ombinado entre esse tipo de abordagem e de t�enias que

avaliam de forma isolada ada uma das proje�~oes mamogr�a�as pode aumentar

signi�ativamente o desempenho de sistemas CAD voltados �a dete�~ao de les~oes

de mama, [YIN et al. (1993), KARSSEMEIJER & te Brake (1998), MOBERG

et al. (2001)℄.

Neste ap��tulo ser~ao desritos os prinipais trabalhos enontrados na literatura

para a dete�~ao omputadorizada de sinais assim�etrios entre pares de mamogra-

mas. Embora a dete�~ao de densidades assim�etrias e a an�alise de distor�~oes da

arquitetura da mama sejam muitas vezes arater��stias orrelaionadas, nesta

tese optou-se pela divis~ao dos trabalhos nesses dois grupos itados simplesmente

para failitar a leitura e ompreens~ao.

3.1 Dete�~ao de densidades assim�etrias

Uma densidade assim�etria n~ao �e um sinal muito espe���o, uma vez que a

maioria das densidades assim�etrias s~ao resultantes de varia�~oes normais do pa-

dr~ao de parênquima da mama [WOLFE (1976), BYNG et al. (1994)℄. Entretanto,

quando uma densidade assim�etria possui algumas das arater��stias t��pias de

uma massa maligna ou aparee numa regi~ao da mama que deveria estar livre de

qualquer sinal, tal omo entre o diso glandular e o m�usulo peitoral, ela se torna

altamente suspeita [MILLER & ASTLEY (1993)℄.

Um dos primeiros m�etodos usando a abordagem de an�alise de assimetrias pa-

ra a loaliza�~ao de regi~oes suspeitas na mama foi apresentado por SEMMLOW

et al. (1980). A orrespondênia entre as imagens nesse trabalho foi realizada

atrav�es do alinhamento dos mamilos e da dire�~ao ortogonal a eles. A t�enia
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do m��nimo erro quadr�atio foi utilizada para o ajuste das imagens. Os autores

tamb�em utilizaram arater��stias relaionadas �a regi~ao suspeita para estabeleer

a probabilidade daquela regi~ao onter uma les~ao maligna.

Em 1991, Yin e seus olegas da Universidade de Chiago [YIN et al. (1991)℄

apresentaram um trabalho para a dete�~ao de n�odulos mam�arios baseado na de-

termina�~ao de densidades assim�etrias entre mamogramas. Nos trabalhos apre-

sentados at�e 1993 [YIN et al. (1991), YIN et al. (1993)℄ o alinhamento das

imagens era realizado de forma manual durante o proesso de digitaliza�~ao dos

mamogramas. Em 1994, YIN et al. (1994) aresentaram t�enias de an�alise de

atributos para araterizar as aparênias radiogr�a�as das regi~oes suspeitas. Isso

envolveu a sele�~ao autom�atia de regi~oes retangulares da imagem original ajus-

tadas om base no tamanho das regi~oes suspeitas na imagem proessada. Uma

t�enia de resimento de regi~ao foi apliada a ada regi~ao marada na imagem

original para extrair om exatid~ao as bordas do sinal suspeito. A seguir os sinais

suspeitos foram analisados a partir de medidas de �area, irularidade e ontraste.

Tamb�em, a partir de 1994 [YIN et al. (1994b)℄ o alinhamento das imagens

passou a ser realizado de maneira autom�atia, usando os mamilos e alguns pon-

tos sobre as bordas das mamas ontra-laterais omo pontos de referênia. O

o-registro entre as imagens foi alan�ado atrav�es de movimentos de rota�~ao e

transla�~ao, busando maximizar a orrespondênia entre duas matrizes de pon-

tos de referênia (uma matriz para ada mamograma). A menor �area omum

entre as imagens ajustadas foi utilizada para realizar o proessamento.

Ap�os o alinhamento das mamas, um m�etodo de subtra�~ao bilateral n~ao-linear

�e apliado, seguido pela ompara�~ao entre as m�ultiplas imagens resultantes da

aplia�~ao de um limiar de n��vel de inza. A an�alise \run-length" �e usada pa-

ra unir os dados das v�arias imagens subtra��das, aumulando as informa�~oes das

diversas subtra�~oes em apenas duas imagens (proje�~oes ML e CC) ontendo as lo-

aliza�~oes das massas suspeitas. Como forma de araterizar as regi~oes suspeitas,

os autores usaram um �ltro morfol�ogio, um teste de tamanho e um teste de bor-



CAP

�

ITULO 3. ESTADO DA ARTE 20

da, todos apliados sobre as imagens \run-length". O pr�e-proessamento usando

�ltro morfol�ogio (opera�~oes de abertura e fehamento) foi apliado para elimi-

nar pequenos sinais isolados na imagem. O teste de borda serviu para eliminar

artefatos resultantes nas bordas das imagens devido a perda de alinhamento.

ZOURAS et al. (1996) apresentaram um m�etodo para a dete�~ao de âner de

intervalo a partir da an�alise temporal de mamogramas. Esse trabalho foi adiiona-

do ao sistema de subtra�~ao bilateral desrito anteriormente. O m�etodo proposto

foi baseado na t�enia desrita em YIN et al. (1991), om a �unia diferen�a que,

no novo m�etodo os autores inlu��ram uma Rede Neural Arti�ial (RNA) om o

objetivo de aumentar a espei�idade do sistema. O novo m�etodo, ombinando

as t�enias de subtra�~ao bilateral e temporal, detetou 85% das massas onti-

das numa base de dados om 79 asos. Segundo os autores isso representou um

aumento de 8% na dete�~ao em rela�~ao ao desempenho isolado da t�enia de

subtra�~ao bilateral.

SALLAM & BOWYER (1996), apresentaram umm�etodo para a determina�~ao

de altera�~oes na simetria de uma mesma mama ao longo do tempo, o qual �e um

aperfei�oamento do trabalho publiado pelos mesmos autores em [SALLAM &

BOWYER (1994)℄. O m�etodo proposto onsiste de dois est�agios prinipais: o

primeiro est�agio produz uma imagem diferenial atrav�es do o-registro e subtra�~ao

das imagens, e o segundo est�agio, realiza a an�alise da imagem resultante da

subtra�~ao.

Para o o-registro das imagens, os autores utilizaram uma t�enia bidimensio-

nal de \warping" apliada sob pontos de ontrole determinados na regi~ao interna

�a mama. A �m de apturar informa�~oes loais invariantes, os autores utiliza-

ram a transformada Wavelet para deompor a imagem em diferentes esalas de

representa�~ao. A determina�~ao dos pontos de ontrole foi realizada atrav�es da

assoia�~ao de um vetor de atributos �a ada pixel da imagem. Cada vetor foi

formado pelos oe�ientes da transformada Wavelet nas dire�~oes horizontal, ver-

tial e diagonal. Uma medida de orrela�~ao loal entre os vetores de atributos
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foi alulada e os pixels apresentando valores m�aximos foram seleionados omo

pontos de ontrole.

Ap�os o o-registro e a subtra�~ao entre as imagens, a imagem resultante foi

analisada om base na distribui�~ao gerada da diferen�a entre os histogramas das

duas imagens. Um grupo de oito asos (seis normais, e dois assim�etrios) foram

usados para a avalia�~ao do m�etodo. De aordo om os autores, o algoritmo foi

apaz de enontrar as anomalias nos dois asos om uma taxa de falso-positivos

de 0.87 por imagem.

Em 1996 e 1997, Vujovi e seus olegas [VUJOVIC et al. (1996), VUJO-

VIC & BRZAKOVIC (1997)℄ apresentaram um m�etodo para a dete�~ao de sinais

arater��stios de âner de mama atrav�es da an�alise temporal de mamogramas.

Para a orrespondênia entre as imagens os autores usaram as interse�~oes

entre estruturas alongadas (tais omo dutos e vasos) omo pontos de referênia.

Segundo Vujovi, o uso desses pontos s~ao mais on��aveis e menos variantes do

que outros tipos de maras propostas na literatura.

A orrespondênia entre dois pontos, em dois mamogramas onseutivos, �e

estabeleida om base em suas loaliza�~oes e similaridades de assinaturas. A as-

sinatura de ada ponto, alulada para apturar os padr~oes das estruturas alonga-

das, �e formada pelas seguintes arater��stias: (a) ângulo de referênia indiando

a dire�~ao da estrutura alongada analisada e (b) molde da assinatura alulado

atrav�es da ontagem de todos os pixels diferentes de zero em dire�~oes espa�adas

de 10

Æ

a partir do ângulo de referênia da estrutura.

A orrespondênia entre todos os pares de pontos �e realizada pela t�enia des-

rita em [SKEA et al. (1993)℄, que usa uma matriz aumuladora gerada da an�alise

entre todas as poss��veis ombina�~oes dos pares de pontos. Ap�os a onstru�~ao da

matriz, um limiar �e apliado para eliminar pontos inonsistentes e determinar os

melhores pontos para a orrespondênia. As regi~oes suspeitas, orrespondentes

no par de imagens, s~ao determinadas pela loaliza�~ao de pontos de alta densidade

nos mamogramas om distânias equivalentes entre os subgrupos de pontos de
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ontrole.

A aplia�~ao dos r�otulos benigno e maligno �as regi~oes �e realizada atrav�es da

ompara�~ao de seus histogramas de n��veis de inza, obtidos ap�os a aplia�~ao da

transformada Wavelet e �ltragem B-Spline, e an�alise de textura.

Os autores utilizaram 29 mamogramas para a determina�~ao do desempenho

do m�etodo. Em m�edia, 70 pontos de ontrole foram determinados por mamogra-

ma, sendo utilizados efetivamente 5 pontos em m�edia para a orrespondênia. O

grau de orrespondênia entre os mamogramas foi medido atrav�es da valida�~ao

realizada por radiologistas. O n��vel de onordânia alan�ado variou de 75 a

91%. De aordo om os autores o m�etodo proposto tamb�em �e bastante robusto

em rela�~ao �a varia�~ao dos tipos de teidos da mama.

KARSSEMEIJER & te Brake (1998), apresentaram um trabalho para a de-

te�~ao de massas ombinando atributos extra��dos de proje�~oes mamogr�a�as iso-

ladas e atributos de assimetria extra��dos de pares de imagens mamogr�a�as.

O trabalho usando arater��stias extra��das de proje�~oes isoladas foi previa-

mente apresentado pelos autores em [KARSSEMEIJER & te Brake (1996), te

Brake & KARSSEMEIJER (1996)℄, e usava an�alises estat��stias de linhas e pa-

dr~oes de orienta�~ao dos gradiente da imagem para a dete�~ao de massas iruns-

ritas e espiuladas.

No trabalho apresentado em 1998, os autores utilizaram um algoritmo para

determinar os pontos de m�axima urvatura gerados sobre os ontornos de regi~oes

densas do mamograma e dentro da �area de teido denso num segundo est�agio. A

orrespondênia entre os mamogramas foi estabeleida atrav�es da minimiza�~ao

de uma fun�~ao de usto, usando o m�etodo \Thin-Plate Spline", desrito em [BO-

OKSTEIN (1989)℄.

A seguir, uma medida loal simples de assimetria �e alulada atrav�es da sub-

tra�~ao bilateral entre os mamogramas. Para resolver o problema da perda dos

limites das bordas dos mamogramas, ausada pela varia�~ao das ondi�~oes de
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ompress~ao da mama, ou autores implementaram uma orre�~ao �na na regi~ao

perif�eria do mamograma. Al�em disso, as imagens foram segmentadas em fundo,

teidos mam�arios e m�usulo peitoral, sendo esse �ultimo determinado nas proje�~oes

obl��quas atrav�es da aplia�~ao da transformada de Hough [KARSSEMEIJER &

te Brake (1998)℄.

De aordo om Karssemeijer, os algoritmos para a dete�~ao de massas podem

gerar failmente falsos alarmes ou enobrir tumores devido �a presen�a do forte

valor de gradiente de intensidade na regi~ao da borda do peitoral. Apesar da

a�rma�~ao estar orreta, isso pode levar a falsa id�eia de que a subtra�~ao da regi~ao

do peitoral seria um fator positivo nesse tipo de an�alise. Entretanto, tumores de

mama s~ao freq�uentemente projetados em �areas logo abaixo do peitoral, o que faz

dessa id�eia uma abordagem pouo atrativa.

Para evitar a implementa�~ao de t�enias diferentes para a dete�~ao de massas

nas proximidades do m�usulo peitoral, os autores desenvolveram um m�etodo de

pr�e-proessamento para remover o alto ontraste da �area do peitoral atrav�es da

subtra�~ao do valor estimado da ontribui�~ao do peitoral no padr~ao de intensidade

da imagem. Ap�os a subtra�~ao das imagens, a imagem resultante �e suavizada por

um grande n�uleo gaussiano.

O m�etodo proposto foi testado em um grupo de 71 asos de âner, deteta-

dos no programa bi-anual de rastreamento mamogr�a�o da idade de Nijmegen -

Holanda, no per��odo de 1993 a 1996. Os mamogramas ontendo apenas miroal-

i�a�~oes foram exlu��dos. Um total de 132 mamogramas om pelo menos uma

les~ao maligna e 132 mamogramas ontra-laterais normais foram utilizados. Todas

as anormalidades foram previamente on�rmadas por um radiologista usando os

mamogramas ontendo as les~oes. Nesse trabalho, o diâmetro m�edio das les~oes foi

de 15.4 mm, e 72% das les~oes foram menores que 2m.

Uma RNA-MLP (\Multi-Layer Pereptron") foi usada para lassi�ar os pi-

xels de aordo om a probabilidade de suspeita. O treinamento da rede foi rea-

lizado separadamente atrav�es de 39 mamogramas de les~oes malignas obtidos da

base de dados de dom��nio p�ublio MIAS [SUCKLING et al. (1994)℄. Segundo
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os autores, apesar dos mamogramas terem sido digitalizados om arater��stias

diferentes, os atributos utilizados para a lassi�a�~ao das les~oes foram de�nidos

de maneira a n~ao afetar os resultados.

Para a an�alise dos resultados utilizou-se urvas FROC (\Free Response Ope-

rating Charateristis"), sendo o aerto na dete�~ao de�nido omo a onordânia

entre o entro da massa detetada pelo programa e a regi~ao marada pelo radiolo-

gista. Os resultados mostraram que a adi�~ao de atributos de assimetria ao m�etodo

de dete�~ao usando apenas proje�~oes isoladas melhora o desempenho em massas

irunsritas e assim�etrias, mas n~ao afeta o desempenho em massas espiuladas.

No entanto, o desempenho diminuiu quando as distor�~oes de arquitetura foram

analisadas.

KOK-WILES et al. (1998) apresentaram um trabalho para a dete�~ao de

massas usando mapeamentos temporal e bilateral dos pares de mamogramas.

Essa abordagem foi usada para a representa�~ao de estruturas densas agrupadas

nos mamogramas.

No aso de pares temporais, as regi~oes densas foram extra��das independente-

mente nos dois mamogramas da mesma mama, nominalmente a mesma proje�~ao

em duas datas diferentes. No aso da ompara�~ao bilateral, os autores inves-

tigaram apenas regi~oes densas apareendo em uma das proje�~oes, sem orres-

pondênia no mamograma ontra-lateral.

Na abordagem desrita por KOK-WILES et al. (1998), as regi~oes de bri-

lho salientes de tamanhos variados foram determinadas e representadas por um

atributo espe���o. O grupo de regi~oes determinado em ada imagem foi ent~ao

representado por uma estrutura em �arvore. Segundo os autores, esse tipo de

representa�~ao �e invariante a mudan�as pequenas e loalizadas da estrutura do te-

ido do parênquima, o que �e uma vantagem em rela�~ao �as t�enias de subtra�~ao

de imagens.

Para a an�alise do m�etodo, primeiro os autores utilizaram um mamograma

assintom�atio no qual uma massa simulada foi introduzida. Para a veri�a�~ao da
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invariânia do m�etodo foram feitas rota�~oes e transla�~oes na massa. O m�etodo

mostrou-se invariante �a transla�~ao, mas para movimentos de rota�~ao surgiram

alguns sinais falso-positivos, embora a massa tenha ainda sido detetada. O algo-

ritmo foi tamb�em testado sobre 26 pares bilaterais de mamogramas, 14 da base

de dados do MIAS [SUCKLING et al. (1994)℄ e 12 obtidos da Philips. De aordo

om os autores, o m�etodo foi apaz de detetar om suesso as densidades em

todos os 26 mamogramas.

Em 2000, WOO et al. (2000) apresentaram um trabalho para a avalia�~ao

de similaridade entre as arquiteturas das mamas esquerda e direita. Entretanto,

apesar do t��tulo do trabalho, apenas densidades assim�etrias foram analisadas.

O m�etodo possui duas abordagens de an�alise distintas.

Na primeira, o proedimento iniia-se pela determina�~ao do ontorno da ma-

ma atrav�es de um m�etodo simples de limiariza�~ao. A seguir os mamogramas s~ao

alinhados atrav�es de uma t�enia de \warping" (o-registro n~ao r��gido) e sub-

tra��dos. Para o o-registro entre as imagens, os autores utilizaram pontos igual-

mente espa�ados sob os ontornos das mamas. Ap�os a subtra�~ao das imagens,

o histograma da imagem resultante �e omparado aos histogramas das imagens

originais a �m de determinar prov�aveis regi~oes assim�etrias.

Na segunda abordagem, as regi~oes efetivas das mamas foram usadas para a

determina�~ao de dois grupos de atributos de textura, ada grupo orrespondendo

a um mamograma. Os atributos de textura foram obtidos a partir das imagens

�ltradas usando a transformada de Gabor wavelets proposta por MANJUNATH

& MA (1996). Neste aso, um par de mamogramas �e onsiderado assim�etrio

se a distânia Eulidiana entre os dois vetores de atributos for maior que um

determinado limiar.

Um total de 100 imagens (50 asos: 18 assim�etrios e 32 normais) da base

de dados MIAS [SUCKLING et al. (1994)℄ foi utilizado para a avalia�~ao dos

m�etodos. Para a primeira abordagem utilizada, envolvendo a subtra�~ao dos ma-

mogramas, os autores relataram uma taxa de 83% de sensibilidade om 81% de



CAP

�

ITULO 3. ESTADO DA ARTE 26

espei�idade. Para a segunda abordagem, envolvendo an�alise de textura, os

autores n~ao onseguiram difereniar os asos normais dos assim�etrios.

3.2 Dete�~ao de distor�~oes na arquitetura da

mama

Uma distor�~ao na arquitetura normal da mama �e em geral araterizada por

esp��ulas radiando a partir de um ponto no mamograma, por retra�~oes foais ou

distor�~oes do uxo normal de teidos �bro-glandulares que onvergem em dire�~ao

ao mamilo [MILLER & ASTLEY (1993)℄.

A di�uldade na an�alise desse tipo de sinal �e oasionada prinipalmente pela

falta de um padr~ao de normalidade bem de�nido e pelo proedimento de om-

press~ao da mama, que muitas vezes ausa distor�~oes diferenias entre os mamo-

gramas. Por esse fato, os radiologistas utilizam de forma subjetiva uma ombi-

na�~ao de informa�~oes (radiol�ogias, anatômias e patol�ogias) para a realiza�~ao

do diagn�ostio.

Nesta se�~ao iremos desrever dois trabalhos enontrados na literatura que

al�em da an�alise de densidades assim�etrias realizaram tamb�em uma an�alise glo-

bal dos mamogramas, inluindo distor�~oes da arquitetura na mama.

LAU & BISCHOF (1991) apresentaram um trabalho para a dete�~ao au-

tom�atia de tumores de mama usando a an�alise de assimetrias entre as mamas

esquerda e direita. A dete�~ao das assimetrias foi realizada atrav�es do alinha-

mento pr�evio das imagens e posterior extra�~ao de arater��stias.

De aordo om os autores, os mamogramas foram alinhados para ompensar as

poss��veis diferen�as em tamanho e forma entre as duas mamas. Tal proedimento

foi realizado em 4 est�agios:

1. segmenta�~ao da mama separando sua �area efetiva atrav�es da aplia�~ao de
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uma t�enia de limiariza�~ao simples realizada a partir do histograma da

imagem.

2. aplia�~ao de um �ltro da m�edia para eliminar os ru��dos gerados na segmen-

ta�~ao.

3. determina�~ao autom�atia de 3 pontos de referênia sobre os ontornos da

mama. Um deles �e de�nido sobre o mamilo e os outros dois sobre os pontos

extremos da parede do t�orax.

4. alinhamento das imagens atrav�es de movimentos de rota�~ao e transla�~ao

(o-registro r��gido) usando os pontos de referênias determinados no ��tem

3.

Ap�os a etapa de alinhamento, quatro atributos foram extra��dos dos pares de

imagens: brilho, rugosidade, raz~ao entre brilho e rugosidade e uma medida de

dire�~ao. Todos os atributos foram ombinados em uma �unia medida.

Para a determina�~ao de regi~oes de brilho saliente, os autores realizaram a

suaviza�~ao do par de imagens, seguido pela subtra�~ao das mesmas. Atributos de

variânia loal foram utilizados para determinar a rugosidade das regi~oes obti-

das no est�agio anterior. De aordo om os autores, tanto o atributo de brilho

quanto o de rugosidade n~ao foram su�ientes para detetar tumores grandes em

regi~oes homogêneas da imagem. No entanto, eles observaram que a raz~ao entre

os atributos foi apaz de separar esses tumores.

Segundo os autores, a an�alise do padr~ao de resposta gerado pelos atributos

de assimetria menionados aima revelaram que eles respondem para outros ti-

pos de estruturas al�em de tumores. Respostas positivas s~ao tamb�em geradas em

regi~oes ontendo vasos sangu��neos ou teidos glandulares. Como essas regi~oes

apareem tipiamente omo padr~oes altamente orientados na dire�~ao ortogonal �a

parede do t�orax, os autores riaram uma nova medida, hamada direionalidade,

para desriminar esses asos. Essa medida �e baseada no espetro de potênia da

transformada de Fourier. Por �m, todos os atributos desritos aima foram om-
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binados em um �unio valor, o qual os autores de�niram omo sendo a "assimetria

estrutural" do sistema. Ele �e uma omposi�~ao n~ao-linear das demais medidas.

O m�etodo proposto foi testado em um onjunto de 10 pares de mamogramas.

Esses mamogramas apresentavam um total de 13 �areas ontendo um tumor ou

uma �area altamente suspeita. Os resultados gerados pela t�enia proposta foram

medidos atrav�es da ompara�~ao om as regi~oes ontendo os tumores, demaradas

por um radiologista. O rit�erio utilizado para a determina�~ao do verdadeiro-

positivo (TP - \True Positive") foi: o sinal �e onsiderado TP se a sobreposi�~ao

entre a �area indiada pelo radiologista e aquela indiada pelo sistema autom�atio

�e maior que 50%, aso ontr�ario o sinal ser�a onsiderado omo um FP (\False

Positive" - FP).

Os resultados �nais mostraram que para o grupo de mamogramas analisados,

12 das 13 �areas suspeitas foram detetadas om uma m�edia de 4.9 FPs. De aordo

om os autores, apesar do pequeno n�umero de asos analisados, o m�etodo base-

ado na assimetria entre as mamas �e bastante promissor. No entanto, os autores

onlu��ram que ele n~ao �e su�ientemente on��avel para ser usado isoladamente

em um CAD.

MILLER & ASTLEY (1993) mostraram que a ompara�~ao de regi~oes ana-

tomiamente orrespondentes �e mais apropriada para a dete�~ao de assimetrias

do que a an�alise de orrespondênia espaial. Seus estudos demonstraram que

os radiologistas s~ao apazes de alan�ar um n��vel de desempenho relativamente

alto na dete�~ao de les~oes (sensibilidade de aproximadamente 70%) mesmo remo-

vendo todas as informa�~oes diagn�ostias, exeto a forma das regi~oes de teidos

glandulares (teidos densos e �brosos) da imagem.

O sistema que eles desenvolveram opera atrav�es da segmenta�~ao semi-auto-

m�atia das regi~oes glandulares de ada mamograma usando medidas de textura.

Um grupo de atributos �e alulado para ada regi~ao e omparado para determi-

nar se as orrespondentes regi~oes s~ao assim�etrias. Com exe�~ao de uma medida

hamada \transportation", todas as outras medidas da imagem s~ao globais, n~ao
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havendo neessidade de nenhum tipo de alinhamento pr�evio entre as regi~oes. Três

tipos de medidas de assimetria foram usados: forma (solidez, irularidade, ex-

entriidade e desritores de Fourier), distribui�~ao dos n��veis de inza (momentos

e \transportation") e topologia (�area e momento bin�ario). Desses atributos, seis

se revelaram mais e�azes para a disrimina�~ao das lasses.

O sistema foi testado em um onjunto de 104 pares de mamogramas, ada

um ontendo um sinal assim�etrio simples tal omo uma massa, uma distor�~ao

de arquitetura ou uma densidade foal. Uma taxa de 67% de TPs foi relatada

para 17% de FPs. O aerto global na lassi�a�~ao dos pares de mamogramas foi

de 74%.

3.3 Conlus~oes da revis~ao bibliogr�a�a

Em geral, os esquemas omputadorizados de an�alise de densidades assim�etri-

as apresentam 3 etapas prinipais: alinhamento das imagens dos mamogramas,

orrela�~ao entre as imagens e t�enias de extra�~ao de arater��stias. M�etodos de

dete�~ao de assimetrias variam muito em rela�~ao ao grau de omplexidade, mas

de maneira geral eles podem ser lassi�ados em dois grupos prinipais: m�etodos

que realizam subtra�~ao bilateral entre as imagens e m�etodos que utilizam mape-

amentos de atributos de ada imagem.

T�enias do primeiro grupo apliam a subtra�~ao bilateral entre as imagens de

forma direta ou ap�os ertas transforma�~oes, [YIN et al. (1991), YIN et al. (1993),

YIN et al. (1994), YIN et al. (1994b), GIGER (1996), KARSSEMEIJER & te

Brake (1998), SALLAM & BOWYER (1994), SALLAM & BOWYER (1996),

WOO et al. (2000)℄. Esses m�etodos têm a vantagem de eliminar rapidamente

uma grande quantidade de informa�~oes desneess�arias �a an�alise. Entretanto, s~ao

extremamente vulner�aveis a pequenas assimetrias normais da mama. Al�em disso,

muitas vezes eles envolvem t�enias so�stiadas de \warping", om a aplia�~ao de

transforma�~oes n~ao r��gidas bastante question�aveis, e muitas vezes envolvem um

alto usto omputaional. Outra di�uldade apresentada por esse tipo de t�enia
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�e a falta de pontos de referênias on��aveis para o o-registro das imagens. Uma

an�alise omparativa detalhada entre m�etodos que realizam orrespondênia direta

entre os mamogramas �e enontrada em MARTI et al. (2000).

O segundo grupo abrange as t�enias que utilizam atributos extra��dos das

duas imagens, tais omo textura, regi~oes de alta densidade, et., para realizar

a an�alise de assimetria entre as imagens, [MILLER & ASTLEY (1993), KOK-

WILES et al. (1998), VUJOVIC et al. (1996), VUJOVIC & BRZAKOVIC

(1997), WOO et al. (2000)℄. Nesse aso, a an�alise �e realizada om base na

ompara�~ao de mapas de atributos determinados de forma isolada para ada

uma das proje�~oes. Esses m�etodos s~ao em geral menos vulner�aveis �as varia�~oes

normais de assimetria entre as imagens, no entanto envolvem todos os problemas

assoiados �a extra�~ao, an�alise e sele�~ao de atributos.

Devido a diversidade de bases de dados usadas para a avalia�~ao dos m�etodos

propostos na literatura, torna-se muito dif��il uma ompara�~ao direta entre eles.

Apesar do esfor�o de v�arios grupos de pesquisa em busar uma solu�~ao para esse

problema [NISHIKAWA et al. (1996), BOWYER et al. (1996), MASCIO et al.

(1996), SUCKLING et al. (1994), BISOGNI et al. (2000)℄, ainda n~ao existe um

onsenso na omunidade ient���a em rela�~ao a qual base de dados deveria servir

omo padr~ao. As bases de dados usadas om maior freq�uênia tem sido a base

de dados de dom��nio p�ublio Mini-MIAS [SUCKLING et al. (1994)℄, e a base de

dados LLNL/UCSF [MASCIO et al. (1996)℄.

Outra onstata�~ao, om base na revis~ao bibliogr�a�a realizada, �e que a maioria

dos trabalhos utilizaram essa abordagem de an�alise om o objetivo de detetar

n�odulos. Apenas dois trabalhos apresentados na literatura [LAU & BISCHOF

(1991), MILLER & ASTLEY (1993)℄ realizaram uma an�alise mais ampla a res-

peito desse assunto. Esse fato se deve prinipalmente a di�uldade em se de�nir

o termo \assimetria" ou em araterizar um padr~ao normal de mama.



Cap��tulo 4

Base de dados e programas

4.1 Base de dados

Para a realiza�~ao deste trabalho foi utilizada a base de dados de dom��nio

p�ublio Mini-MIAS (Mammographi Image Analysis Soiety, London, U.K. -

SUCKLING et al. (1994)), a qual ont�em um total de 322 imagens, distribu��das

de aordo om o tipo de anormalidade presente na imagem.

Um total de 84 imagens, seleionadas de forma aleat�oria da base de dados

Mini-MIAS, foram utilizadas na avalia�~ao dos resultados dos m�etodos de seg-

menta�~ao dos mamogramas.

Os m�etodos propostos para a dete�~ao de assimetrias foram avaliados usando

um total de 44 asos: um grupo de 8 asos referentes a distor�~oes da arquitetura

da mama, um grupo de 14 asos referentes a densidades assim�etrias e um grupo

de 22 asos esolhidos de forma aleat�oria dentre os asos normais presentes na base

de dados. Cada aso �e representado por duas imagens (mamogramas esquerdo e

direito).

Todas as imagens dessa base de dados s~ao de proje�~oes MLO digitalizadas

om resolu�~ao espaial de 200 �m e resolu�~ao de ontraste de 256 n��veis de inza

(8 bits de quantiza�~ao). Todas as imagens forneidas s~ao entralizadas em uma

matriz de 1024� 1024 pixels.

31
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Essa base de dados possui doumenta�~ao indiando a loaliza�~ao dos sinais

de interesse, o tipo de teido mam�ario predominante, e o r�otulo \benigno" ou

\maligno" determinado atrav�es da an�alise de bi�opsia.

O uso desta base de dados para a avalia�~ao dos m�etodos tem sido sugerido

pela omunidade ient���a para permitir futuras ompara�~oes entre os resultados

das t�enias. Entretanto, abe ressaltar que algumas das imagens nela ontida

apresentam problemas quanto a aquisi�~ao e posiionamento da mama.

4.2 Programas utilizados

Os programas utilizados nessa tese de doutorado foram desenvolvidos, em sua

maioria, em linguagem C++. Rotinas em C e MatLab tamb�em foram utiliza-

das. A bibliotea de dom��nio p�ublio FFTW [MATTEO & JOHNSON (2001)℄

foi usada para o �alulo das transformadas r�apidas de Fourier utilizadas na im-

plementa�~ao do m�etodo de dete�~ao de informa�~oes direionais usando �ltros de

Gabor.

O sistema operaional utilizado foi o GNU/Linux - distribui�~ao Debian, que

�e um sistema operaional de dom��nio p�ublio sob a lien�a \GNU-General Publi

Liense".

4.3 Valida�~ao dos programas desenvolvidos

Os programas desenvolvidos foram testados atrav�es de padr~oes (imagens) o-

nheidos, muitos dos quais riados a partir do programa GIMP [MATTIS &

KIMBALL (1997)℄.

As equa�~oes usadas para o projeto do bano de �ltros de Gabor foram va-

lidadas atrav�es da visualiza�~ao e an�alise de diversas representa�~oes dos �ltros,

projetados no dom��nio da freq�uênia e plotados em gr�a�os 2{D usando o pro-

grama Matlab.
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Os atributos de forma, implementados e utilizados para a an�alise do diso

�bro-glandular, foram validados atrav�es de imagens em tons de inza e bin�arias,

de ��rulos, triângulos e quadrados, esalonadas, rotaionadas e transladadas de

diversas maneiras.



Cap��tulo 5

Segmenta�~ao anatômia de

mamogramas

Visto que as imagens mamogr�a�as s~ao omplexas e dif��eis de analisar devido

a enorme varia�~ao em densidade dos teidos [WOLFE (1976)℄, e tamb�em om ba-

se no fato de que os radiologistas usam \bases regionais" para a interpreta�~ao dos

mamogramas [MILLER & ASTLEY (1993)℄, m�etodos para segmentar os mamo-

gramas em três importantes regi~oes anatômias: borda da mama (determina�~ao

da �area efetiva da mama), m�usulo peitoral e regi~ao de teido glandular foram

desenvolvidos.

5.1 Identi�a�~ao da borda da mama

A identi�a�~ao da borda da mama �e um proedimento importante para a

determina�~ao da regi~ao efetiva da mama no mamograma. A inser�~ao deste pro-

edimento em sistemas CAD para a dete�~ao do âner de mama pode reduzir o

tempo neess�ario para o proessamento das imagens e tamb�em o volume de dados

a ser armazenado e transmitido (no aso de mamogra�a digital ou telemediina).

Atrav�es da determina�~ao da borda da mama �e poss��vel remover quaisquer

artefatos ou informa�~oes desneess�arias presentes na imagem, tal omo a iden-

34
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ti�a�~ao do paiente (regi~ao altamente densa) e demais ru��dos, os quais podem

afetar o desempenho de t�enias autom�atias de an�alise e reonheimento de pa-

dr~oes. O per�l da mama tem sido utilizado tamb�em omo informa�~ao adiional

em diferentes tarefas de proessamento de mamogramas tais omo: orre�~ao da

densidade de teidos perif�erios da mama [BICK et al. (1996), BYNG et al.

(1997)℄, referênia para a loaliza�~ao do mamilo no mamograma [CHANDRA-

SEKHAR & ATTIKIOUZEL (1997)℄ e o-registro de mamogramas em an�alise de

assimetrias [LAU & BISCHOF (1991), MILLER & ASTLEY (1993)℄.

A maioria dos trabalhos apresentados na literatura para a identi�a�~ao auto-

m�atia da borda da mama �e baseado na an�alise do histograma de n��veis de inza

da imagem [LAU & BISCHOF (1991), MILLER & ASTLEY (1993), M

�

ENDEZ

et al. (1996), BYNG et al. (1997), LOU et al. (2000)℄. De aordo om BICK

et al. (1995), tais t�enias s~ao ritiamente dependentes do m�etodo usado na

determina�~ao do valor do limiar a ser apliado �a imagem, e em geral n~ao s~ao

su�ientemente robustas para a aplia�~ao em sistemas CAD.

Mais reentemente, um m�etodo similar ao proposto nesta tese para a identi-

�a�~ao da borda da mama foi apresentado por OJALA et al. (2001).

5.1.1 Corre�~ao de ontraste da margem da mama

O m�etodo proposto para identi�ar a borda da mama, indiado pelo diagrama

de bloos da Figura 5.1, iniia-se atrav�es de uma opera�~ao logar��tmia simples de-

�nida omo G(x; y) = log[1:0+I(x; y)℄, onde I(x; y) �e a imagem original e G(x; y)

�e a imagem transformada. Esta opera�~ao de ompress~ao da faixa dinâmia de

n��veis de inza, embora seja apliada de forma global �a imagem, �e su�iente para

real�ar o ontraste de regi~oes pr�oximas �a borda da mama, as quais s~ao arateri-

zadas pelo baixo ontraste e pobreza de de�ni�~ao de detalhes devido ao proesso

de ompress~ao da mama [BICK et al. (1996), BYNG et al. (1997)℄. O resultado

desse proesso de orre�~ao de ontraste pode ser observado atrav�es da ompa-

ra�~ao entre a imagem original e a imagem real�ada indiadas, respetivamente,

pelas Figuras 5.2(a) e 5.2(b).
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Figura 5.1: Diagrama de bloos ilustrando os est�agios usados pelo m�etodo de

identi�a�~ao da borda da mama.
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(a) (b)

() (d)
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(e) (f)

Figura 5.2: Resultados de ada um dos est�agios do m�etodo de identi�a�~ao da

borda da mama. (a) Imagem original (mdb042 da base de dados Mini-MIAS

[SUCKLING et al. (1994)℄). (b) Imagem original ap�os opera�~ao logar��tmia. ()-

(d) Imagem bin�aria antes e depois da aplia�~ao do operador morfol�ogio \aber-

tura". (e) Contorno iniial usado pelo modelo de ontorno ativo proposto. (f)

Borda �nal.

5.1.2 Limiariza�~ao da imagem

Ap�os o reale de ontraste, a imagem�e limiarizada atrav�es do algoritmo \Lloyd

{ Max least-squares" [LLOYD (1982)℄, que �e uma t�enia iterativa e r�apida (a

onvergênia �e alan�ada em três ou quatro ilos nesse trabalho) usada para o

projeto de quantizadores om baixa distor�~ao. Essa t�enia usa o histograma da

imagem para otimizar, em rela�~ao ao rit�erio do erro m�edio quadr�atio, o pro-

edimento de quantiza�~ao apliado �a imagem, analisando ada um dos poss��veis

quantizadores de N -n��veis (N = 2 neste trabalho para prop�osito de binariza�~ao

da imagem) para determinar qual deles fornee a menor distor�~ao. A medida de

distor�~ao nesse aso �e dada por

" = min �

2

j

= min

N

X

j=1

b

j

X

x=a

j

(x� y)

2

f(x); (5.1)

onde y =

1

2

(L

1

+L

2

) �e o valor de limiar para os n��veis de quantiza�~ao L

1

< L

2

, f(x)
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�e a fun�~ao densidade de probabilidade representada neste aso pela distribui�~ao

dos n��veis de inza na imagem (histograma da imagem). A vari�avel x representa

os valores dos n��veis de inza no intervalo [a

j

; b

j

℄. Os valores a

j

, b

j

, e �

2

j

indiam,

respetivamente, os valores de n��veis de inza m��nimo e m�aximo, e a variânia

do ru��do para o n��vel de quantiza�~ao j. Os n��veis de quantiza�~ao s~ao alulados

omo o entr�oide do intervalo de quantiza�~ao, que �e de�nido omo

L

j

=

P

b

j

x=a

j

xf(x)

P

b

j

x=a

j

f(x)

; j = 1; 2: (5.2)

Nesse trabalho, o proedimento iterativo iniia-se om L

1

e L

2

iguais aos

valores m��nimo e m�aximo dos n��veis inza, respetivamente, determinados a partir

do histograma da imagem. O proedimento �e interrompido quando o valor do

limiar y, alulado entre duas itera�~oes onseutivas, n~ao mais se altera.

A Figura 5.2() mostra um exemplo do resultado obtido da aplia�~ao do pro-

esso de limiariza�~ao desrito aima.

5.1.3 Remo�~ao de esp�urios atrav�es do operador morfol�o-

gio de abertura

O proesso de limiariza�~ao da imagem gera pequenos esp�urios (grupos de

pixels n~ao onetados) pr�oximos �a borda da mama na imagem bin�aria (ver Fi-

gura 5.2()), di�ultando a determina�~ao autom�atia de uma borda iniial (ou

aproximada) da mama. Nesse trabalho, o operador morfol�ogio bin�ario de aber-

tura [GONZALEZ & WOODS (1992)℄, om um elemento estruturante irular

de diâmetro igual a 3 pixels, foi utilizado para eliminar os pequenos esp�urios

resultantes do proesso de limiariza�~ao da imagem.

A opera�~ao de abertura, indiada pelo s��mbolo (Æ), �e realizada a partir da apli-

a�~ao ombinada de duas opera�~oes morfol�ogias simples, eros~ao (	) e dilata�~ao

(�), de aordo om a seguinte f�ormula
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I Æ B = (I 	 B)� B;

onde I representa a imagem e B �e o elemento estruturante.

Um exemplo da aplia�~ao da opera�~ao morfol�ogia de abertura �e apresentado

na Figura 5.2(d).

5.1.4 Modelo disreto de ontorno ativo

Ap�os a etapa de limiariza�~ao da imagem, um ontorno aproximado C

appr

re-

presentando a borda da mama �e obtido atrav�es do m�etodo \hain ode" [GON-

ZALEZ & WOODS (1992)℄. O ponto iniial do ontorno C

appr

�e obtido seguindo

a linha horizontal que se iniia no entro de gravidade da imagem e vai em di-

re�~ao a parede do t�orax at�e que um pixel de valor de inza igual a zero (fundo da

imagem) seja enontrado. Este proedimento �e usado para evitar que o ontorno

C

appr

seja representado a partir de uma borda pertenente a um poss��vel artefato

ou r�otulo de paiente, os quais podem estar presentes na image.

Finalmente, o ontorno fehado V = fv

1

; � � � ; v

N

g, formado pela ole�~ao orde-

nada de N pontos v

i

= (x

i

; y

i

); i = f1; � � � ; Ng ; �e obtido atrav�es da amostragem,

igualmente espa�ada, do ontorno aproximado C

appr

. Esse ontorno �e ent~ao usa-

do omo ontorno iniial para o modelo disreto de ontorno ativo (MDCA),

omo ilustrado na Figura 5.2(e). Apenas 10% do total de pontos presentes em

C

appr

�e usado no ontorno amostrado. O MDCA, que ombina importantes ara-

ter��stias de outros modelos de ontorno ativo apresentados na literatura [MAC-

KIEWICH (1995), LOBREGT & VIERGEVER (1995), WILLIAMS & SHAH

(1992)℄, o ontorno �e movido no dom��nio espaial de maneira a minimizar o se-

guinte funional de energia:

E

total

=

N

X

i=1

[�E

interna

(v

i

) + �E

externa

(v

i

)℄ ; (5.3)
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onde �, e � s~ao os oe�ientes que ontrolam, respetivamente, a ontribui�~ao

das energias interna e externa em ada ponto v

i

.

5.1.4.1 Energia interna

A energia interna usada neste trabalho �e omposta de dois termos omo

E

interna

(v

i

) = aE

ontinuidade

(v

i

) + bE

bal~ao

(v

i

) : (5.4)

Este omponente de energia assegura uma forma est�avel ao ontorno e tenta

manter os pontos igualmente espa�ados. Os parâmetros a e b ontrolam as on-

tribui�~oes dos dois termos que omp~oem a energia interna, e neste trabalho foram

ajustados para a = b = 1 visto que em geral os ontornos iniiais apresentam uma

forma suave e est~ao su�ientemente pr�oximos �as bordas verdadeiras.

Termo ontinuidade: Para ada elemento e

jk

(v

i

) numa vizinhan�a de

7� 7 pixels, a energia de ontinuidade �e alulada omo:

e

jk

(v

i

) =

1

l(V )

kp

jk

(v

i

)� �(v

i�1

+ v

i+1

)k

2

; (5.5)

onde l(V ) =

1

N

P

N

i=1

kv

i+1

� v

i

k

2

�e o fator de normaliza�~ao que faz om que a

energia seja independente do tamanho, loaliza�~ao e orienta�~ao do ontorno V .

p

jk

(v

i

) �e o ponto da imagem loalizado na posi�~ao (j; k) da vizinhan�a de v

i

, e

� =

1

2 os(

2�

N

)

�e um valor onstante que for�a om que a posi�~ao v

i

do ontorno V

permane�a sobre o ��rulo que passa sobre os pontos v

i�1

e v

i+1

, no aso de V ser

um ontorno fehado.

For�a de Bal~ao: A for�a de bal~ao �e usada para expandir o ontorno

iniial em dire�~ao �a borda da mama. Neste trabalho, essa for�a �e alulada

de forma adaptativa �a magnitude do gradiente da imagem, fazendo om que o

ontorno se expanda rapidamente em regi~oes homogêneas e lentamente em regi~oes
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pr�oximas a borda da mama.

A energia de bal~ao e

jk

(v

i

) �e de�nida omo

e

jk

(v

i

) =

�!

n

i

� fv

i

� p

jk

(v

i

)g; (5.6)

onde n

i

�e o vetor unit�ario normal loalizado no ponto v

i

e aponta para a regi~ao

externa de V . O s��mbolo � india o produto interno. n

i

�e alulado atrav�es da

rota�~ao do vetor t

i

=

v

i

�v

i�1

kv

i

�v

i�1

k

+

v

i+1

�v

i

kv

i+1

�v

i

k

; que �e o vetor unit�ario tangente ao

ontorno V no ponto v

i

.

5.1.4.2 Energia externa

A energia externa usada na formula�~ao do MDCA utiliza informa�~oes de mag-

nitude e dire�~ao do gradiente da imagem e visa atrair o ontorno para a borda

da mama. Ela �e de�nida omo

e

jk

(v

i

) = �

�!

n

i

� r

�!

I fp

jk

(v

i

)g; (5.7)

onde

�!

n

i

e r

�!

I fp

jk

(v

i

)g indiam, respetivamente, o vetor unit�ario perpendiular

ao ontorno em v

i

e o vetor gradiente (magnitude e dire�~ao) da imagem na posi�~ao

(j; k) da vizinhan�a de v

i

. A dire�~ao do gradiente �e usada para evitar om que o

ontorno seja atra��do para formas ou estruturas que possam estar pr�oximas �a bor-

da verdadeira da mama, tais omo: a identi�a�~ao do tipo proje�~ao, informa�~oes

do paiente, ou pequenos artefatos - veja Figuras 5.3(a)-(d). Nesta situa�~ao, a

dire�~ao do gradiente numa posi�~ao (j; k), loalizada na borda de uma estrutura

externa �a borda da mama, e a dire�~ao do vetor unit�ario normal ao ontorno ativo

ter~ao sinais opostos, fazendo om que o termo de energia e

jk

(v

i

) apresente um

valor positivo, aumentando o valor total da energia do ontorno.
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(a) (b)

() (d)

Figura 5.3: Aplia�~ao da dire�~ao do gradiente para evitar que o ontorno se-

ja atra��do para objetos pr�oximos �a borda verdadeira. (a) e () s~ao as imagens

originais mdb006 e mdb042, respetivamente, da base de dados Mini-MIAS [SUC-

KLING et al. (1994)℄. (b) e (d) mostram os detalhes da borda da mama detetada

orretamente mesmo estando pr�oxima �a maras de identi�a�~oes das proje�~oes.
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5.1.4.3 Regulariza�~ao e ajuste dos parâmetros do modelo

Para possibilitar a ompara�~ao direta entre os valores dos termos de energia

e

jk

(v

i

), alulados na posi�~ao (j; k) da vizinhan�a de v

i

, onforme as Equa�~oes

5.5, 5.6 e 5.7, os valores e

jk

(v

i

) s~ao esalonados para o intervalo [0; 1℄ atrav�es das

seguintes altera�~oes apliadas �as equa�~oes de energia:

� Energia de ontinuidade: e

;

jk

(v

i

) =

e

jk

(v

i

)�e

min

(v

i

)

e

max

(v

i

)�e

min

(v

i

)

;

� Energia de bal~ao: e

;

jk

(v

i

) =

e

jk

(v

i

)�e

min

(v

i

)

e

max

(v

i

)�e

min

(v

i

)

�

�

1�

jrI(v

i

)j

jrIj

max

�

;

� Energia externa: e

;

jk

(v

i

) =

e

jk

(v

i

)�e

min

(v

i

)

max[e

max

(v

i

)�e

min

(v

i

); jrIj

max

℄

;

onde e

min

(v

i

) e e

max

(v

i

) representam, respetivamente, os valores m�aximo e m��nimo

de ada um dos termos de energia alulados na vizinhan�a de v

i

de�nida por

7� 7 pixels. jrIj

max

�e o valor m�aximo do gradiente alulado na imagem.

Nesse trabalho, a minimiza�~ao do funional de energia indiado pela Equa�~ao

5.3, �e realizada atrav�es do algoritmo Greedy proposto por WILLIAMS & SHAH

(1992). Embora esse algoritmo apresente a desvantagem de n~ao garantir uma

solu�~ao m��nima global, ele �e mais r�apido que outros m�etodos propostos na litera-

tura, tais omo programa�~ao dinâmia [AMINI et al. (1990)℄, �alulo variaional

[XU & PRINCE (1998)℄ e elementos �nitos [COHEN & COHEN (1993)℄. Ele per-

mite tamb�em a inser�~ao de restri�~oes ao modelo omo, por exemplo, a avalia�~ao

de urvatura em ada ponto do ontorno disutida a seguir.

Para melhorar a estabilidade do movimento do ontorno ativo, a propaga�~ao

do ontorno foi realizada atrav�es de dois est�agios, numa abordagem \multi-

esala". Dessa forma, a imagem original foi suavizada atrav�es da onvolu�~ao

om dois n�uleos gaussianos de variânias iguais a �

x

= �

y

= 3 e �

x

= �

y

= 1:5

pixels. Em ada est�agio, o proesso de itera�~ao �e interrompido quando a energia

total do MDCA aumenta entre duas itera�~oes onseutivas.

Para permitir o ajuste do ontorno ativo �a regi~oes de quina, tal omo a regi~ao

superior da borda da mama (regi~ao demarada pela pele da mama), uma restri�~ao
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foi inserida no �nal de ada itera�~ao. Essa restri�~ao permite o relaxamento da

energia de ontinuidade do modelo, de�nida pela Equa�~ao 5.5, dependendo do

valor loal de urvatura. O valor da urvatura C(v

i

) em ada ponto v

i

do ontorno

foi alulado omo

C(v

i

) = 2 sin(�=2) =

�

�

�

�

�

u

i

ju

i

j

+

u

i�1

ju

i�1

j

�

�

�

�

�

; (5.8)

onde u

i

= (v

i+1

� v

i

) �e o vetor unindo dois elementos vizinhos do ontorno, e �

�e o ângulo externo de�nido pelos vetores u

i

e u

i�1

que ompartilham um mesmo

elemento omum.

Essa equa�~ao de urvatura, omo disutido em WILLIAMS & SHAH (1992),

possui três importantes vantagens em rela�~ao a outras medidas de urvatura: ela

�e f�ail e r�apida de ser alulada, fornee valores oerentes, e depende apenas da

posi�~ao relativa dos elementos do ontorno.

Ent~ao, para ada posi�~ao v

i

do ontorno, os fatores de peso para os termos de

energia de ontinuidade (a) e energia externa (�), s~ao ajustados, respetivamente,

para zero (a = 0) e para duas vezes o seu valor iniial (� = 2�) no aso da seguinte

express~ao ser satisfeita

( C(v

i

) > C(v

i�1

) ) e ( C(v

i

) > C(v

i+1

) ) e ( C(v

i

) > Thresh ):

O valor do limiar Thresh foi ajustado para 0:25 nesse trabalho, o que orres-

ponde a um ângulo externo de aproximadamente 29

o

. De aordo omWILLIAMS

& SHAH (1992), esse valor de limiar �e su�iente para a diferenia�~ao entre quinas

e demais linhas urvas. As Figuras 5.4(b) and () ilustram um exemplo om e

sem o uso da restri�~ao de urvatura para a orre�~ao de problemas de quina.

Os fatores de peso � e � na Equa�~ao 5.3 foram ajustados para ada elemento

do ontorno omo 0:2 e 1:0, respetivamente. Esses dois parâmetros foram deter-

minados experimentalmente atrav�es de um grupo de 20 imagens aleatoriamente

esolhidas da base de dados Mini-MIAS [SUCKLING et al. (1994)℄ e n~ao est~ao
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(a)

(b) ()

Figura 5.4: Exemplo da aplia�~ao da restri�~ao de urvatura usada pelo modelo

de ontorno ativo para a orre�~ao de efeitos de quinas. (a) Imagem original

foalizando a regi~ao analisada. (b) e () mostram os detalhes do ontorno da

mama om e sem o uso da restri�~ao, respetivamente.
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presentes no grupo de teste usado para a avalia�~ao dos resultados dos m�etodos

propostos. Um valor maior foi dado ao fator de peso da energia externa (�) em

ompara�~ao �a energia interna (�), favoreendo assim a deforma�~ao do ontorno

em dire�~ao �a borda da mama. A Tabela 5.1 apresenta os valores dos parâmetros

usados no m�etodo de dete�~ao da borda da mama.

Tabela 5.1: Lista e desri�~ao dos parâmetros usados pelo modelo de ontorno

ativo.

Parâmetro Desri�~ao Valor

a peso assoiado a energia de ontinuidade 1.0

b peso assoiado a energia de bal~ao 1.0

� peso assoiado a energia interna 0.2

� peso assoiado a energia externa 1.0

Embora esses parâmetros tenham sido determinados de maneira experimental,

eles mostraram ser bastante robustos quando apliados �as imagens do grupo de

teste.

5.2 Identi�a�~ao do m�usulo peitoral

O m�usulo peitoral representa uma regi~ao densa predominante na maioria

dos mamogramas de proje�~oes MLO, e pode afetar os resultados de m�etodos de

proessamento de imagens. M�etodos que se utilizam da intensidade de n��veis de

inza, por exemplo, podem apresentar baixo desempenho quando apliados para

difereniar estruturas densas tais omo o diso glandular ou pequenas densidades

suspeitas.

A an�alise isolada da regi~ao do m�usulo peitoral pode ajudar a identi�ar

poss��veis n�odulos linf�atios anormais, os quais em alguns asos s~ao as �unias ma-

nifesta�~oes de um arinoma de mama oulto [HOMER (1997)℄. Apenas alguns

pouos trabalhos s~ao enontrados na literatura disutindo esse problema. KARS-

SEMEIJER (1998) usou a transformada de Hough e um grupo de limiares apli-

ados ao arranjo aumulador a �m de detetar o m�usulo peitoral. AYLWARD

et al. (1998) desenvolveram um algoritmo hamado \ridge traversal" para real�ar
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estruturas lineares nos mamogramas. A seguir, os autores usaram um esquema

de vota�~ao para determinar o segmento linear representando o m�usulo peitoral.

Nesse trabalho, duas novas t�enias s~ao propostas para a determina�~ao do

m�usulo peitoral; a primeira [FERRARI et al. (2000b), FERRARI et al. (2000)℄

�e baseada na transformada de Hough e �e uma modi�a�~ao do m�etodo proposto

por KARSSEMEIJER (1998). A segunda t�enia [FERRARI et al. (2001b)℄,

a qual elimina a limita�~ao imposta pela hip�otese de representa�~ao do m�usulo

peitoral por uma reta, utiliza uma representa�~ao Gabor wavelets [MANJUNATH

& MA (1996)℄, modi�ada espeialmente para a solu�~ao do problema em quest~ao.

5.2.1 M�etodo 1: Dete�~ao atrav�es da transformada de

Hough

O m�etodo proposto para detetar o m�usulo peitoral om base na transfor-

mada de Hough �e uma modi�a�~ao do m�etodo proposto por KARSSEMEIJER

(1998). O m�usulo peitoral �e onsiderado omo uma linha reta, e para efeito de

�ltragem �e utilizado o fato de que esta linha sempre interepta o segmento de

reta N1-N2 ilustrado na Figura 5.5.

5.2.1.1 Determina�~ao da regi~ao de interesse ontento o m�usulo pei-

toral

A regi~ao de interesse (\Region of Interest" - ROI) usada para detetar o

m�usulo �e a regi~ao retangular de�nida pelos pontos N1, N2, N3 e N4. Os pontos

N1, N3 e N5 s~ao determinados a partir da parede do t�orax no mamograma,

enquanto que os pontos N2 e N6, indiando os limites da borda \pele-ar", s~ao

determinados omo os pontos mais distantes �a N5 e N1, respetivamente.
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Figura 5.5: Pontos de ontrole determinados automatiamente e utilizados para

delimitar a ROI usada na dete�~ao do m�usulo peitoral. Coinidentemente, neste

aso N5=N6.

5.2.1.2 Constru�~ao do arranjo aumulador

Ap�os a determina�~ao autom�atia da ROI, um n�uleo gaussiano om desvios

padr~ao iguais a �

x

= �

y

= 4 pixels �e onvolu��do om a ROI para remover ru��dos

de alta freq�uênia da imagem. A seguir, a transformada de Hough �e apliada

na imagem gradiente (gradiente de Sobel) da ROI para a dete�~ao do m�usulo

peitoral.

A linha reta, representando o m�usulo, �e espei�ada no sistema polar omo

� = (x� x

0

) os � + (y � y

0

) sin �; (5.9)

onde (x

0

; y

0

) �e o entro do sistema de oordenadas da imagem, e � e � represen-

tam, respetivamente, a distânia e o ângulo entre (x

0

; y

0

) e a oordenada (x; y)

do pixel analisado, onforme indiado na Figura 5.6. O arranjo aumulador da

transformada de Hough �e quantizado em 45 faixas de 4

Æ

ada uma a partir da

seguinte restri�~ao j�

x;y

� �j < 2

Æ

; onde �

x;y

�e a orienta�~ao do pixel loalizado na

posi�~ao (x; y) da imagem gradiente.
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5.2.1.3 Filtragem do arranjo aumulador para remo�~ao de improv�aveis

retas

Ap�os a aplia�~ao da transformada de Hough, um proedimento de �ltragem

�e usado para eliminar as retas improv�aveis (pares de parâmetros � e �). Neste

proedimento, todas as linhas intereptando o topo da imagem fora da regi~ao

de�nida pelo segmento de reta N1-N2 s~ao removidas ajustando-se as respetivas

�elulas do arranjo aumulador para zero. Al�em disso, linhas om inlina�~oes

angulares fora do limite

h

�

6

;

�

2

h

s~ao tamb�em desonsideradas (neste trabalho, o eixo

x orresponde a 0

Æ

e a parede do t�orax �e sempre posiionada ao lado esquerdo,

omo indiado na Figura 5.6).

(a)

Figura 5.6: Coordenadas usadas para o �alulo da transformada de Hough.

5.2.1.4 Reale de �elulas do arranjo aumulador

Depois do proedimento de �ltragem, ada �elula no aumulador �e multipli-

ada pelo seu respetivo fator � =

�

�

2

A

�

�

�

�;�

; onde � e �

2

representam, respeti-

vamente, a m�edia e a variânia dos valores de n��veis de inza na �area A de�nida

pela linha reta espei�ada pelos parâmetros � e � e pela parede do t�orax.
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5.2.1.5 De�ni�~ao da reta representando o m�usulo peitoral

Finalmente, o par de parâmetros � e �, orrespondendo a �elula de maior valor

no arranjo aumulador, �e usado para representar a linha do m�usulo peitoral. A

Figura 5.7 apresenta um diagrama de bloos do m�etodo desrito aima para a

dete�~ao do m�usulo peitoral.

Figura 5.7: Diagrama de bloos do proedimento de identi�a�~ao do m�usulo

peitoral atrav�es da transformada de Hough.
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5.2.2 M�etodo 2: Dete�~ao atrav�es de Gabor wavelets

Na representa�~ao Gabor wavelets proposta por MANJUNATH & MA (1996),

desrita no Apêndie A - Se�~ao A.4, um bano de �ltros de Gabor �e projetado

de maneira apropriada a �m de maximizar as respostas dos �ltros om o m��nimo

de redundânia na representa�~ao. Neste trabalho, tal representa�~ao foi utilizada

para real�ar estruturas lineares, em um intervalo espe���o de dire�~oes da ROI

ontendo o m�usulo peitoral.

5.2.2.1 Determina�~ao da regi~ao de interesse ontento o m�usulo pei-

toral

A regi~ao de interesse ontendo o m�usulo peitoral usada nesta t�enia �e de�-

nida automatiamente a partir da parede do t�orax e do limite superior da borda

pele-ar da mama, onforme indiado na Figura 5.8(b).

(a) (b)

Figura 5.8: (a)-(b) Imagem original mdb028 e a respetiva ROI usada na deter-

mina�~ao do m�usulo peitoral.
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5.2.2.2 Deomposi�~ao da ROI em omponentes direionais

A deomposi�~ao da ROI em omponentes om diferentes esalas e orienta�~oes

�e exeutada atrav�es da onvolu�~ao da imagem da ROI om os �ltros de Gabor

indiados em destaque na Figura 5.9.

Os parâmetros da representa�~ao de Gabor foram ajustados neste trabalho

omo U

l

= 0:05, U

h

= 0:45, S = 4, e K = 12 para imitar os modelos visuais

propostos por pesquisadores na �area de neuro�siologia (ver Apêndie A). Atrav�es

desses valores de parâmetros assegura-se uma largura de banda em freq�uênia de

uma oitava e uma largura de banda angular de 15

Æ

entre os �ltros.

Visto que neste trabalho todas as imagens s~ao orientadas de forma que a pa-

rede tor�ax �que posiionada �a esquerda, ent~ao, para proje�~oes MLO adquiridas

adequadamente, o m�usulo peitoral estar�a loalizado sempre aima de 45

Æ

e abai-

xo de 90

Æ

, [TUCKER (1993) (Cap��tulo 3 - p�agina 34)℄ (o ângulo de orienta�~ao

do m�usulo peitoral �e de�nido omo indiado na Figura 5.6.). Por esse motivo,

apenas �ltros de Gabor om orienta�~oes de 45

Æ

, 60

Æ

e 75

Æ

(no dom��nio espaial)

foram utilizados, onforme indiado em destaque na Figura 5.9.

5.2.2.3 P�os-proessamento e dete�~ao do m�usulo peitoral

As imagens �ltradas, resultantes da onvolu�~ao da ROI om os �ltros de

Gabor, s~ao utilizadas para ompor as imagens de magnitude e de fase. Esse pro-

edimento �e realizado atrav�es da aplia�~ao da transformada KL entre as esalas,

seguido de uma soma vetorial, onforme desrito no Apêndie A, Se�~ao A.7.

A partir das imagens de magnitude e fase, formas relevantes s~ao detetadas

na ROI utilizando um algoritmo proposto por MA & MANJUNATH (2000) (ver

algoritmo 1) para a propaga�~ao do \uxo de gradientes de bordas" (\EdgeFlow").

Entretanto, diferente do algoritmo original, que usa um modelo preditivo om

elevado usto omputaional para a determina�~ao do vetor de uxo de gradientes,

neste trabalho esse vetor �e representado pelas informa�~oes de magnitude, A(s), e

a fase, �(s), obtidas em ada loaliza�~ao s da imagem.
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Figura 5.9: Bano de �ltros de Gabor projetado no dom��nio da freq�uênia. Cada

elipse representa uma faixa de resposta de um determinado �ltro, om valores de

magnitude ao quadrado no intervalo de 0:5 a 1:0. A amostragem do espetro de

freq�uênias pode ser ajustada atrav�es da modi�a�~ao dos parâmetros U

l

, U

h

, S,

e K da representa�~ao. Apenas os �ltros em destaque foram usados para real�ar

estruturas lineares presentes na regi~ao de interesse.

Algorithm 1 Algoritmo para a propaga�~ao do uxo de gradientes de bordas

proposto por MA & MANJUNATH (2000) e usado aqui para a propaga�~ao dos

vetores resultantes da soma vetorial entre as imagens �ltradas.

1. Ajuste n = 0 e

�!

F

0

(s) = [ A(s) � os �(s); A(s) � sin�(s) ℄

2. Ajuste o vetor

�!

F

n+1

(s) para zero na itera�~ao n+ 1.

3. Para ada loaliza�~ao s na imagem, identi�que o pixel vizinho s

;

= (x

;

; y

;

)

uja dire�~ao oinide om a orienta�~ao � do vetor de formas

�!

F

n

(s). A

dire�~ao � �e alulada omo � = artan( (y

;

� y)=(x

;

� x) ).

4. Se (

�!

F

n

(s

;

) �

�!

F

n

(s) > 0 ) - (o s��mbolo � representa o produto esalar)

ent~ao

�!

F

n+1

(s

;

) =

�!

F

n+1

(s

;

) +

�!

F

n

(s)

aso ontr�ario

�!

F

n+1

(s) =

�!

F

n+1

(s) +

�!

F

n

(s).

5. Se n~ao houver nenhuma mudan�a

ent~ao pare o proesso iterativo,

aso ontr�ario, v�a para o est�agio 2 e repita o proedimento novamente.
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A dire�~ao do vetor de bordas em ada ponto na imagem �e propagada at�e que

seja alan�ada uma posi�~ao onde o uxo se oponha �a dire�~ao de propaga�~ao. As

Figuras 5.10(b) e () ilustram um exemplo do mapa de orienta�~oes antes e depois

da aplia�~ao do algoritmo 1.

Depois da propaga�~ao dos vetores, as bordas andidatas para representar o

m�usulo peitoral s~ao obtidas atrav�es da identi�a�~ao das loaliza�~oes apresentan-

do valores de uxo diferentes de zero vindos de duas dire�~oes opostas.

Bordas fraas (pouo prov�aveis) s~ao eliminadas atrav�es de um limiar apliado

�a ROI. O valor do limiar �e �xado em 10% do valor m�aximo dos tons de inza

enontrados na ROI.

Com a �nalidade de unir segmentos de borda desonetados, geralmente pre-

sentes na imagem ap�os a propaga�~ao do uxo de gradientes de bordas, uma

vizinhan�a em forma de meia-elipse, om seu entro loalizado no pixel de in��io

ou de �m da borda analisada, foi de�nida. Essa meia-elipse �e posiionada om seu

eixo prinipal na mesma dire�~ao da borda e seu tamanho �e ajustado de maneira

proporional ao omprimento da borda (R

1

= 0:2 � C

len

, e R

2

= 5 pixels)

1

. Se

um pixel de �m ou in��io de uma linha desonetada �e enontrado na vizinhan�a

de�nida aima, este �e onetado �a borda atrav�es de uma t�enia linear simples

de interpola�~ao.

O m�etodo desrito aima �e iterativo e termina ap�os todos os segmentos de

borda serem analisados, o que normalmente �e realizado em algumas pouas ite-

ra�~oes (ino a vinte itera�~oes neste trabalho). Falsas bordas, resultantes da

resposta dos �ltros �as estruturas orientadas dentro do diso �bro-glandular ou

do pr�oprio proesso de �ltragem (ver Figuras 5.11()-(d)), s~ao removidas se seus

limites se enontram distantes do topo ou do lado esquerdo da imagem da ROI,

ou se a linha reta om ângulo de inlina�~ao formado pelos pontos limites dessa

borda andidata intereptar o topo e o lado esquerdo da ROI fora de seus limites.

Finalmente, a linha resultante de maior omprimento �e de�nida omo o m�usulo

1

R

1

e R

2

indiam, respetivamente, os raios maiores e menores da meia-elipse. C

len

�e o

omprimento do segmento de borda sendo analisado.
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(a)

(b) ()

Figura 5.10: (a) Pequena regi~ao indiada na Figura 5.8(a) ontendo uma parte

da linha do m�usulo peitoral. As imagens (b) e () mostram o mapa de uxo de

gradientes de bordas antes e depois da propaga�~ao do uxo.
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(a) (b) () (d)

(e)

Figura 5.11: Resultado de ada est�agio do m�etodo proposto para a dete�~ao da

borda do m�usulo peitoral. (a) Regi~ao de interesse usada para pesquisar a borda

do m�usulo. (b) Imagem de magnitude resultante ap�os a aplia�~ao da repre-

senta�~ao Gabor wavelets seguida por soma vetorial. ()-(d) Imagens resultantes

antes e depois do est�agio de p�os-proessamento. (e) Borda �nal indiada na

imagem original.
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peitoral.

As Figuras 5.11 e 5.12 apresentam, respetivamente, as imagens resultantes e

o diagrama de bloos dos prinipais est�agios do m�etodo desrito anteriormente.

Figura 5.12: Diagrama de bloos do proedimento proposto para a dete�~ao do

m�usulo peitoral.
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5.3 Dete�~ao do diso �bro-glandular

O diso �bro-glandular �e uma regi~ao anatômia da mama araterizada por

teidos densos, ligamentos e dutos de leite. Normalmente, ele se apresenta na

forma de um diso ou one no mamograma e se estende desde a parede do t�orax

at�e o mamilo [BASSETT & GOLD (1987) - Se�~ao \Anatomy of the breast"℄. De

aordo om CAULKIN et al. (1998), �e observado liniamente que os aneres

de mama oorrem om maior freq�uênia no quadrante superior lateral da mama

e em sua maioria est~ao assoiados a teidos glandulares.

Um proedimento omum usado pelos radiologistas em programas de rastrea-

mento �e a ompara�~ao entre os diso glandulares esquerdo e direito de uma mesma

paiente. Este tipo de an�alise �e baseado prinipalmente em informa�~oes de forma

e densidade dos disos �bro-glandulares. Portanto, a identi�a�~ao autom�atia e

subseq�uente an�alise das regi~oes dos disos glandulares s~ao de muita importânia

para os sistemas CAD.

V�arios trabalhos tem sido apresentados na literatura para a quanti�a�~ao au-

tom�atia dos teidos densos da mama e an�alise de sua assoia�~ao om o riso do

âner de mama [WOLFE (1976b), BYNG et al. (1994), BYNG et al. (1996),

TAHOCES et al. (1995), KARSSEMEIJER (1998), HUO et al. (2000), SIVA-

RAMAKRISHNA et al. (2001)℄. Muitos desses trabalhos prop~oem um ��ndie

ou grupo de valores para a quanti�a�~ao dos teidos densos. Entretanto, ape-

nas algumas pesquisas [AYLWARD et al. (1998), MATSUBARA et al. (2000),

FERRARI et al. (2000b), ZHOU et al. (2001)℄, tem investigado m�etodos para a

segmenta�~ao autom�atia da regi~ao do diso glandular, visando an�alises posterio-

res.

Nesse trabalho, o diso �bro-glandular de um mamograma �e detetado atrav�es

de um modelo de densidades proposto e projetado atrav�es de uma mistura �ni-

ta de gaussianas [BISHOP (1995)℄. A partir desse modelo e da informa�~ao de

intensidade do m�usulo peitoral, o diso �bro-glandular �e determinado.
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5.3.1 Modelo de densidades da mama

O modelo de densidades da mama �e baseado na mistura �nita de gaussianas

[BISHOP (1995)℄ e �e estimado atrav�es da distribui�~ao da intensidade dos n��veis

de inza da imagem e representa ategorias ou lasses de densidades dentro da

imagem.

Diferente do modelo proposto por AYLWARD et al. (1998), que �xa em ino

o n�umero de lasses de densidades presentes no mamograma, o modelo proposto

neste trabalho usa a hip�otese de que o n�umero de lasses de densidades, dentro

da regi~ao efetiva da mama, pode variar entre dois e quatro, dentre as seguintes

possibilidades:

1. Classe 1 - (teidos adiposos n~ao-omprimidos): esta lasse �e representada

por teidos adiposos loalizados na periferia da mama.

2. Classe 2 - (teidos adiposos): omposta por teidos adiposos loalizados

logo ap�os a periferia da mama e faz fronteira om �areas de teidos densos

do diso �bro-glandular.

3. Classe 3 - (teidos densos n~ao uniformes): regi~oes densas pr�oximas a por�~oes

muito densas do diso �bro-glandular e se extendem at�e pr�oximo a parede

do t�orax.

4. Classe 4 - (teidos altamente densos): esta lasse �e representada por por�~oes

altamente densas de teido glandular - diso �bro-glandular.

Com exe�~ao da primeira ategoria, as ategorias desritas a seguir est~ao relaio-

nadas aos tipos de teidos presentes na mama.

A hip�otese formulada aima baseia-se no fato de que os teidos que omp~oem

a mama podem naturalmente mudar de uma paiente para a outra ou mesmo na

mesma paiente durante seu per��odo de vida [WOLFE (1976)℄. Al�em disso, atual-

mente essas modi�a�~oes na densidade da mama tem se aentuado devido ao uso
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de terapias de reposi�~ao hormonal [RUTTER et al. (2001)℄. Portanto, mamo-

gramas de mamas muito densas ou muito adiposas, provavelmente apresentar~ao

apenas duas das ategorias desritas aima.

5.3.2 Modelo basedo na mistura �nita de gaussianas

A fun�~ao densidade de probabilidade do modelo proposto na Se�~ao 5.3.1 �e

representada pela superposi�~ao linear de m�ultiplos n�uleos gaussianos, ada um

om um peso espe���o assoiado, omo

f(xj�) =

K

X

i=1

W

i

f(xj�

i

); (5.10)

onde os valores de x representam os valores dos n��veis de inza da imagem,W

i

s~ao

os parâmetros normalizados da mistura (

P

K

i=1

W

i

= 1 e 0 � W

i

� 1), e f(xj�

i

)

�e a fun�~ao densidade de probabilidade aussiana parametrizada por �

i

= [�

i

; �

i

℄

(i.e., o valor da m�edia e da variânia do n�uleo gaussiano i). O vetor � repre-

senta a ole�~ao de parâmetros do modelo da mistura (W

1

; : : : ;W

K

; �

1

; : : : ; �

K

),

e K �e o n�umero de n�uleos gaussianos. Cada n�uleo gaussiano nesse trabalho �e

representado por

f(xj�

i

) =

1

2��

2

i

exp

"

�

(x� �

i

)

2

2�

2

i

#

: (5.11)

A restri�~ao imposta sob a forma dos n�uleos gaussianos no modelo desrito

aima, faz om que o proesso de estima�~ao de seus parâmetros se torne mais

simples, diminuindo assim o tempo para o proessamento dos mamogramas.

Para a estima�~ao dos parâmetros do modelo da mistura foi utilizado o al-

goritmo \Deterministi Annealing Expetation Maximization" (DAEM) [ROSE

(1998), UEDA & NAKANO (1998)℄, que �e um algoritmo iterativo usado para

o �alulo do estimador de m�axima-verossimilhan�a num ontexto de \dados in-

ompletos". Uma desri�~ao dos algoritmos \Expetation Maximization" (EM) e

DAEM �e apresentada no Apêndie B desta tese.
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5.3.2.1 Iniializa�~ao dos parâmetros do modelo

O proesso de itera�~ao usado pelo m�etodo DAEM requer uma iniializa�~ao

pr�evia (\hute iniial") dos parâmetros do modelo. Neste trabalho, os parâmetros

foram iniializados atrav�es do ajuste do entro e do fator de peso de ada gaus-

siana omo �

i

= �; e W

i

=

1

K

; onde i = 1; � � � ; K �e o ��ndie do n�uleo gaussiano,

� �e um valor aleat�orio ontido dentro da faixa de valores m��nimo e m�aximo dos

tons de inza da imagem. O valor da variânia de ada n�uleo gaussiano foi

iniializado omo o valor da menor distânia entre os demais n�uleos.

Se o valor da variânia �

2

i

de ada gaussiana se torna menor que a unidade

durante o est�agio de maximiza�~ao (est�agio \M") do algoritmo DAEM, esse �e rei-

niializado atrav�es de um valor aleat�orio maior que a unidade. Esse proedimento

�e usado para evitar que a variânia se �xe em algum valor muito pequeno. O

proedimento de estima�~ao usando o algoritmo DAEM �e iniializado e repetido

três vezes, om o intuito de minimizar as hanes de onvergênia do algoritmo

para um m��nimo loal.

O valor de � no algoritmo DAEM variou neste trabalho entre 0:2 a 1:0 om

inrementos de 20% a ada itera�~ao, e para ada valor de �, os est�agios \E" e

\M" foram exeutados at�e que o erro de estima�~ao entre dois est�agios onseutivos

fosse menor que 1%.

5.3.2.2 Sele�~ao do melhor modelo

Al�em da iniializa�~ao dos parâmetros, uma outra di�uldade om os modelos

de mistura de gaussianas est�a no fato da esolha do n�umero de omponentes

que melhor se ajusta aos agrupamentos (ategorias de densidades neste trabalho)

presentes na imagem.

Como disutido na se�~ao 5.3.1, o n�umero de ategorias de densidades do mo-

delo proposto pode variar entre 2 e 4. Visto n~ao haver nenhuma informa�~ao

on��avel a respeito do n�umero de ategorias presentes num dado mamograma, a

t�enia \Minimum Desription Length" (MDL) [RISSANEN (1978)℄ foi utilizada
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para seleionar o n�umero K de n�uleos gaussianos mais adequado ao modelo. O

prin��pio por tr�as da t�enia MDL relaiona o ompromisso entre o rit�erio de

m�axima-verossimilhan�a (ou m��nimo erro) usado para ajustar o modelo a partir

de um grupo de dados e a omplexidade do modelo sendo projetado [CARSON

et al. (1999)℄. Dessa maneira, se os modelos projetados usando dois valores dife-

rentes de K se ajustarem aos dados igualmente bem (no sentido do m��nimo erro),

ent~ao o modelo mais simples �e usado. A t�enia MDL age essenialmente omo

uma fun�~ao de usto na esolha do melhor modelo.

Neste trabalho, o valor de K �e esolhido de forma a maximizar a quantidade

logL(�jx)�

N(k)

2

logK; (5.12)

onde N(k) = K � (2 �d+1) �e o n�umero de parâmetros livres do modelo da mistura

om K n�uleos gaussianos. O valor de K varia entre 2 e 4, e d = 1 representa a

dimens~ao do espa�o de atributos. O valor de logL(�jx) representa a fun�~ao de

verossimilhan�a dos dados observ�aveis.

Ap�os a estima�~ao dos parâmetros do modelo da mistura de gaussianas, o las-

si�ador por m�axima-verossimilhan�a �e apliado �a imagem original para produzir

uma imagem ontendo K-n��veis. Essa imagem odi�a em ada pixel um valor

inteiro relaionando o pixel ao agrupamento mais prov�avel. As Figuras 5.13(a)-

() mostram, respetivamente, a regi~ao efetiva da imagem mamogr�a�a mdb042

usada para a estima�~ao do modelo e as fun�~oes densidades de probabilidade para

todos os omponentes da mistura.

5.3.3 Dete�~ao do diso �bro-glandular

De aordo om KARSSEMEIJER (1998), a densidade do m�usulo peitoral

�e uma importante informa�~ao e pode ser usada omo referênia para a inter-

preta�~ao de densidades no mamograma, visto que regi~oes de brilho similar têm

alta probabilidade de orresponder �a teidos �bro-glandulares. Com base na ob-

serva�~ao aima e no modelo de densidades proposto na Se�~ao 5.3.1, um est�agio
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Figura 5.13: (a) Regi~ao efetiva da imagem mamogr�a�a da Figura 5.2(a) usada

para exempli�ar o modelo de densidades proposto. (b) Histograma da imagem

e omponentes da mistura. () Histograma da imagem e fun�~ao densidade de

probabilidade da mistura. (d) Imagem ontendo K-n��veis, resultante da aplia�~ao

do m�etodo DAEM. (e) Diso �bro-glandular obtido ap�os limiariza�~ao.
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simples de p�os-proessamento foi desenvolvido para determinar quais agrupamen-

tos da imagem de K-n��veis pertenem ao diso �bro-glandular. Neste est�agio, o

agrupamento K �e lassi�ado omo regi~ao �bro-glandular se

�

K

� �

P

� �

P

;

onde �

P

e �

P

s~ao, respetivamente, a m�edia e o desvio padr~ao dos n��veis de inza

da regi~ao do m�usulo peitoral, e �

K

�e o valor m�edio dos n��veis de inza alulado

para o agrupamento K a partir da imagem original. O valor de limiar (�

P

� �

P

)

usado para determinar o diso glandular foi ajustado om base em experimentos,

visto que uma ompara�~ao entre as densidades do m�usulo peitoral e dos teidos

�bro-glandulares, relaionando parâmetros f��sios, seria dif��il devido a inuênia

de v�arios fatores do sistema de aquisi�~ao da imagem [DANCE (1996)℄.

A Figura 5.13(d) e (e) ilustram, respetivamente, a imagem K-n��veis (K =

4 por sugest~ao da t�enia MDL) e o diso �bro-glandular identi�ado para o

mamograma da Figura 5.2(a).



Cap��tulo 6

An�alise de assimetrias entre

mamogramas

O grau de assimetria entre mamogramas esquerdo e direito de uma mesma

paiente �e um importante sinal usado pelos radiologistas para o diagn�ostio do

âner de mama [HOMER (1997)℄. A an�alise de assimetria pode trazer novas in-

forma�~oes a respeito da presen�a de tumores (distor�~ao do parênquima mam�ario,

pequenas densidades assim�etrias, et.) que n~ao s~ao analisados pelos demais

m�etodos [MILLER & ASTLEY (1993)℄.

Neste trabalho, a an�alise de assimetrias foi realizada om base em medidas

de forma, �area e densidade, extra��das das regi~oes dos disos glandulares determi-

nados na etapa de segmenta�~ao dos mamogramas, e tamb�em om base em me-

didas direionais obtidas atrav�es da transformada de Gabor wavelets. A an�alise

omparativa entre os disos glandulares teve por objetivo determinar mudan�as

na topologia entre os mamogramas, enquanto a an�alise direional visou retratar

poss��veis distor�~oes globais do parênquima mam�ario.

A estrat�egia de dete�~ao de assimetrias utilizada neste trabalho pode ser re-

sumida da seguinte maneira: dado um par de mamogramas esquerdo e direito de

uma mesma paiente, segmenta-se os mamogramas em suas regi~oes anatômias

mais importantes (\Segmenta�~ao Anatômia") e ent~ao ria-se um mapa de atri-

67
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butos para ada regi~ao, em ada um dos mamogramas. Esses mapas s~ao a seguir

omparados para a dete�~ao de sinais assim�etrios.

6.1 An�alise de assimetrias om base em infor-

ma�~oes direionais

A quanti�a�~ao de estruturas direionais no mamograma �e importante para

a loaliza�~ao de distor�~oes globais do parênquima mam�ario. Tais estruturas po-

dem apareer em diferentes esalas e, em geral, possuem uma dire�~ao preferenial

dada pela linha imagin�aria perpendiular a borda do m�usulo peitoral. O de-

senvolvimento de um tumor quase sempre implia na distor�~ao loalizada dessas

estruturas, mudando a orienta�~ao natural do uxo de teidos.

Com base no fato menionado aima, a t�enia multiresolu�~ao Gabor wavelets

foi utilizada para �ltrar os omponentes direionais mais relevantes presentes nos

mamogramas esquerdo e direito de uma mesma paiente e a seguir a orienta�~ao

dessas estruturas foi analisada em rela�~ao a suas distribui�~oes angulares.

6.1.1 Regi~ao de interesse

Neste trabalho, apenas a regi~ao do diso �bro-glandular foi seleionada para a

an�alise dos omponentes direionais. Esse proedimento foi realizado porque essa

regi~ao possui a maior parte das estruturas densas nos mamogramas e porque que

a maior parte dos tumores de mama oorrem nesta regi~ao. Tamb�em, a aplia�~ao

da t�enia direional sobre a imagem ompleta do mamograma poderia fazer om

que informa�~oes direionais omo as transi�~oes das bordas da mama e do m�usulo

peitoral interferissem nas distribui�~oes dos diagramas de rosa.
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6.1.2 Proedimento de an�alise de omponentes direionais

A an�alise de omponentes direionais nos mamogramas foi realizada atrav�es do

proedimento desrito no Apêndie A. De maneira resumida, esse proedimento

iniia-se pelo projeto de um bano de �ltros de Gabor wavelets om quatro (4)

esalas de resolu�~ao e doze (12) orienta�~oes. A ROI �e ent~ao onvolu��da om ada

um dos �ltros e a seguir as imagens �ltradas, para ada uma das orienta�~oes, nas

4 esalas, s~ao analisadas atrav�es da transformada KL [GONZALEZ & WOODS

(1992)℄, a qual �e usada para seleionar apenas os omponentes prinipais das

sa��das dos �ltros. O resultado da aplia�~ao da transformada KL para todas as

orienta�~oes �e um onjunto de K imagens, onde K �e o n�umero de orienta�~oes

utilizado no projeto do bano de �ltros.

Visto que as Gabor wavelets s~ao fun�~oes n~ao-ortogonais, elas n~ao permitem

uma reonstru�~ao perfeita. Esse fato resulta em uma quantidade pequena de ener-

gia fora da banda da freq�uênia analisada, gerando alguns artefatos na imagem

reonstru��da. Para eliminar tais artefatos, as imagens resultantes da transforma-

da KL s~ao limiarizadas atrav�es do m�etodo proposto por Otsu [OTSU (1979)℄.

Finalmente, as informa�~oes de fase e magnitude de ada imagem s~ao obtidas

atrav�es da soma vetorial de ada imagem �ltrada [J

�

AHNE (1997)℄.

6.1.3 Ajuste dos parâmetros da representa�~ao

A esolha do n�umero de esalas e orienta�~oes usadas neste trabalho, assim o-

mo a maioria dos trabalhos apresentados na literatura, �e baseada em modelos neu-

ro�siol�ogios sobre sistemas visuais de mam��feros [De Valois et al. (1982), DAUG-

MAN (1985)℄. Tais modelos indiam que as larguras de banda de freq�uênia de

�elulas simples e omplexas do sistema visual de mam��feros se enontram na faixa

de 0:5 a 2:5 oitavas, se agrupando em torno de 1:2 e 1:5 oitavas. Eles tamb�em su-

gerem que as larguras de banda angulares devem ser menores do que 30

Æ

[DAUG-

MAN (1985), JONES & PALMER (1987)℄.

Dessa forma, seleionando os parâmetros omo U

l

= 0:05, U

h

= 0:45, S = 4
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e K = 12, a representa�~ao de Gabor �e ajustada om uma largura de banda de

freq�uênia de uma oitava e largura de banda angular de 15

Æ

. Al�em do suporte

obtido dos modelos neuro�siol�ogios, a esolha de U

l

= 0:05 e U

h

= 0:45 implia

na an�alise de quase todas as freq�uênias ontidas na imagem, uma vez que n~ao

h�a nenhuma informa�~ao a priori a respeito das estruturas nela presentes.

6.1.4 Representa�~ao de informa�~oes direionais atrav�es de

diagramas de Rosa

O diagrama de rosa ou histograma polar de distribui�~oes �e uma representa�~ao

gr�a�a de informa�~oes direionais [MARDIA (1972)℄. Nesta representa�~ao, a

�area de ada faixa �e normalizada para que se torne proporional a quantidade de

informa�~oes direionais presentes numa espe���a dire�~ao.

Neste trabalho, os diagramas de rosa foram onstru��dos para representar in-

forma�~oes direionais na faixa de 0 a 180

Æ

, onforme exemplo indiado na Figura

6.1. A �area do diagrama foi normalizada para a unidade e ada faixa possui uma

largura angular de 15

Æ

, visto que a an�alise direional neste trabalho foi realiza-

da utilizando 12 orienta�~oes diferentes. A partir do diagrama de rosa, diversas

informa�~oes direionais quantitativas podem ser aluladas.

Em resultados preliminares [RANGAYYAN et al. (2000), FERRARI et al.

(2001)℄, a diferen�a entre os diagramas foi realizada de forma direta, sem nenhum

alinhamento pr�evio. No entanto, nas �ultimas an�alises do m�etodo os diagramas

esquerdo e direito passaram a ser alinhados a partir do ângulo perpendiular a

borda do m�usulo peitoral, omo sugerido em [FERRARI et al. (2001), Se�~ao

\Disussion and Conlusions"℄. Essa dire�~ao orresponde a dire�~ao natural do

uxo de teidos que onvergem desde as regi~oes do m�usulo peitoral e da parede

do t�orax at�e o mamilo.
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(a)

(b)

Figura 6.1: Imagem original e respetivo diagrama de rosa obtido pelo m�etodo

desrito no Apêndie A.

6.1.5 Extra�~ao de atributos direionais

Para a arateriza�~ao do grau de assimetria entre os pares de mamogramas,

foram utilizados três atributos de distribui�~ao direional obtidos do diagrama

de rosa resultante da diferen�a entre os diagramas de rosa alulados para os

mamogramas esquerdo e direito. Embora a transformada KL use a informa�~ao

de magnitude das imagens �ltradas, os atributos desritos a seguir s~ao baseados

apenas na informa�~ao de fase.

6.1.5.1 Entropia

O atributo entropia (H) �e usado neste trabalho para representar o espalha-

mento dos omponentes direionais na imagem. Se a imagem �e omposta de

omponentes direionais om uma distribui�~ao uniforme, ent~ao a entropia ser�a

m�axima; aso ontr�ario, se a imagem �e omposta de omponentes direionais ori-

entados apenas numa faixa angular estreita, a entropia ter�a valores pequenos. A
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medida de entropia �e alulada omo

H = �

N

X

i=1

x

i

log

2

x

i

; (6.1)

onde N �e o n�umero de faixas angulares do diagrama de rosa (N = 12 neste

trabalho) e x

i

�e a raz~ao entre a �area de uma faixa angular na dire�~ao i pela �area

total do diagrama de rosa.

6.1.5.2 Momento angular de primeira ordem

O momento angular de primeira ordem (M

1

) ou orienta�~ao m�edia (�) de uma

distribui�~ao angular �e de�nida omo

M

1

= � =

N

X

i=1

�

i

x

i

; (6.2)

onde �

i

�e o ângulo entral da i

th

faixa angular.

6.1.5.3 Momento angular entral de segunda ordem

O momento angular entral de segunda ordem (M

2

) �e uma medida de dis-

pers~ao ou variânia angular em rela�~ao a orienta�~ao m�edia e �e de�nida omo

M

2

=

N

X

i=1

(�

i

� �)

2

x

i

: (6.3)

6.1.5.4 Orienta�~ao dominante

Para a obten�~ao da orienta�~ao dominante do diagrama de rosa (�

R

), s~ao on-

siderados o raio (R

i

) e o ângulo m�edio (�

i

) de ada faixa angular para formar

um onjunto de vetores ordenados. A seguir a orienta�~ao dominante ou vetor

resultante �e obtida atrav�es da soma vetorial desses vetores, omo:



CAP

�

ITULO 6. AN

�

ALISE DE ASSIMETRIAS ENTRE MAMOGRAMAS 73

�

R

= artan(

Y

r

X

r

); onde (6.4)

X

r

=

K

X

i=1

R

i

os �

i

; (6.5)

Y

r

=

K

X

i=1

R

i

sin �

i

: (6.6)

K representa o n�umero de faixas do diagrama de rosa.

6.1.5.5 Variânia irular

A variânia irular (s

2

�

) �e uma medida de dispers~ao an�aloga a variânia. Seu

valor esta ontido no intervalo [0; 1℄ e �e alulado omo:

s

2

�

= 1�

R

K

= (K � R)=K; (6.7)

onde K �e o n�umero de faixas angulares e

R =

q

X

2

r

+ Y

2

r

: (6.8)

6.2 An�alise de assimetrias om base no modelo

de densidades

A an�alise de assimetrias om base no modelo de densidades foi realizada

levando-se em onsidera�~ao a diferen�a entre as regi~oes dos disos glandulares,

determinadas atrav�es do proedimento de segmenta�~ao das imagens.

Para ada diso glandular, um grupo de onze (11) medidas, onforme desrito

a seguir, foram extra��das om a �nalidade de araterizar diferen�as de densidade

e forma entre as regi~oes dos mamogramas esquerdo e direito. Tais medidas visam

avaliar diferen�as globais entre os mamogramas.
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6.2.1 Extra�~ao de atributos de forma e densidade

6.2.1.1 Momentos de Hu

O oneito de momento usado em distribui�~oes estat��tias pode tamb�em ser

usado para representar uma distribui�~ao espaial de valores em uma imagem.

Dada uma imagem I(x; y) de tamanho M �N , o momento geom�etrio de ordem

(p+ q) �e de�nido por:

m

pq

=

M

X

x=1

x

p

y

q

I(x; y) para p; q = 0; 1; 2; : : : : (6.9)

A equa�~ao de momento aima pode ser apliada tanto �a imagens bin�arias

quanto �a imagens em tons de inza. No aso de imagens bin�arias, os momen-

tos quanti�am apenas informa�~oes de forma da regi~ao segmentada; por outro

lado, no aso de imagens em tons de inza, os momentos inluem informa�~oes de

intensidade e distribui�~ao em adi�~ao �a forma.

A prinipal desvantagem dos momentos invariantes �e que eles onstituem um

onjunto in�nito, e portanto n~ao s~ao apazes de representar om exatid~ao todas

as informa�~oes de uma imagem. Entretanto, para muitas aplia�~oes pr�atias, um

n�umero reduzido de momentos pode forneer um onjunto bastante efetivo de

desritores de forma [BANKMAN (2000), KULKARNI (1994)℄.

Para que os momentos se tornem invariantes a transla�~ao e rota�~ao, a seguinte

normaliza�~ao deve ser realizada:

m

pq

=

M

X

x=1

N

X

y=1

(x� x

;

)

p

(y � y

;

)

q

I(x; y); (6.10)

onde x

;

=

m

10

m

00

e y

;

=

m

01

m

00

, indiam as oordenadas do entro de massa da imagem.

Em 1962, M.K. Hu [HU (1962)℄ desenvolveu um onjunto de sete desritores,

omo desrito a seguir, derivados a partir de momentos geom�etrios e que foram

usados neste trabalho para quanti�ar as diferen�as em forma e distribui�~ao de
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intensidade entre os disos �bro-glandulares esquerdo e direito. Visto que a esala

�e um fator importante neste aso, nenhuma normaliza�~ao foi realizada em rela�~ao

a essa dimens~ao.

�

1

= m

20

+m

02

(6.11)

�

2

= (m

20

�m

02

)

2

+ 4m

2

11

(6.12)

�

3

= (m

30

� 3m

12

)

2

+ (3m

21

�m

03

)

2

(6.13)

�

4

= (m

30

+m

12

)

2

+ (m

21

+m

03

)

2
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�
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�
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�

7
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)
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+(3m

12
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)(m
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03

)[3(m

12

+m

30

)

2

� (m

21

+m

03
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2

℄ (6.20)

De aordo om KULKARNI (1994), os valores dos desritores relaionados

aima s~ao muito pequenos e portanto muito sens��veis a erros de arredondamen-

to. Um proedimento �util, o qual foi apliado neste trabalho, �e a utiliza�~ao do

logaritmo dos valores originais.

6.2.1.2

�

Area, densidade, exentriidade e alongamento

Outros atributos extra��dos dos disos glandulares e utilizados para a arateri-

za�~ao da assimetria foram: a �area, a densidade m�edia, a medida de exentriidade

alulada omo

"

i

=

(m

20

�m

02

)

2

+ 4m

2

11

(m

20

+m

02

)

2

; (6.21)

e a medida de alongamento
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along =

x

max

� x

min

y

max

� y

min

: (6.22)

No aso da medida de alongamento ser menor que a unidade, ent~ao

along =

1:0

along

: (6.23)

A lassi�a�~ao das imagens em assim�etrias e normais foi realizada utilizando o

valor da diferen�a entre ada par de atributos alulados para os disos glandu-

lares esquerdo e direito.

6.3 Normaliza�~ao dos atributos

Para a normaliza�~ao dos atributos, os valores da m�edia (�) e do desvio padr~ao

(�) de ada um dos atributos foram estimados atrav�es das amostras de treina-

mento. A seguir eles foram normalizados para ter m�edia zero e desvio padr~ao

igual a unidade, atrav�es da seguinte transforma�~ao:

b

x =

x� �

�

; (6.24)

onde

b

x india o valor normalizado do atributo x.

A vantagem em se utilizar esse tipo de normaliza�~ao dos dados �e prevenir que

um determinado atributo se torne dominante em rela�~ao aos outros na lassi�-

a�~ao.

6.4 Sele�~ao de atributos

A alta dimensionalidade do espa�o de dados de entrada, em ompara�~ao ao

n�umero de amostras de treinamento, pode degradar o desempenho de lassi�a-

dores [HOFFBECK & LANDGREBE (1996)℄. Esse efeito, oorre porque quando

a dimens~ao do espa�o de atributos rese, a estimativa das fun�~oes densidades se
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torna mais dif��il de ser realizada.

Por essa raz~ao, foi utilizada a transformada de Karhunen-Lo�eve (KL) [GON-

ZALEZ & WOODS (1992), WEBB (1999)℄ ou an�alise de prinipais omponentes

(\Prinipal Components Analysis" - PCA) para reduzir a dimensionalidade do

espa�o de atributos. Essa transforma�~ao utiliza os autovetores mais signi�antes

da matriz de ovariânia dos atributos para onstruir uma matriz de transfor-

ma�~ao linear. Visto que os autovetores s~ao ortonormais, eles transformar~ao os

dados originais em um novo grupo de atributos n~ao-orrelaionados e possuin-

do a m�axima variânia. Neste trabalho, os autovetores referentes a autovalores

ontribuindo om menos que 2% da variânia total dos dados foram eliminados.

Embora a transformada KL tenha sido bastante explorada na literatura para

a redu�~ao de dimensionalidade, n~ao existe nenhuma garantia que os omponentes

prinipais orrespondentes aos maiores autovalores de�nem a base �otima para o

problema de lassi�a�~ao [WEBB (1999)℄. Um exemplo simples desse fato pode

ser visto nos gr�a�os de distribui�~ao dos atributos A, B e C da Figura 6.2.

Figura 6.2: Exemplo de distribui�~oes onde o omponente prinipal n~ao �e �util para

a lassi�a�~oes dos dados.

Como pode ser visto por inspe�~ao dos gr�a�os, os atributos B e C, apesar

de apresentarem altos valores de variânia, n~ao permitem uma boa separa�~ao

entre as lasses. Tamb�em, a dire�~ao ao longo da diagonal a 45

Æ

no painel A-

B �a esquerda, ont�em a maior variânia e mesmo assim �e in�util para efeito de
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lassi�a�~ao. Por outro lado, a dire�~ao om a menor variânia (diagonal a 135

Æ

)

no painel A-B, ont�em toda a informa�~ao neess�aria para a separa�~ao das lasses.

Com base no exposto aima, ap�os a determina�~ao dos N omponentes prin-

ipais, uma ombina�~ao exaustiva entre eles foi realizada para determinar qual

o melhor grupo, no sentido de forneer a maior taxa m�edia de lassi�a�~ao das

amostras.

O m�etodo \leave-one-out" [PRECHELT (1994)℄ foi apliado na lassi�a�~ao

dos dados para minimizar poss��veis efeitos ausados pelo n�umero limitado de

amostras usadas neste trabalho.

6.5 Classi�a�~ao

A lassi�a�~ao dos pares de mamogramas em assim�etrios e normais foi rea-

lizada atrav�es de lassi�adores de Bayes (linear e quadr�atio) [DUDA & HART

(1973)℄. Neste trabalho, a distribui�~ao gaussiana foi assumida para modelar as

f.d.p.s dos atributos. Os parâmetros do modelo (vetor de m�edias �, e matriz de

ovariânia �) foram estimados por \m�axima-verossimilhan�a" omo

�

i

=

1

N

i

N

i

X

j=1

x

j

; (6.25)

�

i

=

1

N

i

N

i

X

j=1

(x� �

i

)(x� �

i

)

T

; (6.26)

onde i = fn; ag india o r�otulo da lasse (n - normal; a - assim�etrio).

As probabilidades a priori foram assumidas omo sendo iguais (P

n

= P

a

= 0:5)

e no aso do lassi�ador linear, a matriz de ovariânia foi alulada atrav�es da

m�edia das matrizes de ovariânia das duas lasses (� = (�

n

+ �

a

)=2).

Portanto, a regra de deis~ao estat��stia foi realizada omo
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f(xjw

n

)

>

w

n

<

w

a

f(xjw

a

) ; (6.27)

f(xjw

i=n;a

) =

1

(2�)

d=2

j�

i

j

1=2

exp

�

�

1

2

(x� �

i

)

T

�

�1

i

(x� �

i

)

�

; (6.28)

onde f(xjw

i=n;a

) representam as f.d.p.s do vetor de atributos x nas lasses normal

(w

i=n

) e assim�etria (w

i=a

), respetivamente.



Cap��tulo 7

Protoolo usado na avalia�~ao dos

resultados

7.1 Avalia�~ao dos resultados da segmenta�~ao dos

mamogramas

Os resultados dos m�etodos de segmenta�~ao dos mamogramas propostos nesta

tese foram avaliados em duas etapas do desenvolvimento dos m�etodos por dois

m�edios radiologistas (Dr. J.E. Leo Desautels (JELD) e a Dra. R.A. Borges

(RAB)).

O primeiro radiologista (JELD) realizou a an�alise preliminar dos resultados

de forma subjetiva atrav�es da visualiza�~ao dos resultados num monitor de om-

putador de 20" de tamanho diagonal e pontos de 0:26 mm.

O segundo radiologista (RAB) realizou a avalia�~ao dos resultados de maneira

sistem�atia atrav�es do protoolo desrito a seguir.

As imagens de teste foram visualizadas num monitor de omputador om 19"

de tamanho diagonal e pontos de 0:27mm. Atrav�es do programa Gimp [MATTIS

& KIMBALL (1997)℄, o ontraste e o brilho de ada imagem foram real�ados

para permitir uma boa visualiza�~ao dos ontornos da mama. Ent~ao, as bordas da

80
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mama e do m�usulo peitoral foram manualmente maradas e os resultados foram

impressos em papel sul�te espeial usando uma impressora HP-Laserjet 1100 om

resolu�~ao de 600 dpi. A op�~ao de \zoom" do programa Gimp foi utilizada para

auxiliar no desenho dos ontornos. As bordas maradas em todas as imagens

foram veri�adas pelo radiologista usando as �opias impressas juntamente om

a imagem visualizada na tela do omputador. A avalia�~ao do radiologista para

ada imagem foi registrada para posterior an�alise.

Os resultados da segmenta�~ao relaionados aos dois ontornos detetados por

proessamento autom�atio das imagens foram avaliados om base no n�umero de

pixels FPs e FNs identi�ados e normalizados em rela�~ao as �areas orresponden-

tes, demaradas pelos ontornos manuais.

A �area de referênia para o m�usulo peitoral foi de�nida omo a �area ontida

entre a parede do t�orax e a linha do m�usulo marada manualmente. A referênia

para a �area da mama foi de�nida omo a �area ompleta da mama - inluindo o

m�usulo peitoral - delimitada pelo ontorno manual.

A Figura 7.1 ilustra um exemplo de imagem onde os ontornos forammarados

manualmente.

Figura 7.1: Imagem mdb042 da base de dados Mini-MIAS indiando os ontornos

da borda da mama e do m�usulo peitoral marados manualmente e veri�ados

pelo radiologista.
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Os resultados da segmenta�~ao do disos �bro-glandulares foram avaliados

atrav�es de um rit�erio subjetivo, pois a demara�~ao exata desta regi~ao seria uma

tarefa dif��il e onsumiria muito tempo do radiologista. Outro fato �e que o m�etodo

proposto para a dete�~ao do diso �bro-glandular pode gerar regi~oes desoneta-

das na imagem.

Portanto, as imagens original e segmentada foram simultaneamente apresen-

tadas ao radiologista no monitor do omputador. O radiologista visualmente

omparou as duas imagens e assoiou uma das ino ategorias, desritas na

Tabela 7.1, para o resultado da segmenta�~ao.

Tabela 7.1: Desri�~ao das op�~oes usadas pelo radiologista na avalia�~ao dos

resultados da segmenta�~ao do diso �bro-glandular.

N��vel de onordânia Desri�~ao

(1) - Exelente Conordânia entre o DFGO e o DFGD �e maior que 80%.

(2) - Bom Conordânia entre o DFGO e o DFGD est�a entre 60 e 80%.

(3) - Regular Conordânia entre o DFGO e o DFGD est�a entre 40 e 60%.

(4) - Ruim Conordânia entre o DFGO e o DFGD est�a entre 20 e 40%.

(5) - Falha ompleta Conordânia entre o DFGO e o DFGD �e menor que 20%.

DFGO - diso �bro-glandular observado pelo radiologista na imagem original.

DFGD - diso �bro-glandular detetado pela t�enia proposta.

7.2 Avalia�~ao dos resultados de an�alise de assi-

metrias

A avalia�~ao dos resultados obtidos pelos m�etodos de an�alise de assimetrias foi

realizada mediante a ompara�~ao entre os resultados forneidos pelos lassi�ado-

res Bayesianos (linear e quadr�atio) e os r�otulos (assim�etrio ou normal) presentes

na doumenta�~ao da base de dados Mini-MIAS [SUCKLING et al. (1994)℄.
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Resultados obtidos e disuss~oes

Os resultados obtidos pelos m�etodos propostos tanto para a segmenta�~ao dos

mamogramas quanto para a dete�~ao de assimetrias foram desenvolvidos e ava-

liados em duas etapas distintas, e por dois radiologistas diferentes: Dr. J.E.L.

Desaultes (JELD) da Universidade de Calgary, Canad�a e a Dra. R.A. Borges

(RAB) da Universidade de Mogi das Cruzes.

Na primeira etapa, realizada junto a Universidade de Calgary - Canad�a sob a

supervis~ao do Prof. Dr. Rangaraj M. Rangayyan, foram desenvolvidos m�etodos

para a segmenta�~ao dos mamogramas e para a an�alise de assimetrias om base em

informa�~oes direionais obtidas atrav�es da t�enia Gabor wavelets. Ap�os a ava-

lia�~ao dos resultados obtidos nesta etapa, onluiu-se que algumas modi�a�~oes

nos m�etodos propostos e a implementa�~ao de uma nova abordagem de an�alise

poderiam melhorar ainda mais os resultados obtidos.

Na segunda etapa, realizada junto a Universidade de S~ao Paulo - USP - S~ao

Carlos, um novo m�etodo para a dete�~ao do m�usulo peitoral foi desenvolvido,

eliminando a restri�~ao imposta da representa�~ao do m�usulo peitoral por uma

linha reta. Um novo m�etodo foi proposto para a dete�~ao de assimetrias atrav�es

da an�alise de forma e densidade dos disos �bro-glandulares. Com isso, dois tipos

de informa�~oes foram integradas em nossa abordagem: informa�~oes direionais,

obtidas atrav�es da t�enia Gabor wavelets, e informa�~oes topol�ogias, obtidas

83
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atrav�es de atributos extra��dos dos disos �bro-glandulares. Tamb�em nesta se-

gunda epata, os resultados forneidos pelos algoritmos foram avaliados de forma

quantitativa atrav�es de um protoolo de avalia�~ao.

8.1 Segmenta�~ao de mamogramas

8.1.1 1

a

Etapa

Na primeira etapa, os resultados forneidos pelos algoritmos de segmenta�~ao

foram analisados pelo radiologista JELD de maneira subjetiva atrav�es da om-

para�~ao visual dos resultados apresentados num monitor de omputador.

Na opini~ao do radiologista, o m�etodo de dete�~ao da borda da mama teve

suesso em 61 imagens. Apenas 5 das 66 imagens analisadas apresentaram pe-

quenas distor�~oes, ausadas prinipalmente pelo alto n��vel de ru��do no fundo da

imagem. O algoritmo foi apaz de detetar o ontorno do mamilo na maioria das

imagens.

O m�usulo peitoral foi identi�ado om exatid~ao em 58 imagens, om uma

diferen�a aproximada de 1 a 3 mm entre a borda identi�ada visualmente e a

borda detetada automatiamente atrav�es do m�etodo proposto. Em 7 imagens,

o m�etodo teve suesso parial, identi�ando aproximadamente 90% da regi~ao do

m�usulo peitoral, devido a n~ao onordânia om hip�otese de representa�~ao do

m�usulo peitoral por um segmento de reta. Para uma imagem o m�etodo falhou

totalmente, identi�ando apenas 30% da regi~ao do m�usulo peitoral. Nesse aso,

o algoritmo identi�ou o m�usulo peitoral menor.

O proedimento para a segmenta�~ao do diso �bro-glandular, de aordo om

o radiologista, foi apaz de segmentar om suesso 56 das 66 imagens analisadas.

Em 7 asos, pequenas partes da regi~ao do m�usulo peitoral, n~ao eliminadas

na est�agio de segmenta�~ao anterior, foram detetadas juntamente om o diso

�bro-glandular. O m�etodo falhou em 3 asos, onde o m�etodo subestimou ou

superestimou o tamanho real do diso glandular.
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8.1.2 2

a

Etapa

Na segunda etapa de desenvolvimento dos m�etodos, os resultados do proesso

de segmenta�~ao das imagens foram analisados de forma qualitativa pela radiolo-

gista RAB de aordo om o protoolo desrito no Cap��tulo 7. Um total de 84

imagens foram analisadas e os resultados obtidos s~ao disutidos nos par�agrafos

seguintes. Alguns resultados s~ao ilustrados nas Figuras 8.1, 8.2, e 8.3.

8.1.2.1 Resultados da identi�a�~ao da borda da mama

Os m�etodos para a dete�~ao da borda da mama e do m�usulo peitoral foram

avaliados om base no n�umero de pixels FPs e FNs determinados atrav�es da om-

para�~ao entre os ontornos reais indiados pela radiologista RAB e os ontornos

automatiamente identi�ados.

Os perentuais m�edios de FPs e FNs juntamente om os desvios padr~ao ob-

tidos para a dete�~ao da borda da mama foram 0:41 � 0:25% e 0:58 � 0:67%,

respetivamente. A distribui�~ao do n�umero de imagens em rela�~ao aos perentu-

ais de FP e FN foram:

1. menores que 0:5% para 33 imagens.

2. entre 0:5% e 1% para 38 imagens.

3. maiores que 1% para 13 imagens.

A ausa mais omum de pixels FNs est�a relaionada a n~ao dete�~ao da regi~ao do

mamilo (ver Figuras 8.1(b) e ()), que na maioria dos asos possui um ontraste

muito baixo o qual n~ao foi su�iente para atrair o ontorno deform�avel. Um

proessamento loal poderia ser realizado a �m de soluionar tal problema. No

entanto, no aso espe���o de reonheimento de assimetrias, a n~ao dete�~ao dessa

regi~ao n~ao interfere nos resultados.

A prinipal ausa dos pixels FPs est�a assoiada om a suaviza�~ao do ontorno

nos limites da borda da mama. Apesar da introdu�~ao de uma restri�~ao que
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(a) (b)

() (d)

Figura 8.1: Resultados obtidos para a imagem mdb003, a qual, de aordo om a

base de dados Mini-MIAS �e araterizada essenialmente por teidos glandulares.

(a) Imagem original. (b) Contornos manuais (imagem equalizada). () Bordas

da mama e do m�usulo peitoral. (d) Diso �bro-glandular.
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(a) (b)

() (d)

Figura 8.2: Resultados obtidos para a imagem mdb008, a qual, de aordo om

a base de dados Mini-MIAS �e araterizada essenialmente por teidos adiposos.

(a) Imagem original. (b) Contornos manuais (imagem equalizada). () Bordas

da mama e do m�usulo peitoral. (d) Diso �bro-glandular.
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(a) (b)

() (d)

Figura 8.3: Resultados obtidos para a imagem mdb150, a qual, de aordo om

a base de dados Mini-MIAS �e araterizada essenialmente por teidos adiposos.

(a) Imagem original. (b) Contornos manuais. () Bordas da mama e do m�usulo

peitoral. (d) Diso �bro-glandular.
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modi�a a energia de urvatura dessa regi~ao, em algumas imagens o ontorno

deform�avel n~ao onseguiu se ajustar totalmente (ver Figuras 8.2(b)-() e 8.3(b)-

()). Entretanto, abe ressaltar que em mamogramas adquiridos orretamente,

os ontornos da mama ser~ao sempre suaves, inlusive em proje�~oes rânio-audal.

As Figuras 8.4(a) e (b) apresentam dois asos onde ambos os perentuais FPs e

FNs s~ao maiores que 1%. No primeiro aso, a imagem mdb037 possui um artefato

(linha horizontal) dividindo a imagem em duas partes o qual foi respons�avel pela

falha na dete�~ao orreta da borda da mama. Na imagem mdb068, o ontorno

iniial (automatiamente obtido) n~ao se moveu devido a atra�~ao exerida pela

regi~ao altamente densa (borda om alto valor de gradiente) observada na mama.

Nesse aso, talvez a determina�~ao do ontorno iniial tenha que ser realizada ap�os

algum pr�e-proessamento da imagem, para que regi~oes altamente densas, omo a

indiada na imagem, possam ser previamente orrigidas.

Devido ao uso da orienta�~ao do gradiente no MDCA, neste trabalho o m�etodo

mostrou bons resultados para os asos onde pequenos artefatos estavam presentes

pr�oximos a borda real da mama.

Os parâmetros � e � usados no MDCA, embora tenham sido ajustados de

forma experimental, provaram ser bastante robustos om base nos resultados ob-

tidos. No entanto, areditamos que a t�enia minmax proposta por LAI (1994), e

que �e usada para determinar loalmente os parâmetros � e � atrav�es da minimi-

za�~ao da energia m�axima do modelo, possa otimizar o problema da generaliza�~ao

do m�etodo para imagens de outras bases de dados.

8.1.2.2 Resultados da identi�a�~ao do m�usulo peitoral

Os perentuais m�edios FPs e FNs juntamente om os valores de desvio padr~ao

obtidos para a dete�~ao da borda do m�usulo peitoral foram 1:78�4:11% e 5:77�

4:83%, respetivamente. A distribui�~ao da imagens de aordo om o perentuais

de FPs e FNs foram:

1. menores que 5% para 45 imagens.
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(a) (b)

() (d)

Figura 8.4: Imagens mdb037 (superior) e mdb068 (inferior) apresentando pro-

blemas na segmenta�~ao da borda da mama. (a) e () s~ao as imagens ontendo

os ontornos demarados manualmente om a supervis~ao do radiologista. (b) O

ontorno n~ao detetou orretamente a borda da mama devido a presen�a de um

esp�urio na imagem (linha horizontal na parte superior da imagem). (d) O on-

torno iniial n~ao onvergiu orretamente para a borda da mama devido a atra�~ao

exerida pela regi~ao glandular densa presente na mama.
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2. entre 5% e 10% para 22 imagens.

3. maiores que 10% para 17 imagens.

A Figura 8.5(b) ilustra um exemplo onde a regi~ao do m�usulo peitoral foi subesti-

mada e onseq�uentemente apresentou uma alta taxa de pixels FNs. Neste aso, a

parte do m�usulo peitoral, mais pr�oxima da parede do t�orax, n~ao foi orretamente

detetada devido ao baixo ontraste apresentado naquela regi~ao.

(a) (b)

Figura 8.5: (a) Imagem mdb112 ontendo as demara�~oes manuais dos ontornos.

(b) Resultado do m�etodo de segmenta�~ao. Neste aso, o m�usulo peitoral foi

subestimado, gerando uma alta taxa de pixels FN: FP = 2:33%; FN = 16:21%.

Ao ontr�ario da borda da mama, a demara�~ao exata da borda do m�usulo

peitoral foi mais dif��il pois a regi~ao mais pr�oxima �a parede do t�orax, se apresentou

em v�arias imagens misturada a por�~oes de teido �bro-glandular.

O novo m�etodo, baseado na representa�~ao Gabor wavelets e na propaga�~ao do

uxo de gradientes de bordas, removeu a hip�otese de representa�~ao do m�usulo

por um segmento de reta formulada anteriormente [FERRARI et al. (2000b)℄, o-

mo pode ser visto nas Figuras 8.1(b) e 8.3(b). O m�etodo mostrou bons resultados

mesmo na presen�a do m�usulo peitoral menor (ver Figura 8.6).
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(a) (b)

Figura 8.6: Imagem mdb110 mostrando o resultado da dete�~ao do m�usulo

peitoral na presen�a do m�usulo peitoral menor. (a) Bordas andidatas ap�os o

est�agio de p�os-proessamento. (b) Borda �nal detetada.

8.1.2.3 Resultados da identi�a�~ao do diso �bro-glandular

Os resultados da identi�a�~ao do diso �bro-glandular, indiados no gr�a�o

de barras na Figura 8.7, mostraram-se promissores (ver Figuras 8.1(), 8.2(), e

8.3()). Aproximadamente 81% (68 imagens) (ategorias 1 e 2) dos asos foram

lassi�ados omo aeit�aveis para o uso em sistemas CAD. Na ategoria 1, 10

imagens resultantes foram onsideradas pelo radiologista omo subestimadas e

11 omo superestimadas. A Figura 8.1(), por exemplo, foi onsiderada omo um

aso subestimado, mesmo sendo rotulado omo ategoria 1. Na ategoria 2, uma

imagem resultante foi onsiderada omo subestimada, e duas omo superestima-

da. Em aproximadamente 19% dos asos (16 imagens; das ategorias 3, 4, e 5) a

segmenta�~ao foi onsiderada insatisfat�oria.

A ausa mais omum de problemas na identi�a�~ao do diso �bro-glandular

esteve relaionada ao usto introduzido pela t�enia MDL usada para a sele�~ao

do modelo mais apropriado para a segmenta�~ao. Nesses asos, a t�enia MDL

superestimou o n�umero de lasses de teidos. A utiliza�~ao de outras t�enias

de \lustering", omo por exemplo a t�enia K-m�edias, talvez possa auxiliar na
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Figura 8.7: Resultados da lassi�a�~ao dos resultados da segmenta�~ao do diso

�bro-glandular pelo radiologista. Cada ategoria apresentada no gr�a�o �e desrita

em detalhes no Cap��tulo 7 - Se�~ao 7.1.
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determina�~ao mais apropriada do n�umero de lasses.

A t�enia DAEM mostrou-se bastante robusta em rela�~ao �a iniializa�~ao dos

parâmetros do modelo de mistura de gaussianas.

O tempo de proessamento para a identi�a�~ao das três regi~oes anatômias do

mamograma, ap�os as modi�a�~oes efetuadas nos m�etodos propostos iniialmente

[FERRARI et al. (2000b)℄, �e de 0:7 min em m�edia, usando um miroomputador

de 850 MHz om 512 MB de mem�oria RAM.

8.1.3 Conlus~oes pariais

De aordo om as opini~oes dos dois radiologistas (JELD e RAB), os resultados

gerais dos m�etodos propostos, apliados iniialmente a 66 imagens e posteriormen-

te a outras 84 imagens da base de dados Mini-MIAS [SUCKLING et al. (1994)℄,

mostraram-se bastante adequados para o uso em est�agios de pr�e-proessamento

de sistemas CAD.

De aordo om os radiologistas e tamb�em om base na an�alise quantitativa,

os m�etodos para a dete�~ao da borda da mama e do m�usulo peitoral mostraram

resultados bastante satisfat�orios para a grande maioria das imagens. O m�etodo

para a identi�a�~ao do diso �bro-glandular poder�a ser aperfei�oado, atrav�es da

substitui�~ao ou modi�a�~ao da fun�~ao de usto MDL usada atualmente para

seleionar o melhor modelo de densidades.

A elabora�~ao de um padr~ao de ompara�~ao (base de dados om os ontornos

demarados) possibilitou uma an�alise quantitativa dos resultados, tornando-os

mais on��aveis.

Os m�etodos propostos para a segmenta�~ao anatômia dos mamogramas po-

dem ser eventualmente utilizados para diferentes aplia�~oes em mamogra�a, tal

omo ompress~ao da imagem do mamograma (usando apenas a regi~ao efeti-

va da mama), an�alise de assimetrias [RANGAYYAN et al. (2000), FERRARI

et al. (2001)℄, o-registro de imagens, quanti�a�~ao e lassi�a�~ao de padr~oes de

parênquima da mama e estima�~ao da densidade das mamas.
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8.2 Dete�~ao de assimetrias entre mamogramas

A avalia�~ao dos resultados do proedimento de an�alise de assimetrias entre

pares de mamogramas foi tamb�em realizada em duas etapas distintas devido a

modi�a�~oes realizadas nos proedimentos de an�alise.

8.2.1 1

a

Etapa

Nesta etapa, um total de 80 imagens foram analisadas (20 asos normais,

14 asos de assimetria e 6 asos de distor�~ao de arquitetura). Os valores dos

atributos foram normalizados para a unidade atrav�es da divis~ao de seus valores

pelo valor m�aximo alulado entre os vetores de atributos. A lassi�a�~ao das 80

imagens foi realizada apenas om base nos atributos extra��dos dos diagramas de

rosa (an�alise direional), e usando o lassi�ador linear de Bayes.

8.2.1.1 An�alise direional

As Figuras 8.8 e 8.9 mostram dois pares de imagens que ser~ao usados para

ilustrar os resultados do proedimento de an�alise direional apliado aos mamo-

gramas. O par de imagens mdb043 e mdb044 da Figura 8.8 �e lassi�ado na base

de dados Mini-MIAS omo um aso normal, e o par mdb119 e mdb120 da Figura

8.9 omo um aso de distor�~ao de arquitetura.

A Figura 8.10 mostra os omponentes prinipais obtidos ap�os a aplia�~ao da

transformada KL sobre as imagens �ltradas pela transformada Gabor wavelets

om orienta�~ao de 135

Æ

e quatro esalas para o mamograma da Figura 8.9(d).

Como pode ser observado, as informa�~oes mais relevantes est~ao onentradas

nos primeiros dois omponentes prinipais. Este fato �e evidente analisando-se os

autovalores indiados na legenda da Figura 8.10. Neste exemplo, apenas os dois

primeiros omponentes prinipais foram usados para representar as informa�~oes

orientadas a 135

Æ

, visto que seus autovalores somam 99:34% (> 95% ) da variânia
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(a) (b)

() (d)

Figura 8.8: Imagens mdb043 e mdb044 de um aso normal. (a) e (b) imagens

originais (1024 � 1024 pixels). () e (d) Disos �bro-glandulares segmentados

e ampliados (512 � 512 pixels). Os disos �bro-glandulares foram equalizados

apenas para efeito de visualiza�~ao.
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(a) (b)

() (d)

Figura 8.9: Imagens mdb119 e mdb120 de um aso de distor�~ao de arquitetura.

(a) e (b) imagens originais (1024�1024 pixels). () e (d) Disos �bro-glandulares

segmentados e ampliados (512 � 512 pixels). Os disos �bro-glandulares foram

equalizados apenas para efeito de visualiza�~ao.
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total.

Ap�os a limiariza�~ao das imagens �ltradas om o m�etodo de Otsu, as ima-

gens de magnitude e fase foram ompostas atrav�es de uma soma vetorial, omo

ilustradas nas Figuras 8.11 e 8.12.

(a) (b)

() (d)

Figura 8.10: As imagens (a), (b), () e (d) indiam, respetivamente, os

1

o

; 2

o

; 3

o

e 4

o

omponentes resultantes da aplia�~ao da transformada KL apli-

ada �as respostas dos �ltros om orienta�~ao de 135

Æ

para a imagem mostrada

na Figura 8.9(d). Os autovalores dos quatro omponentes indiados aima s~ao:

�

1

= 10:804568, �

2

= 0:886360, �

3

= 0:093959, e �

4

= 0:013048. O ontraste das

imagens foram igualmente orrigidos para melhor visualiza�~ao.

As Figuras 8.11(a)-(d) mostram as imagens de magnitude e fase para o aso

normal da Figura 8.8. Analisando as imagens de fase �e poss��vel visualizar que

as proje�~oes esquerda e direita possuem pratiamente a mesma orienta�~ao domi-

nante. Alguns artefatos podem ser observados na dire�~ao da parede do t�orax,
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ausados pelas transi�~oes dos n��veis de inza (ver Figuras 8.8() e (d)).

Os diagramas de rosa nas Figuras 8.11(e) e (f) mostram a distribui�~ao dos

teidos �bro-glandulares de ambas as proje�~oes, esquerda e direita. Atrav�es de

uma inspe�~ao dos diagramas de rosa �e poss��vel veri�ar que os resultados obtidos

est~ao em boa onordânia em rela�~ao a an�alise visual das Figuras 8.11() e (d),

e as orrespondentes ROIs das Figuras 8.8() e (d). As informa�~oes angulares

mais relevantes indiadas nos diagramas de rosa s~ao muito similares.

Os resultados do proesso de �ltragem para o aso de distor�~ao de arquitetura

(ver Figura 8.9) juntamente om os respetivos diagramas de rosa s~ao mostrados

na Figura 8.12. Analisando as imagens de magnitude e fase �e poss��vel observar

uma modi�a�~ao no padr~ao do uxo de teidos, ausada pela presen�a de uma

regi~ao altamente densa. Uma arater��stia importante dos �ltros de Gabor pode

ser observada nesse resultado: os �ltros n~ao respondem as regi~oes om intensidade

pratiamente uniformes, isto �e, as regi~oes sem informa�~oes direionais (ver Figuras

8.9() e 8.12()). Neste exemplo, uma distor�~ao global do uxo normal de teidos

pode ser observada atrav�es da ompara�~ao entre os diagramas de rosa.

Os diagramas de rosa das Figuras 8.11 e 8.12 apresentam uma forte assoia�~ao

visual om os omponentes direionais das imagens de fase obtidas atrav�es do

m�etodo proposto, e poderiam ser utilizados de aordo om o radiologista JELD

omo um aux��lio na interpreta�~ao dos mamogramas.

As Figuras 8.13(a)-(d) mostram as distribui�~oes dos atributos M

1

, M

2

, e H

de�nidos no Cap��tulo 6 - Se�~ao 6.1.5 para a arateriza�~ao de informa�~oes dire-

ionais.

Visto o pequeno n�umero de atributos usados nesta avalia�~ao, uma ombina�~ao

exaustiva foi apliada para seleionar o melhor subonjunto de atributos. A

sele�~ao foi realizada om base nos resultados do lassi�ador linear de Bayes e

usando o m�etodo \leave-one-out".

Resultados preliminares do proedimento de an�alise direional, apliados aos

40 asos menionados anteriormente, s~ao apresentados de forma resumida na
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(a) (b)

() (d)

(e) (f)

Figura 8.11: Resultados obtidos para o aso normal da Figura 8.8. (a) e (b)

imagens de magnitude. () e (d) imagens de fase. (e) e (f) diagramas de rosa dos

resultados em () e (d), respetivamente. As imagens de magnitude e fase foram

equalizadas para melhor visualiza�~ao. Os diagramas de rosa foram rotaionados

de maneira a oinidirem om a orienta�~ao dos mamogramas.
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(a) (b)

() (d)

(e) (f)

Figura 8.12: Resultados obtidos par um aso de distor�~ao de arquitetura da Fi-

gura 8.9. (a) e (b) imagens de magnitude. () e (d) imagens de fase. (e) e (f)

diagramas de rosa dos resultados em () e (d), respetivamente. As imagens de

magnitude e fase foram equalizadas para melhor visualiza�~ao. Os diagramas de

rosa foram rotaionados de maneira a oinidirem om a orienta�~ao dos mamo-

gramas.
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Figura 8.13: Distribui�~oes das ombina�~oes entre os atributos (M

1

, M

2

, e H)

extra��dos dos diagramas de rosa para o proessamento de 40 asos.
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Tabela 8.1. O melhor resultado do proesso de lassi�a�~ao, usando apenas um

dos atributos, foi alan�ado atrav�es do momento angular de primeira ordem (M

1

),

om valores de sensibilidade, espei�idade e taxa m�edia de aerto iguais a 77:3%,

71:4% e 74:4%, respetivamente.

Usando dois atributos, o melhor resultado foi obtido atrav�es da ombina�~ao

do momento angular de primeira ordem (M

1

) e da medida de entropia (H), indi-

ando que 80% dos asos de densidades assim�etrias e distor�~oes do parênquima

mam�ario, e 65% dos asos normais foram orretamente lassi�ados. A taxa

m�edia de aerto na lassi�a�~ao nesse aso foi de 72:5%.

A taxa m�edia de aertos na lassi�a�~ao de 80% para asos de assimetria pode

ser onsiderada omo um bom resultado visto o pequeno n�umero de atributos

usados na lassi�a�~ao das imagens. Entretanto, a taxa de 65% para os asos

normais �e relativamente baixa.

O atributo entropia (H), que �e uma medida de uniformidade da distribui�~ao

do diagrama de rosa, quando usado em onjunto om o momento angular de

primeira ordem (M

1

) aumenta a taxa de aertos na lasse assim�etria, no entanto

diminui a taxa de aertos na lasse normal. Areditamos que esse fato possa ser

expliado pela pr�opria assimetria natural apresentada por alguns asos rotulados

omo normais, presentes na base de dados utilizada neste trabalho.

Usando os três atributos (M

1

, M

2

, e H), a taxa de sensibilidade alan�ada foi

a maior, 81:8%. Entretanto, a espei�idade orrespondente de 52:4% signi�a

que quase metade dos asos normais foram inorretamente lassi�ados.

O momento angular de primeira ordem (M

1

), mostrou-se e�iente na lassi-

�a�~ao das imagens, apresentando taxas satisfat�orias em ambas as lasses. En-

tretanto, os atributos araterizando dispers~ao (M

2

e H) n~ao apresentaram bom

desempenho, espeialmente no reonheimento de asos normais.

Devido ao omportamento global dessa abordagem, o atributo M

1

provou ser

efetivo na arateriza�~ao da quantidade de informa�~oes direionais na orienta�~ao

m�edia entre os mamogramas esquerdo e direito. Em asos normais, quase sempre
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a orienta�~ao m�edia est�a em onordânia om o segmento de reta perpendiular

ao m�usulo peitoral e passando pelo mamilo. Para asos assim�etrios, espera-se

que as distribui�~oes das estruturas direionais, em rela�~ao a orienta�~ao m�edia,

sejam diferentes entre os mamogramas esquerdo e direito.

Tabela 8.1: Resultados m�edios para a lassi�a�~ao dos asos normais e as-

sim�etrios atrav�es do lassi�ador Bayesiano linear, usando os atributos M

1

, M

2

,

e H em todas as poss��veis ombina�~oes.

Atributos Sensibilidade Espei�idade M�edia de aerto

M

1

77.3% 71.4% 74.4%

M

2

59.1% 23.8% 41.9%

H 63.6% 28.6% 46.5%

M

1

;M

2

72.3% 66.7% 72.1%

M

1

; H 80.0% 65.0% 72.5%

M

2

; H 68.2% 28.6% 48.8%

M

1

;M

2

; H 81.8% 52.4% 67.4%

8.2.2 2

a

Etapa

Nesta segunda etapa, um total de 88 imagens foram analisadas (22 asos

normais, 14 asos de assimetria, e 8 asos de distor�~ao de arquitetura).

Atributos de forma e densidade, extra��dos dos disos �bro-glandulares dos

mamogramas esquerdo e direito, foram inlu��dos na lassi�a�~ao. Os diagramas

de rosa alulados para ada imagem foram alinhados antes da subtra�~ao entre

eles e dois novos atributos foram extra��dos: a orienta�~ao dominante dos diagramas

de rosa (�

R

) e a variânia irular (s

2

�

). Todos os valores dos atributos foram

normalizados para ter m�edia zero e desvio padr~ao igual a unidade.

Al�em da ombina�~ao exaustiva usada para testar os 5 atributos direionais e

os 11 atributos extra��dos dos disos �bro-glandulares, a transformada KL foi utili-

zada para tentar reduzir a dimensionalidade dos grupos formados tanto por estes

11 quanto por todos os 16 atributos originais, eliminando poss��veis redundânias

entre eles. Neste aso, apenas os n primeiros autovetores, om autovalores ontri-

buindo om mais de 2% da variânia total dos dados, foram mantidos na matriz

de transforma�~ao linear.
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8.2.2.1 An�alise direional

Como pode ser observado na primeira avalia�~ao do m�etodo de dete�~ao de assi-

metrias baseada em informa�~oes direionais, os atributos medindo a dispers~ao dos

diagramas de rosa n~ao foram e�azes omo se esperava. Portanto, nesta segunda

etapa de avalia�~ao, os diagramas de rosa foram alinhados antes da subtra�~ao,

omo sugerido em [FERRARI et al. (2001), Se�~ao \Disussion and Conlusion"℄.

Esse proedimento foi realizado para ajustar a dire�~ao m�edia dos diagramas em

rela�~ao a orienta�~ao natural do uxo de elementos direionais (dutos e teidos

onjuntivos) que normalmente onvergem para o mamilo. Tamb�em, dois novos

atributos foram extra��dos dos diagramas: a orienta�~ao dominante dos diagramas

de rosa e a variânia irular.

Para efeito de ompara�~ao om os resultados apresentados na Tabela 8.1, os

novos resultados da lassi�a�~ao envolvendo apenas os atributos M

1

; M

2

e H,

extra��dos dos diagramas de rosa ap�os o alinhamento, s~ao apresentados na Tabela

8.2.

Tabela 8.2: Resultados m�edios para a lassi�a�~ao dos asos normais e as-

sim�etrios atrav�es do lassi�ador Bayesiano linear, usando os atributos M

1

, M

2

,

e H em todas as poss��veis ombina�~oes.

Atributos Sensibilidade Espei�idade M�edia de aerto

M

1

10.0% 68.18% 33.33%

M

2

56.52% 40.91% 48.89%

H 69.57% 90.91% 80.00%

M

1

;M

2

47.83% 68.18% 57.78%

M

1

; H 65.22% 86.36% 75.56%

M

2

; H 73.91% 86.36% 80.00%

M

1

;M

2

; H 69.57% 86.36% 77.78%

Nessa nova situa�~ao, os atributosM

2

e H, que medem a dispers~ao dos diagra-

mas de rosa, foram mais e�azes na disrimina�~ao entre as lasses assim�etrias e

normais, ontribuindo para o aumento da taxa m�edia de aertos da lassi�a�~ao,

de 74:4% (na Tabela 8.1) para 80:0% (na Tabela 8.2). Diferentemente da primeira

avalia�~ao, nesta nova situa�~ao, o atributo M

1

mostrou-se ine�az na lassi�a�~ao

dos asos malignos (sensibilidade = 10:0%).
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Os melhores resultados da lassi�a�~ao (em termos da taxa m�edia de aerto)

utilizando todas as poss��veis ombina�~oes entre os 5 atributos direionais, atrav�es

dos lassi�adores de Bayes linear e quadr�atio, s~ao apresentados nas Tabelas 8.3

e 8.4.

Tabela 8.3: Melhores resultados para a lassi�a�~ao dos asos normais e as-

sim�etrios atrav�es do lassi�ador Bayesiano linear, analisando todas as poss��veis

ombina�~oes dos atributos �

R

, s

2

�

, M

1

, M

2

, e H.

Atributos Sensibilidade Espei�idade M�edia de aerto

H 69.57% 90.91% 80.00%

s

2

�

; H 73.91% 86.36% 80.00%

�

R

;M

1

; H 73.91% 86.36% 80.00%

�

R

; s

2

�

;M

1

;M

2

73.91% 86.36% 80.00%

�

R

; s

2

�

;M

1

;M

2

; H 78.26% 77.27% 77.78%

A melhor taxa m�edia de aertos obtida para o lassi�ador de Bayes linear

foi de 80:0%, usando apenas o atributo entropia (H), e o atributo entropia junta-

mente om a variânia irular (s

2

�

). Os atributos momento angular de primeira

ordem (M

1

) e momento angular de segunda ordem (M

2

) n~ao apresentaram ne-

nhuma inuênia signi�ativa na lassi�a�~ao. A ombina�~ao entre H e M

2

na

�ultima linha da tabela, fez a taxa m�edia de aertos diminuir de 80% para 77:78%.

Em ontraste, a taxa de sensibilidade aumento de 73:91% para 78:26%.

Tabela 8.4: Melhores resultados m�edios para a lassi�a�~ao dos asos normais e

assim�etrios atrav�es do lassi�ador Bayesiano quadr�atio, analisando todas as

poss��veis ombina�~oes dos atributos �

R

, s

2

�

, M

1

, M

2

, e H.

Atributos Sensibilidade Espei�idade M�edia de aerto

H 65.22% 90.91% 77.78%

�

R

; s

2

�

73.91% 81.82% 77.78%

�

R

;M

2

; H 78.26% 86.36% 82.22%

�

R

;M

1

;M

2

; H 82.61% 86.36% 84.44%

�

R

; s

2

�

;M

1

;M

2

; H 86.96% 77.27% 82.22%

A melhor taxa m�edia de aertos para o lassi�ador de Bayes quadr�atio foi

de 84:44%, usando os atributos orienta�~ao dominante (�

R

), momento angular de

primeira ordem (M

1

), momento angular de segunda ordem (M

2

) e entropia (H).

Neste aso, as taxas de sensibilidade e espei�idade foram de 82:61% e 86:36%,



CAP

�

ITULO 8. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSS

~

OES 107

respetivamente. A maiores taxas de sensibilidade e espei�idade obtidas foram

86:96% e 90:91%, respetivamente.

8.2.2.2 An�alise om base no modelo de densidades

As Figuras 8.14(a)-(b) e ()-(d) ilustram dois pares de imagens usados para a

disuss~ao dos resultados obtidos do proedimento de an�alise de forma e densidade

apliado aos disos �bro-glandulares. O par de imagens mdb003 e mdb004 �e

lassi�ado na base de dados Mini-MIAS omo um aso normal, e o par mdb117

e mdb118 omo um aso de densidade assim�etria.

As Figuras 8.15(a)-(b) e ()-(d) ilustram, respetivamente, as imagens de K-

n��veis, obtidas a partir do modelo de densidades proposto, e os respetivos disos

�bro-glandulares das imagens mdb003 e mdb004 ilustradas nas Figuras 8.14(a)

e (b). Embora n~ao estejam alinhados, os disos �bro-glandulares s~ao bastante

semelhantes em rela�~ao a suas formas e densidades, omo pode ser observado

visualmente e tamb�em por an�alise dos valores dos atributos indiados na Tabela

8.5.

Tabela 8.5: Valores dos atributos de forma e densidade extra��dos do aso normal;

par de imagens mdb003 e mdb004.

Atributo Image esquerda Imagem direita Diferen�a absoluta

�

1

9.4220 9.4787 0.0567

�

2

18.4793 18.5086 0.0293

�

3

20.2602 21.0420 0.7818

�

4

19.3752 20.0875 0.7123

�

5

38.8692 39.9413 1.0721

�

6

28.0245 28.0863 0.0618

�

7

39.1694 40.6496 1.4802

Exentriidade 1.7012 1.47 0.2312

Alongamento 0.4317 0.3557 0.0760

�

Area (no pixels) 31356 34340 2984

Densidade m�edia 205 201 4

Os desritores de Hu (�

1

� �

7

) apresentaram valores bastante similares entre

as imagens esquerda e direita, mesmo estando os disos �bro-glandulares em po-

si�~oes espaiais diferentes. Neste trabalho, os atributos foram normalizados para
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(a) (b)

() (d)

Figura 8.14: (a)-(b) Imagens mdb003 e mdb004 lassi�adas omo um aso nor-

mal. ()-(d) Imagens mdb081 e mdb082 lassi�adas omo ontendo uma densi-

dade assim�etria.
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(a) (b)

() (d)

Figura 8.15: Resultados da segmenta�~ao dos disos �bro-glandulares das imagens

mdb003 e mdb004 (aso normal) indiadas na Figura 8.14(a)-(b). (a)-(b) Imagens

K-n��veis resultantes do m�etodo de segmenta�~ao do diso �bro-glandular. ()-(d)

Disos �bro-glandulares segmentados.
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serem invariantes �a rota�~ao e transla�~ao. A normaliza�~ao em rela�~ao �a esala n~ao

foi realizada pois o tamanho dos disos glandulares �e uma informa�~ao importante

neste aso.

As imagens K-n��veis e os respetivos disos �bro-glandulares das imagens

mdb081 e mdb082, ilustradas na Figura 8.14()-(d), s~ao apresentadas na Figu-

ra 8.16. Diferente do aso normal mostrado anteriormente, para esse aso as-

sim�etrio os disos �bro-glandulares possuem n~ao apenas diferen�as onsider�aveis

em suas formas, mas tamb�em na densidade entre eles. A Tabela 8.6 apresenta

os valores dos atributos extra��dos dos disos �bro-glandulares. Neste aso, os

desritores de forma apresentaram valores bastante diferentes entre as imagens

esquerda e direita. A diferen�a absoluta da densidade m�edia tamb�em foi bastante

grande quando omparada ao aso normal, e a diferen�a entre as �areas dos disos

�bro-glandulares tamb�em foi signi�ativa.

Tabela 8.6: Valores dos atributos de forma e densidade extra��dos do aso as-

sim�etrio; par de imagens mdb081 e mdb082.

Atributo Image esquerda Imagem direita Diferen�a absoluta

�

1

8.7674 9.2681 0.5007

�

2

16.4410 17.3901 0.9491

�

3

19.4434 21.0502 1.6069

�

4

19.1716 20.7196 1.5480

�

5

38.4439 41.5748 3.1309

�

6

27.2621 29.2909 2.0288

�

7

37.9097 41.4765 3.5668

Exentriidade 1.1648 1.1984 0.0336

Alongamento 0.0806 0.0714 0.0092

�

Area (no pixels) 16436 26320 9884

Densidade m�edia 191.982 150.914 41.068

Um total de 11 atributos foram extra��dos dos disos �bro-glandulares e usados

nesta an�alise. Tanto a an�alise exaustiva quanto a an�alise de omponentes prini-

pais foram utilizadas para determinar os melhores resultados da lassi�a�~ao dos

mamogramas.
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(a) (b)

() (d)

Figura 8.16: Resultados da segmenta�~ao dos disos �bro-glandulares das imagens

mdb081 e mdb082 (aso assim�etrio) indiadas na Figura 8.14()-(d). (a)-(b)

Imagens K-n��veis resultantes do m�etodo de segmenta�~ao do diso �bro-glandular.

()-(d) Disos �bro-glandulares segmentados.
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As Tabelas 8.7 e 8.8 apresentam, respetivamente, os melhores resultados para

a an�alise ombinat�oria dos 11 atributos utilizando os lassi�adores de Bayes

linear e quadr�atio.

Tabela 8.7: Melhores resultados m�edios da lassi�a�~ao dos asos normais e as-

sim�etrios atrav�es do lassi�ador Bayesiano linear, analisando todas as poss��veis

ombina�~oes dos atributos de forma, �area e densidade.

Atributos Sensibilidade Espei�idade M�edia de aerto

�

1

56.52% 86.36% 71.11%

�

1

;�

4

60.87% 86.36% 73.33%

�

1

; DA;DD 65.22% 90.91% 77.78%

�

1

; �

3

; DA;DD 60.87% 95.45% 77.78%

�

1

; Al;DA;DD 65.22% 90.91% 77.78%

�

1

; �

2

; �

4

; DA;DD 60.87% 90.91% 75.56%

�

1

; �

2

; �

4

; �

7

; DA;DD 65.22% 86.36% 75.56%

�

1

; �

2

; �

4

; �

7

; Al;DA;DD 56.52% 86.36% 71.11%

�

1

; �

3

� �

5

; �

7

; Al;DA;DD 60.87% 77.27% 68.89%

�

1

; �

2

; �

4

� �

7

; Al; E:DA;DD 60.87% 59.09% 60.00%

�

1

� �

7

; Al; E:DA;DD 56.52% 45.45% 51.11%

DA �e a diferen�a entre �areas dos disos �bro-glandulares.

DD �e a diferen�a entre densidades dos disos �bro-glandulares.

Al �e a medida de alongamento, e E india a exentriidade.

Tabela 8.8: Melhores resultados m�edios da lassi�a�~ao dos asos normais e

assim�etrios atrav�es do lassi�ador Bayesiano quadr�atio, analisando todas as

poss��veis ombina�~oes dos atributos de forma, �area e densidade.

Atributos Sensibilidade Espei�idade M�edia de aerto

�

1

47.83% 86.36% 66.67%

�

7

;DD 52.17% 90.91% 71.11%

�

7

; E;DD 60.87% 86.36% 73.33%

�

1

; �

4

; �

7

; DA 65.22% 81.82% 73.33%

�

1

; �

2

; �

7

; DA;DD 65.22% 90.91% 77.78%

�

1

; �

2

; �

4

; �

7

; DA;DD 69.57% 90.91% 80.00%

�

1

; �

2

; �

4

; �

5

; �

7

; DA;DD 73.91% 86.36% 80.00%

�

1

; �

2

; �

4

; �

5

; �

7

; Al;DA;DD 78.26% 81.82% 80.00%

�

1

� �

7

; DA;DD 78.26% 72.73% 75.56%

�

1

� �

7

; Al;DA;DD 78.26% 54.55% 66.67%

�

1

� �

7

; Al; E;DA;DD 78.26% 45.45% 62.22%

DA �e a diferen�a entre �areas dos disos �bro-glandulares.

DD �e a diferen�a entre densidades dos disos �bro-glandulares.

Al �e a medida de alongamento, e E india a exentriidade.

Embora a ombina�~ao exaustiva entre os vetores de atributos num espa�o de

alta dimensionalidade n~ao seja a maneira mais apropriada para a determina�~ao

do melhor onjunto de atributos a ser usado pelo lassi�ador, neste trabalho,

os resultados foram alulados e apresentados nas Tabelas 8.7 e 8.8, para efeito
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de ompara�~ao om os resultados obtidos a partir dos omponentes prinipais

desritos a seguir.

O melhor resultado utilizando o lassi�ador linear foi de 77:78%, para um

total de 3, 4 e 5 atributos. As maiores taxas de sensibilidade e espei�idade

obtidas foram de 65:22% e 95:45%, respetivamente.

O lassi�ador quadr�atio apresentou melhor desempenho que o lassi�ador

linear om uma taxa m�edia de aertos de 80%. As m�aximas taxas de sensibilidade

e espei�idade foram de 78:26% e 90:91%, respetivamente.

A an�alise dos 11 atributos extra��dos dos disos �bro-glandulares foi tamb�em

realizada usando os omponentes prinipais alulados atrav�es da transformada

KL. Embora essa t�enia n~ao neessariamente garanta a melhor taxa de aertos

na lassi�a�~ao [WEBB (1999)℄, a an�alise ombinat�oria desses atributos, apliada

anteriormente, envolve um usto omputaional muito alto. Al�em desse fato

o n�umero resente da dimens~ao do espa�o original de atributos quase sempre

implia em problemas de mal-ondiionamento das matrizes de ovariânias.

Atrav�es da transformada KL, um total de 7 omponentes prinipais, orres-

pondendo a 97:54% da variânia total dos dados, foram seleionados para re-

presentar o novo sub-espa�o de atributos. Os autovalores juntamente om suas

ontribui�~oes relativas na variânia total dos dados s~ao apresentados na Tabela

8.9.

Tabela 8.9: Rela�~ao de autovalores e as respetivas ontribui�~oes na forma�~ao da

matriz de transforma�~ao linear da transformada KL.

Autovalores Contribui�~ao na variânia total

1 6.7589 61.45%

2 1.0780 9.80%

3 1.0497 9.54%

4 0.6519 5.93%

5 0.4949 4.50%

6 0.4283 3.89%

7 0.2670 2.43%

TOTAL 97.54%
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Ap�os a aplia�~ao da transformada KL, os lassi�adores de Bayes linear e

quadr�atio foram utilizados para determinar a melhor ombina�~ao entre os om-

ponentes prinipais. A taxa m�edia de aertos na lassi�a�~ao foi usada omo

rit�eio de sele�~ao dos omponentes prinipais.

As Tabelas 8.10 e 8.11 apresentam os melhores resultados da lassi�a�~ao

dos 44 asos, obtidos atrav�es dos lassi�adores linear e quadr�atio, respetiva-

mente. Os n�umeros indiados na primeira oluna dessas tabelas representam os

omponentes prinipais utilizados na lassi�a�~ao.

Tabela 8.10: Melhores resultados m�edios para a lassi�a�~ao dos asos normais

e assim�etrios atrav�es do lassi�ador Bayesiano linear, analisando todos os 7

omponentes prinipais.

Comp. prinipais Sensibilidade Espei�idade M�edia de aerto

4 52.17% 86.36% 68.89%

1 5 56.52% 86.36% 71.11%

1 2 5 56.52% 86.36% 71.11%

1 4 5 6 65.22% 72.27% 71.11%

1 2 3 5 6 56.52% 72.73% 64.44%

1 2 3 4 5 6 56.52% 63.64% 60.00%

1 2 3 4 5 6 7 47.83% 59.09% 53.33%

Para o lassi�ador linear, um dos melhores resultados em termos da taxa

m�edia de aertos foi de 71:11%, om 65:22% de sensibilidade e 72:27% de espei-

�idade, obtido atrav�es dos omponentes prinipais 1, 4, 5 e 6. As maiores taxas

de sensibilidade e espei�idade foram de 65:22% e 72:73%, respetivamente.

Tabela 8.11: Melhores resultados m�edios para a lassi�a�~ao dos asos normais e

assim�etrios atrav�es do lassi�ador Bayesiano quadr�atio, analisando todos os 7

omponentes prinipais.

Comp. prinipais Sensibilidade Espei�idade M�edia de aerto

5 39.13% 86.36% 62.22%

1 3 60.87% 77.27% 68.89%

1 2 5 52.17% 86.36% 68.89%

1 2 4 7 60.87% 72.73% 66.67%

1 3 5 6 7 52.17% 81.82% 66.67%

1 3 4 5 6 7 56.52% 72.73% 64.44%

1 2 3 4 5 6 7 52.17% 59.09% 55.56%

Os dois melhores resultados obtidos para o lassi�ador quadr�atio (taxa
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m�edia de 68:89%) foram obtidos para taxas de sensibilidade e espei�idade iguais

a 60:87% e 77:27%, e 52:17% e 86:36%. Neste �ultimo exemplo, quase metade dos

asos assim�etrios foram inorretamente lassi�ados (52:17%). A melhor taxa

de sensibilidade obtida foi de 60:87%, e a melhor taxa de espei�idade foi de

86:36%. O primeiro omponente prinipal aparee em pratiamente todas as

ombina�~oes, indiando que ele foi e�az na disrimina�~ao das duas lasses.

A Figura 8.17 apresenta os gr�a�os de distribui�~ao dos três primeiros ompo-

nentes prinipais (1, 2 e 3) e dos três melhores omponentes (1, 2 e 5), seleionados

pelo lassi�ador linear.
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Figura 8.17: (a) Distribui�~ao dos dados para os três primeiros omponentes prin-

ipais. (b) Distribui�~ao dos dados para os três melhores omponentes prinipais

seleionados pelo lassi�ador linear de Bayes.

8.2.2.3 An�alise ombinada

A an�alise ombinada envolveu os 5 atributos extra��dos dos diagramas de rosa

e os 11 extra��dos dos disos �bro-glandulares. Tamb�em nesse aso, a an�alise de

omponentes prinipais foi usada na tentativa de reduzir a dimensionalidade do

espa�o original dos dados. Um total de 8 omponentes prinipais foram selei-

onados om base nos autovalores om ontribui�~ao maior que 2% da variânia

total dos dados, onforme relaionados na Tabela 8.12.

Os melhores resultados para os lassi�adores linear e quadr�atio s~ao apre-
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Tabela 8.12: Rela�~ao de autovalores e as respetivas ontribui�~oes na forma�~ao

da matriz de transforma�~ao linear da transformada KL.

Autovalores Contribui�~ao na variânia total

1 6.8575 42.86%

2 2.6884 16.80%

3 1.4663 9.16%

4 1.1511 7.19%

5 0.9919 6.20%

6 0.7576 4.74%

7 0.6718 4.20%

8 0.4561 2.85%

TOTAL 94.00%

sentados nas Tabelas 8.13 e 8.14, respetivamente.

Tabela 8.13: Melhores resultados da lassi�a�~ao dos asos normais e assim�etrios

usando 8 omponentes prinipais e o lassi�ador linear Bayesiano.

Comp. prinipais Sensibilidade Espei�idade M�edia de aerto

6 56.52% 95.45% 75.56%

2 5 78.26% 77.27% 77.78%

2 5 8 78.26% 86.36% 82.22%

1 2 5 8 73.91% 81.82% 77.78%

1 2 4 5 6 69.57% 77.27% 73.33%

1 2 4 5 6 8 60.87% 72.73% 66.67%

1 2 4 5 6 7 8 56.52% 68.18% 62.22%

1 2 3 4 5 6 7 8 43.48% 50.00% 46.67%

O melhor resultado m�edio usando o lassi�ador linear de Bayes foi de 82:22%,

om taxas de sensibilidade e espei�idade de 78:26% e 86:36%, respetivamen-

te. Neste aso, apenas os omponentes prinipais 2, 5 e 8 foram utilizados. As

maiores taxas de sensibilidade e espei�idade foram de 78:26% e 95:45%, respe-

tivamente. Essas taxas s~ao muito boas levando-se em onsidera�~ao que apenas 3

omponentes prinipais (2; 5 e 8) foram usados na lassi�a�~ao.

Para o lassi�ador quadr�atio, a melhor taxa m�edia de aertos na lassi�-

a�~ao foi de 82:22%, usando apenas 3 omponentes prinipais; o segundo, o sexto,

e o oitavo omponentes. Para este aso, as taxas de sensibilidade e espei�idade

alan�adas foram de 73:91% e 90:91%, respetivamente. A melhor taxa de sen-

sibilidade obtida om a lassi�ador quadr�atio foi de 78:26%, enquanto que a

melhor taxa de espei�idade foi de 95:45%.
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Tabela 8.14: Melhores resultados para a lassi�a�~ao dos asos normais e as-

sim�etrios usando 8 omponentes prinipais e o lassi�ador quadr�atio Bayesia-

no.

Comp. prinipais Sensibilidade Espei�idade M�edia de aerto

6 65.22% 95.45% 80.00%

6 8 78.26% 81.82% 80.00%

2 6 8 73.91% 90.91% 82.22%

1 5 6 7 78.26% 81.82% 80.00%

1 2 5 6 7 73.91% 81.82% 77.78%

1 3 5 6 7 8 73.91% 77.27% 75.56%

1 2 3 4 5 6 8 73.91% 63.64% 68.89%

1 2 3 4 5 6 7 8 65.22% 50.00% 57.78%

Analisando ambas as Tabelas 8.13 e 8.14, observa-se que as taxas m�edias de

aerto diminuem a medida que mais omponentes prinipais s~ao utilizados, e que

os omponentes 2, 5, 6 e 8 foram os mais e�azes. O sexto omponente foi o mais

efetivo na disrimina�~ao entre as lasses normal e assim�etria em ambos os asos;

tanto para o lassi�ador linear quanto para o quadr�atio.

A Figura 8.18 ilustra os gr�a�os de distribui�~ao dos três primeiros omponen-

tes prinipais (1, 2 e 3) e dos três melhores omponentes (2, 5 e 8), seleionados

pelo lassi�ador linear.
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Figura 8.18: (a) Distribui�~ao dos dados para os três primeiros omponentes prin-

ipais. (b) Distribui�~ao dos dados para os três melhores omponentes prinipais

seleionados pelo lassi�ador linear de Bayes.
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8.2.3 Conlus~oes pariais

Analisando as m�edias de aerto relaionadas nas Tabelas 8.10, 8.11, 8.13 e

8.14, pode-se onstatar que os melhores resultados foram obtidos utilizando 3 ou

4 omponentes prinipais, e que a partir desses valores h�a uma degrada�~ao no

desempenho do lassi�ador.

O sexto omponente prinipal mostrou-se bastante efetivo na arateriza�~ao

da lasse normal (espei�idade m�edia de 95:45%). Al�em disso, de maneira geral,

as melhores taxas de aerto na lassi�a�~ao, referem-se �a espei�idade. Esse

fato, eventualmente poder�a ser utilizado para a arateriza�~ao de um padr~ao de

normalidade em mamogra�a.

A sele�~ao dos omponentes prinipais om base num rit�erio de m��nimo erro,

ou m�axima taxa de aertos, �e fundamental para o m�etodo de lassi�a�~ao, omo

pode ser observado pela an�alise dos gr�a�os de distribui�~ao das Figuras 8.18 e

8.18. No entanto, erroneamente, muitos trabalhos na literatura n~ao levam esse

fato em onsidera�~ao.

Ap�os a orre�~ao da orienta�~ao dos diagramas de rosa, os atributosM

2

eH, que

medem a dispers~ao e desorganiza�~ao dos disos �bro-glandulares, se mostraram

bastante e�azes para a arateriza�~ao de distor�~oes assim�etrias.

Os resultados da an�alise de assimetrias baseada na diferen�a topol�ogia dos

disos �bro-glandulares foram inferiores aos obtidos pelo m�etodo de an�alise direi-

onal. Areditamos que esse resultado esteja relaionado �a sutileza das densidades

assim�etrias apresentadas pelas imagens da base de dados utilizada.

Devido ao ar�ater global dessa an�alise e pelo fato de que apenas proje�~oes

MLO foram utilizadas na an�alise, uma taxa m�edia de aerto de 84:44% �e bas-

tante satisfat�oria se ompararmos om os resultados apresentados na literatura

[MILLER & ASTLEY (1993) - 74:0%, LAU & BISCHOF (1991) - 80:0%℄, e

onsiderando o pequeno n�umero de atributos utilizados.

Areditamos que resultados superiores a 90% possam ser obtidos utilizando-se

proje�~oes CC e a investiga�~ao loalizada de distor�~oes de parênquima e n�odulos
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assim�etrios.



Cap��tulo 9

Conlus~oes Finais

9.1 Conlus~oes

A t�enia para a identi�a�~ao da borda da mama atrav�es do modelo de on-

torno ativo proposto, foi apaz de segmentar om suesso a maioria das imagens

analisadas da base de dados Mini-MIAS.

A limita�~ao imposta pela representa�~ao do m�usulo peitoral por uma linha

reta foi eliminada pelo novo m�etodo usando �ltros de Gabor e a t�enia \edge-

ow". O novo m�etodo foi apliado om suesso na maioria das imagens da base

de dados Mini-MIAS, inlusive naquelas onde o ontorno do m�usulo peitoral

apresenta-se diferente de uma linha reta.

O modelo de densidades da mama proposto neste trabalho foi utilizado para

a segmenta�~ao do diso �bro-glandular e an�alise de assimetrias entre mamogra-

mas om suesso. Alguns problemas oorreram em rela�~ao �a segmenta�~ao dos

disos �bro-glandulares devido a ine��aia da fun�~ao usto utilizada na sele�~ao

do melhor modelo a ser utilizado para a representa�~ao das lasses de teidos dos

mamogramas. Uma poss��vel solu�~ao para esse problema seria a determina�~ao

de uma nova fun�~ao usto, em substitui�~ao �a t�enia MDL, ou a utiliza�~ao de

t�enias de \lustering" para a determina�~ao mais e�iente do n�umero de las-

ses de densidades presentes no mamograma. O uso da t�enia DAEM tornou o

120
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m�etodo de estima�~ao do modelo bastante robusto em rela�~ao a iniializa�~ao dos

parâmetros do modelo.

Os m�etodos de segmenta�~ao das bordas da mama e do m�usulo peitoral foram

avaliados de maneira quantitativa atrav�es de um protoolo estabeleido por radio-

logistas. Os resultados do m�etodo de segmenta�~ao do diso �bro-glandular foram

avaliados de forma subjetiva pelos radiologistas atrav�es da ompara�~ao visual en-

tre as imagens originais e segmentadas. Esse proedimento foi utilizado devido

�a di�uldade na demara�~ao exata dessa regi~ao, visto que em algumas imagens

o m�usulo peitoral aparee misturado �a por�~oes de teidos �bro-glandulares no

mamograma.

A dete�~ao autom�atia de assimetrias entre os mamogramas esquerdo e direito

de uma mesma paiente foi exeutada om base em dois tipos diferentes de infor-

ma�~oes: informa�~oes direionais, obtidas usando Gabor wavelets e diagramas de

rosa, e informa�~oes topol�ogias, obtidas dos disos �bro-glandulares segmentados.

Os atributos direionais foram mais e�azes que os topol�ogios na lassi�a�~ao

das imagens assim�etrias e normais. O fato das informa�~oes extra��das dos disos

�bro-glandulares n~ao terem sido t~ao e�azes pode estar relaionado om a sutile-

za das densidades assim�etrias presentes nas imagens da base de dados utilizada.

Neste sentido, as informa�~oes direionais, embora me�am apenas distor�~oes glo-

bais do parênquima mam�ario, foram mais sens��veis a tais sutilezas.

Visto o alto usto omputaional envolvido no proedimento de an�alise dos

omponentes direionais nos mamogramas (aplia�~ao de K � S FFTs e K �

S IFFTs por imagem), o uso de proessamento paralelo ou de um \hardware"

dediado �e altamente indiado.

Os resultados apresentados pelos m�etodos de dete�~ao de assimetrias s~ao re-

levantes, visto o ar�ater global da an�alise realizada e pelo fato de que apenas

proje�~oes m�edio-laterais foram usadas neste trabalho. Em ompara�~ao aos prin-

ipais trabalhos apresentados na literatura para a an�alise de assimetrias [MILLER

& ASTLEY (1993), LAU & BISCHOF (1991)℄, a abordagem proposta nesta tese
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apresentou um melhor desempenho.

9.2 Sum�ario de ontribui�~oes

Essa pesquisa ontribuiu para o desenvolvimento de:

1. novas t�enias para a segmenta�~ao autom�atia de mamogramas. A proposta

de \segmenta�~ao anatômia" de mamogramas om base nas t�enias de

ontornos ativos, Gabor wavelets e no modelo de densidades de teidos,

estimado atrav�es da t�enia DAEM, �e original e foi usada neste trabalho

para a an�alise de assimetrias entre mamogramas. As t�enias propostas

mostraram-se bastante robustas quando apliadas �a base de dados Mini-

MIAS.

2. uma nova abordagem para a an�alise de assimetrias entre mamogramas es-

querdo e direito de uma mesma paiente. A aplia�~ao da transformada

Gabor wavelets e os atributos extra��dos de diagramas de distribui�~ao an-

gular (diagramas de rosa), usados neste trabalho para a an�alise do uxo

de teidos �bro-glandulares, permitiu a lassi�a�~ao de mamogramas em

normais e assim�etrios.

9.3 Publia�~oes relaionadas a essa tese

Ano 2000

1. Rangayyan, R.M. Ferrari, R.J. Desautels, J.E.L. Fr�ere, A.F.; Diretional

analysis of images with Gabor wavelets, XIII Brazilian Symposium on Com-

puter Graphis and Image Proessing, 170-177, Gramado, RS, Brazil, O-

tober, 2000.

2. Ferrari, R.J. Rangayyan, R.M. Desautels, J.E.L. Fr�ere, A.F.; Segmentation

of mammograms: identi�ation of the skin { air boundary, petoral musle,
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and �bro-glandular dis, Proeedings of the 5th International Workshop on

Digital Mammography, Ya�e, M.J. editor, 573-579, Toronto, ON, Canada,

June, 2000.

3. Ferrari, R.J. Rangayyan, R.M. Desautels, J.E.L. Fr�ere, A.F.; Segmenta�~ao

de mamogramas: identi�a�~ao da borda da mama, m�usulo peitoral e diso

glandular, XVII Congresso Brasileiro de Engenharia Biom�edia (in Portu-

guese), 1255-1261, Florian�opolis, SC, Brazil, Setembro, 2000.

4. Ferrari, R.J. Rangayyan, R.M. Desautels, J.E.L. Fr�ere, A.F. Borges, R.A.;

Automati identi�ation of the skin { air boundary, petoral musle, and

�bro-glandular dis in mammograms, IEEE Transations on Medial Ima-

ging, submitted, 2000.

Ano 2001

1. Ferrari, R.J. Rangayyan, R.M. Desaultels, J.E.L. Fr�ere, A.F.; Analysis of

asymmetry in mammograms via diretional �ltering with Gabor wavelets,

IEEE Transations on Medial Imaging, 20(9), 953-964, September, 2001.

9.4 Propostas para trabalhos futuros

1. Como sugerido nos seguintes trabalhos [FERRARI et al. (2000), FERRARI

et al. (2000b), FERRARI et al. (2001b)℄, a abordagem proposta para a

segmenta�~ao anatômia dos mamogramas traz de imediato uma s�erie de

aplia�~oes em mamogra�a, das quais podemos itar: ompress~ao de dados

(atrav�es da limita�~ao da �area �util da mama), quanti�a�~ao e lassi�a�~ao

de padr~oes de teidos e densidades mam�arias e suas assoia�~oes om o riso

do âner de mama.

2. Inlus~ao da t�enia minmax [LAI (1994)℄ para o ajuste loal dos parâmetros

de energia do modelo de ontorno ativo, permitindo maior robustez da

t�enia no uso de diferentes bases de dados.
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3. Estudo de outras fun�~oes de usto, em substitui�~ao ou para ser ombina-

da �a t�enia MDL usada para seleionar o melhor modelo da mistura de

densidades.

4. An�alise loalizada de distor�~oes do parênquima mam�ario atrav�es de mapas

de gradientes, tais omo \EdgeFlow", \Gradient Vetor Flow", et..

5. Extens~ao do m�etodo de an�alise de assimetrias atrav�es do uso ombinado

de proje�~oes m�edio-laterais e rânio-audais e tamb�em de proje�~oes de uma

mesma mama durante diferentes per��odos de tempo.

6. Compara�~ao dos resultados atrav�es do uso de t�enias de lassi�a�~ao n~ao-

supervisionadas e n~ao-param�etrias.



Apêndie A

Representa�~ao de omponentes

direionais em imagens atrav�es

de Gabor wavelets

A.1 Estudos neuro�siol�ogios e o proesso de

deomposi�~ao das imagens

O proesso de �ltragem multi-anal para a an�alise de omponentes direio-

nais permite explorar diferen�as em termos de tamanho e orienta�~ao dos diferentes

elementos visuais de uma imagem [JAIN & FARROKHNIA (1991)℄. Essa abor-

dagem �e motivada na teoria formulada por CAMPBELL & ROBSON (1968) para

o proessamento visual de informa�~oes em est�agios prim�arios do sistema visual

humano. Nessa teoria, os autores demonstraram que o sistema visual deomp~oe

a imagem formada na retina em um onjunto de sub-imagens, ada uma on-

tendo uma varia�~ao de intensidade restrita a uma dada faixa de freq�uênias e

orienta�~oes. Esse meanismo de deomposi�~ao, denominado \deomposi�~ao em

anais", pode ser interpretado omo um onjunto de �ltros passa-banda.

O uso de �ltros de Gabor para a arateriza�~ao de anais em imagens baseia-

se em estudos na �area de neuro�siologia. Nesses estudos, foi determinado que
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�ltros de Gabor 2{D onseguem modelar om uma boa orrespondênia os per�s

de ampos reeptivos de �elulas prim�arias do �ortex visual de mam��feros [MAR-

CELJA (1980), De Valois et al. (1982), DAUGMAN (1985)℄. O termo \per�l

de um ampo reeptivo" pode ser entendido na terminologia de sinais e sistemas

omo a resposta impulsiva da �elula.

A.2 Breve introdu�~ao �a teoria de Wavelets

De maneira similar a teoria de �ltragem multi-anal, na teoria de wavelets

um sinal �e representado por um grupo de fun�~oes base que amostram os espa�os

tempo-freq�uênia ou espa�o-freq�uênia, no aso de imagens, forneendo uma re-

presenta�~ao loal da freq�uênia om uma resolu�~ao ajustada a ada esala, da

seguinte forma

f(t) =

X

i



i

 

i

(t); (A.1)

onde  

i

(t) s~ao as fun�~oes base e 

i

s~ao os oe�ientes que onstituem a represen-

ta�~ao da fun�~ao f(t) naquela base. A id�eia prinipal da transformada Wavelet �e

que as fun�~oes base sejam obtidas atrav�es da transla�~ao e dilata�~ao de uma �unia

wavelet [NAVARRO et al. (1996)℄, onheida omo wavelet-m~ae.

No aso ont��nuo 1{D, a transformada em wavelets da fun�~ao f(t) �e de�nida

pela equa�~ao

W (s; t

0

) =

1

q

jsj

Z

+1

�1

f(t) �

�

t� t

0

s

�

dt =< f;  

s;t

0

>; (A.2)

onde  � india o onjugado omplexo de  e a fun�~ao  

s;t

0

�e a express~ao geral de

um fun�~ao base ou wavelet, sendo de�nida omo

 

s;t

0

=

1

p

s

 

�

t� t

0

s

�

; s; t

0

2 <; s 6= 0; (A.3)
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onde os oe�ientes s e t

0

representam, respetivamente, informa�~oes de esala e

tempo, [GOMES et al. (1997)℄.

Atrav�es de transla�~oes e dilata�~oes de uma wavelet-m~ae �e poss��vel obter uma

fam��lia inteira de fun�~oes auto-similares. No entanto, para que uma fun�~ao  

possa ser utilizada omo wavelet-m~ae, ela deve satisfazer a ondi�~ao de admissi-

bilidade de energia �nita [MALLAT (1989)℄, ou seja

C

 

= 2�

Z

+1

�1

j	(u)j

2

juj

du <1; (A.4)

onde 	(u) �e a transformada de Fourier de  .

A partir da ondi�~ao de admissibilidade, representada pela Equa�~ao A.4, pode-

se onluir que:

1. Se 	(u) �e ont��nua, ent~ao lim

u!0

	(u) = 0, ou seja,

R

+1

�1

 (t)dt = 0:

2. Visto que 	(u) 2 L

2

(<), e juntamente om o ��tem 1, onlui-se que geo-

metriamente o gr�a�o da fun�~ao  deve osilar de forma a anelar �areas

positivas e negativas para que o valor da integral do ��tem 1 seja zero.

3. Se 	(u) deai rapidamente quando u ! 0 e u ! 1, ent~ao 	(u) assume

valores muito pequenos fora de uma determinada banda de freq�uênias.

Logo, onlui-se que 	(u) deve ser uma fun�~ao passa-banda om resposta

ao n��vel d.. igual a zero.

A transformada Wavelet pode ser entendida omo uma forma de deomposi�~ao de

um sinal (1{D ou 2{D) em um onjunto de anais de freq�uênia de mesma largura

de banda numa esala logar��tmia [NAVARRO et al. (1996)℄. A formula�~ao da

transformada Wavelet para o aso 2{D (representa�~ao de imagens) �e apresentada

em [ANTOINE et al. (1993)℄.
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A.3 Fun�~ao de Gabor omo wavelet-m~ae

Uma fun�~ao de Gabor bidimensional (2{D) �e uma fun�~ao Gaussiana (fun�~ao

envelope) modulada por uma sen�oide omplexa (fun�~ao moduladora). No dom��nio

espaial (dom��nio da imagem), ela �e espei�ada pela freq�uênia da sen�oide W e

pelos valores de desvios padr~ao �

x

e �

y

da fun�~ao Gaussiana omo

 (x; y) =

1

2��

x

�

y

exp

"

�

1

2

 

x

2

�

2

x

+

y

2

�

2

y

!

+ 2�jWx

#

: (A.5)

Com base em estudos neuro�siol�ogios [MARCELJA (1980), JONES & PAL-

MER (1987)℄ e na teoria de wavelets [MALLAT (1989), DAUBECHIES (1990)℄,

a fun�~ao de Gabor, normalizada de forma apropriada, pode ser usada omo uma

wavelet-m~ae para gerar uma fam��lia de wavelets direionais n~ao-ortogonais.

Entretanto, omo disutido por JAIN & FARROKHNIA (1991), embora a

fun�~ao de Gabor possa satisfazer a ondi�~ao de admissibilidade de energia �nita

[MALLAT (1989)℄, atrav�es da remo�~ao de seu n��vel DC, ela n~ao resulta numa

base ortogonal. Isso signi�a que a transformada Wavelet usando tal fun�~ao

omo base apresentar�a redundânias em sua representa�~ao. Muitos trabalhos

têm sido propostos na literatura para superar esse problema; atrav�es do uso de

m�etodos iterativos [DAUGMAN (1988)℄ e \frames" duais ou fun�~oes bi-ortogonais

[DAUBECHIES (1990), LEE (1996)℄. Uma formaliza�~ao matem�atia bastante

detalhada das Gabor wavelets bidimensionais �e apresentada em [LEE (1996)℄.

Desonsiderando a n~ao-ortogonalidade apresentada pelas Gabor wavelets, a

fun�~ao de Gabor �e a �unia fun�~ao a atingir o limite te�orio �otimo de resolu�~ao

(prin��pio da inerteza, GOMES et al. (1997)) omum a ambos os espa�os: o da

imagem e o da freq�uênia [NAVARRO et al. (1996)℄.
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A.4 Representa�~ao Gabor wavelets usada neste

trabalho

A deomposi�~ao das imagens em anais de freq�uênia foi realizada neste tra-

balho atrav�es da representa�~ao Gabor wavelets proposta por MANJUNATH &

MA (1996). Nesta representa�~ao, as fun�~oes de Gabor auto-similares (wavelets)

s~ao obtidas por dilata�~ao e rota�~ao da fun�~ao  (x; y) atrav�es da seguinte fun�~ao

geradora

 

m;n

(x; y) = a

�m

 (x

0

; y

0

); a > 1; m; n = integers;

x

0

= a

�m

[ (x� x

0

) os � + (y � y

0

) sin �℄ ;

y

0

= a

�m

[�(x� x

0

) sin � + (y � y

0

) os �℄ ;

(A.6)

onde (x

0

; y

0

) �e o entro do �ltro de�nido no dom��nio espaial, � = n�=K, K �e o

n�umero total de orienta�~oes desejadas, e m e n indiam a esala e a orienta�~ao,

respetivamente. O fator de esala a

�m

�e usado para assegurar que a energia

seja independente de m. Alguns exemplos de wavelets de Gabor projetadas no

dom��nio espaial e usadas neste trabalho s~ao apresentadas na Figura A.1.

A parte real (fun�~ao osseno real-sim�etria) da Equa�~ao da A.5 pode ser re-

esrita no dom��nio da freq�uênia omo

	(u; v) =

1

2��

u

�

v

(

exp

"

�

1

2

 

(u�W )

2

�

2

u

+

v

2

�

2

v

!#

+ exp

"

�

1

2

 

(u+W )

2

�

2

u

+

v

2

�

2

v

!#)

(A.7)

onde �

u

=

1

2��

x

e �

v

=

1

2��

y

. A estrat�egia usada por MANJUNATH & MA

(1996) no projeto dos �ltros assegura que os suportes de magnitude das respostas

dos �ltros (forma el��ptia) no espetro de freq�uênias se toquem uns aos outros

quando a magnitude da resposta do �ltro deai �a metade do seu valor m�aximo,

omo mostrado na Figura A.2. Atrav�es desse proedimento, assegura-se que os

�ltros apturar~ao o m�aximo de informa�~ao om a m��nima redundânia.

V�arios m�etodos propostos na literatura para a representa�~ao multiresolu�~ao

de imagens usam a omponente imagin�aria dos �ltros de Gabor [BOVIK et al.
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(a) (b)

() (d)

Figura A.1: Exemplos de Gabor wavelets projetadas no dom��nio espaial om

quatro orienta�~oes (� = 0

Æ

, 45

Æ

, 90

Æ

, e 135

Æ

) e quatro esalas (�

x

= 11; 5; 2; 1

e �

y

= 32; 16; 8; 4 pixels) diferentes. O tamanho de ada matriz imagem �e de

121� 121 pixels.

(1990)℄ ou pares de �ltros om relaionamento em quadratura [TURNER (1986)℄.

A representa�~ao Gabor wavelets utilizada neste trabalho usa apenas a parte real

das fun�~oes de Gabor e om orienta�~ao apenas entre 0 e 180

Æ

.

O uso somente da parte real da fun�~ao de Gabor nessa representa�~ao tem por

base dois modelos apresentados na literatura sobre os meanismos prim�arios da

vis~ao [RENTSCHLER et al. (1988), MALIK & PERONA (1990)℄. Al�em disso,

utilizando apenas a parte real da fun�~ao de Gabor implia em menor tempo para

o proessamento de uma imagem.

A justi�ativa em se utilizar �ltros orientados apenas entre 0 e 180

Æ

est�a no

fato de que os �ltros de Gabor s~ao usados para extrair arater��stias relevantes

de imagens reais, e portanto om resposta em freq�uênia Hermitiana [J

�

AHNE

(1997)℄, ou seja, o valor da transformada de Fourier em qualquer ponto (f

x

; f

y

)

do espetro �e o onjugado omplexo desse ponto reetido em ambos os eixos

(H(f

x

; f

y

) = H

�

(�f

x

;�f

y

), onde H e H

�

indiam, respetivamente, a transfor-

mada de Fourier e o seu onjugado omplexo).
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De forma a assegurar que os �ltros de Gabor se tornem uma fam��lia admiss��vel

de Gabor wavelets, omo desrito na Se�~ao A.2, o ganho DC de ada �ltro foi

ajustado para zero 	(0; 0) = 0, assegurando que eles n~ao respondam �a regi~oes

om intensidade onstante.

A representa�~ao proposta por MANJUNATH & MA (1996), de aordo om

a estrat�egia apresentada anteriormente, resulta nas seguintes f�ormulas para o

�alulo dos parâmetros �

u

e �

v

dos �ltros de Gabor:

a =

�

U

h

U

l

�

1

S�1

;

�

u

=

(a� 1)U

h

(a + 1)

p

2 ln 2

;

�

v

=

tan(

�

2K

)

h

U

h

� (

�

2

u

U

h

)2 ln 2

i

r

2 ln 2�

(2 ln 2)

2

�

2

u

U

2

h

; (A.8)

onde U

l

e U

h

indiam, respetivamente, os limites inferior e superior dos entros

de freq�uênia de interesse. Os parâmetros K e S representam, respetivamente, o

n�umero de orienta�~oes e o n�umero de esalas usadas no proesso de deomposi�~ao

da imagem. A freq�uênia W da sen�oide �e ajustada igual ao limite superior U

h

, e

m = 0; 1; : : : ; S � 1.

Em muitos trabalhos apresentados na literatura, a esolha do n�umero de es-

alas e orienta�~oes, usados no proesso de deomposi�~ao das imagens atrav�es das

Gabor wavelets, tem sido baseada em estudos e modelos da �area de neuro�siologia

sobre sistemas visuais de mam��feros [De Valois et al. (1982), DAUGMAN (1985)℄.

Tais modelos indiam que as larguras de banda de freq�uênia de �elulas simples

e omplexas do sistema visual de mam��feros se enontra na faixa de 0:5 a 2:5 oi-

tavas, agrupando-se em torno de 1:2 e 1:5 oitavas. Eles tamb�em sugerem que as

larguras de banda angulares s~ao ligeiramente menores do que 30

Æ

[DAUGMAN

(1985), JONES & PALMER (1987)℄.
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Exemplos de espetros de freq�uênias gerados a partir de um bano de �ltros

de Gabor s~ao ilustrados na Figura A.2.
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Figura A.2: Exemplos de �ltros de Gabor projetados no dom��nio da freq�uênia.

Cada elipse representa uma faixa de resposta de um �ltro espe���o om mag-

nitude ao quadrado variando de 0:5 a 1:0. Os gr�a�os (a), (b) e () ilustram

três maneiras diferentes de amostrar o espetro de freq�uênias atrav�es da alte-

ra�~ao dos parâmetros U

l

, U

h

, S e K da representa�~ao de Gabor. Os gr�a�os

(a) e (b) representam, respetivamente, os banos de �ltros usados na an�alise de

mamogramas e da imagem de teste usada para ilustrar o m�etodo proposto.

Devido ao fato das Gabor wavelets n~ao formarem uma base ortogonal, n~ao �e

poss��vel realizar o �alulo dos oe�ientes da transformada Wavelet mediante uma

simples proje�~ao da imagem no espa�o das wavelets. Entretanto, a loaliza�~ao

�otima em ambos os espa�os (o da imagem e o da freq�uênia) e a ortogonalida-

de de um onjunto de fun�~oes s~ao propriedades que n~ao podem ser satisfeitas

simultaneamente [NAVARRO et al. (1996)℄.

Com base no que foi exposto no par�agrafo anterior, nesse trabalho as an�alises

foram realizadas usando a magnitude das respostas dos �ltros, aluladas omo

a

m;n

=

�

�

�f �  

par

m;n

(x; y)

�

�

� ; (A.9)

onde  

par

m;n

(x; y) india apenas a parte real sim�etria do �ltro de Gabor, e o s��mbolo

� representa o operador onvolu�~ao.
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A Figura A.3 mostra uma imagem de 256�256 pixels, e 8-bits de resolu�~ao de

uma textura natural [WEBER (1977)℄. Essa imagem ser�a usada para desrever

e ilustrar o m�etodo proposto para a an�alise de omponentes direionais.

(a)

Figura A.3: Imagem de uma textura natural da base de dados WEBER (1977).

A.5 Redu�~ao de redundânias atrav�es da apli-

a�~ao da transformada de Karhunen-Lo�eve

A transformada KL foi usada para seleionar os omponentes prinipais das

imagens �ltradas, preservando apenas os elementos direionais mais relevantes

entre as esalas. Esta transforma�~ao pode ser entendida omo uma ompress~ao

dos dados, atrav�es da elimina�~ao das redundânias entre as imagens �ltradas

[GONZALEZ & WOODS (1992), p�agina 106℄.

Para a aplia�~ao da transformada KL, as imagens �ltradas a partir do bano de

�ltros de Gabor foram organizadas de aordo om a Figura A.4 a �m de permitir

a forma�~ao de um vetor x de dimens~ao S para ada posi�~ao relativa (x; y) nas

imagens (S representa o n�umero de esalas). Os vetores x foram usados para

o �alulo do vetor de m�edias � e da matriz de ovariânia C de aordo om as

equa�~oes

� =

1

M

M

X

k=1

x

k

; (A.10)
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e

C =

1

M

M

X

k=1

h

x

k

x

T

k

� �

k

�

T

k

i

: (A.11)

Escala 1

Escala 2

Escala 3

Escala 4

xx =

x
1

x
2

x
3

x
4

(a)

Figura A.4: Exemplo de um vetor x formado a partir de pixels orrespondentes

entre diferentes esalas, de uma mesma orienta�~ao.

A seguir, os autovalores e autovetores da matriz de ovariânia foram alu-

lados e ordenados (ordem deresente) na matriz A de maneira que a primeira

linha de A �e o autovetor orrespondente ao maior autovalor e a �ultima linha

�e o autovetor orrespondente ao menor autovalor. Os primeiros N autovetores

orrespondendo a 95% da variânia total, alulada a partir dos autovalores, fo-

ram seleionados e usados para o �alulo dos omponentes prinipais em ada

orienta�~ao analisada omo y = A(x� �).

A transformada KL �e �otima no sentido que ela minimiza o erro m�edio qua-

dr�atio entre os vetores x e a aproxima�~ao resultante y [GONZALEZ & WOODS

(1992)℄.

O resultado da aplia�~ao da transformada KL para todas as orienta�~oes, on-

forme desrito aima, �e um onjunto de K imagens ontendo as informa�~oes mais
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relevantes em ada orienta�~ao, onde K �e o n�umero de orienta�~oes analisadas.

A Figura A.5 ilustra os omponentes prinipais para o orienta�~ao de 90

o

ob-

tidos para a imagem teste da Figura A.3 de aordo om o proedimento desrito

anteriormente. Os autovalores da matriz A indiados na legenda da Figura A.5

foram usados para seleionar os omponentes representando as informa�~oes dire-

ionais mais relevantes. Neste exemplo, apenas os três omponentes prinipais

om autovalores somando 99:11% (> 95%) da variânia total foram usados para

ompor o omponente �nal a 90

o

.

(a) (b)

() (d)

Figura A.5: As imagens (a)-(d) indiam, respetivamente, os primeiro, segun-

do, tereiro e quarto omponentes, resultantes da aplia�~ao da transformada KL

apliada �as respostas dos �ltros om orienta�~ao de 90

Æ

para a imagem mostra-

da na Figura A.3. Os autovalores dos quatro omponentes indiados aima s~ao:

�

1

= 85:840935, �

2

= 36:408596, �

3

= 11:485662 e �

4

= 1:204247. O ontraste

das imagens foram igualmente orrigidos para melhor visualiza�~ao.
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A.6 Elimina�~ao de esp�urios atrav�es da t�enia

de limiariza�~ao de Otsu

Visto que as Gabor wavelets n~ao formam uma base ortogonal, elas n~ao per-

mitem uma ondi�~ao perfeita para a reonstru�~ao das imagens �ltradas. Esse

fato resulta numa quantidade pequena de energia fora da banda de freq�uênia de

an�alise, gerando artefatos na imagem �ltrada. Embora, o objetivo desse traba-

lho n~ao �e a reonstru�~ao da imagem original, a elimina�~ao de pequenos efeitos

de espalhamento espetral pode evitar que os omponentes direionais usados na

an�alise n~ao se tornem polarizados. Para reduzir esse problema, as K imagens

resultantes da transformada KL foram limiarizadas atrav�es da t�enia de Otsu

[OTSU (1979)℄.

O m�etodo de limiariza�~ao de Otsu �e uma t�enia n~ao param�etria que permite

o �alulo r�apido, autom�atio e de maneira simples (derivado a partir de momentos

de primeira ordem dos n��veis de inza) de um valor �otimo de limiar, atrav�es da

maximiza�~ao da seguinte medida de separatibilidade entre lasses:

�(k) =

�

2

B

(k)

�

2

T

; (A.12)

onde �

2

B

(k) �e a variânia entre lasses om o limiar sendo k e �

2

T

�e a variânia total

do histograma da imagem. Na Equa�~ao A.12, Otsu onsidera o histograma da

imagem, normalizado para �area unit�aria, omo uma distribui�~ao de probabilida-

des. Apenas duas lasses s~ao onsideradas: o fundo da imagem (C

0

) representado

pelos pixels om n��vel de inza de 0 a k, e os objetos (C

1

) representado pelos pi-

xels om n��vel de inza de k+1 at�e 255: O valor do limiar �e ent~ao de�nido omo

o limiar �otimo k

�

, no sentido da an�alise disriminante, que maximiza a seguinte

equa�~ao:

�

2

B

(k

�

) =

�

max

0�k�255

�(k)

�

=

�

max

0�k�255

�

2

B

(k)

�

: (A.13)
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O valor de �

2

T

n~ao �e onsiderado na equa�~ao aima por ser independente do limiar

k.

A limita�~ao do m�etodo de Otsu aparee quando a fun�~ao densidade de proba-

bilidade, onsiderada aqui omo o histograma normalizado da imagem, se distan-

ia da distribui�~ao bimodal. Neste aso, o valor do limiar alulado �e geralmente

maior do que o limiar ideal (limiar esperado intuitivamente). Neste trabalho, no

entanto, o m�etodo de Otsu mostrou-se su�iente para a remo�~ao dos efeitos de

sobreposi�~ao espetral.

A.7 Soma vetorial das imagens �ltradas

As imagens de fase e magnitude, desrevendo as informa�~oes direionais mais

relevantes da imagem original s~ao ompostas atrav�es da soma vetorial [J

�

AHNE

(1997), p�agina 379℄ das K imagens resultantes do proedimento desrito anteri-

ormente, omo ilustra a Figura A.6.

Neste proedimento, ada vetor (relativo a ada posi�~ao (x; y) das imagens

�ltradas) �e representado pela magnitude da imagem �ltrada e pela orienta�~ao dos

�ltros de Gabor usados para ger�a-la. As imagens de magnitude e fase obtidas

para a imagem da Figura A.3 s~ao apresentadas na Figura A.7.

00oo

90oo

45oo135oo

180oo

Figura A.6: Exemplo da soma vetorial empregada neste trabalho para ompor

as imagens de magnitude e fase. Por simpliidade, apenas quatro omponentes

direionais s~ao ilustrados na �gura.
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(a) (b)

Figura A.7: Imagens de magnitude e fase da imagem de teste da Figura A.3. As

imagens foram equalizadas para melhor visualiza�~ao.



Apêndie B

Os algoritmos EM e DAEM

B.1 Estimativa por m�axima-verossimilhan�a a

partir de dados inompletos

Suponha que Z �e um grupo de dados gerados a partir de um proesso aleat�orio

e onsiste de \dados observ�aveis", X = fx

1

; x

2

; : : : ; x

M

g, e \dados n~ao-observ�a-

veis", Y = fy

1

; y

2

; : : : ; y

M

g, de forma que Z = (X; Y ) = f(x

j

; y

j

); om j =

1; : : : ;Mg: Neste tipo de formula�~ao, os grupos Z e X s~ao hamados, respetiva-

mente, de dados \ompletos" e \inompletos".

Em problemas de treinamento n~ao-supervisionado, omo por exemplo no aso

da estima�~ao da fun�~ao densidade de probabilidade (f.d.p.) de uma mistura �nita

de gaussianas, y

j

�e representado por um valor inteiro (y

j

= i; i 2 f1; 2; : : : ; Kg;

onde K �e o n�umero de omponentes da mistura) indiando o n�uleo gaussiano do

qual o dado observado x

j

se origina.

Assumindo que a densidade de probabilidade onjunta de X e Y �e para-

metriamente representada por f(x

j

; y

j

j�); onde � �e o vetor de parâmetros da

densidade a ser estimada (a dimensionalidade de � �e �nita e �xa), e que os da-

dos s~ao amostras identiamente e independentemente distribu��das (i.i.d.), ent~ao

a distribui�~ao aima pode ser esrita omo:

140
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f(x; yj�) =

M

Y

j=1

f(x

j

; y

j

j�): (B.1)

O estimador de m�axima-verossimilhan�a de � �e o valor de � que maximiza

o logar��tmo da fun�~ao de verossimilhan�a dos \dados observ�aveis" de�nida por

L(�jx)

def

= ln f(xj�); ou de forma equivalente, ele orresponde a solu�~ao da

seguinte equa�~ao de probabilidade

�L(�jx)

��

= 0: (B.2)

Entretanto, visto que em muitas aplia�~oes a Equa�~ao B.2 se torna n~ao-linear,

e portanto de dif��il solu�~ao, algoritmos iterativos devem ser apliados. Um dos

algoritmos mais utilizados em problemas pr�atios, por ser omputaionalmente

simples e e�iente, �e o algoritmo EM proposto por DEMPSTER et al. (1977).

B.2 Algoritmo EM

Como menionado anteriormente, o algoritmo EM �e um m�etodo iterativo

utilizado para aproximar o estimador de m�axima-verossimilhan�a em problemas

onde o �alulo direto (atrav�es de t�enias num�erias) do estimador �e muito dif��il,

ou quando os dados observ�aveis s~ao inompletos.

Para a determina�~ao do algoritmo EM, onsidere o problema de estima�~ao do

vetor de parâmetros � usando o estimador de m�axima-verossimilhan�a, dado um

grupo de vari�aveis observ�aveis x

j

para as quais a densidade de probabilidade �e

bem de�nida. Assume-se tamb�em que a maximiza�~ao da f.d.p. f(xj�) �e dif��il de

ser realizada, mas que, a partir de informa�~oes adiionais y

j

, a maximiza�~ao da

probabilidade dos dados ompletos f(x; yj�) �e relativamente f�ail de se alular.

No entanto, os dados ompletos nem sempre est~ao dispon��veis.

A id�eia prinipal do algoritmo EM �e ent~ao utilizar a rela�~ao entre as proba-

bilidades ondiionais e onjuntas expressa na forma logaritmia por
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ln f(xj�) = ln f(y; xj�)� ln f(yjx;�); (B.3)

e o fato que f(xj�) �e, na realidade, uma identidade, ou seja, f(xj�) se mant�em

inalterada para qualquer valor y inserido no lado direito da equa�~ao.

Supondo, por exemplo, que y seja gerado pela distribui�~ao de probabilidade

f(yjx;�

k

), onde �

k

�e um valor qualquer esolhido para �. Ent~ao, alulando-se

o valor da esperan�a da Equa�~ao B.3 em rela�~ao a yjx;�

k

(o espa�o dos dados

ompletos), tem-se:

- do lado esquerdo

Z

ln f(xj�)f(yjx;�

k

)dy = ln f(xj�)

Z

f(yjx;�

k

)dy = ln f(xj�); (B.4)

- e do lado direito

Z

ln f(y; xj�)f(yjx;�

k

)dy �

Z

ln f(yjx;�)f(yjx;�

k

)dy: (B.5)

De maneira simpli�ada, as Equa�~oes B.4 e B.5 podem ser reesritas omo:

ln f(xj�) = Q(�;�

k

)�H(�;�

k

); (B.6)

onde

Q(�;�

k

) =

Z

ln f(y; xj�)f(yjx;�

k

)dy = E[ln f(y; xj�)℄; e (B.7)

H(�;�

k

) =

Z

ln f(yjx;�)f(yjx;�

k

)dy: (B.8)

O objetivo do algoritmo EM �e enontrar um �

k+1

tal que ln f(xj�

k+1

) �

ln f(xj�

k

); ou seja, que o logaritmo da fun�~ao de verossimilhan�a aumente a
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ada itera�~ao. Nesta situa�~ao, substituindo-se a Equa�~ao B.6 na desigualdade

aima e rearranjando os termos, tem-se:

Q(�

k+1

;�

k

)�Q(�

k

;�

k

) (B.9)

�H(�

k+1

;�

k

) +H(�

k

;�

k

) � 0: (B.10)

Uma propriedade importante a respeito da equa�~aoH, a qual pode ser provada

pela desigualdade de Jensen [HARDY et al. (1952) apud TAGARE (1998)℄, �e que

quando H(�;�

k

) �e interpretada omo uma fun�~ao de � (para um valor �xo de

�

k

), ent~ao ela tem seu m�aximo em � = �

k

. Logo, para qualquer �

k+1

, tem-se

que

H(�

k+1

;�

k

) � H(�

k

;�

k

); (B.11)

e onseq�uentemente

Q(�

k+1

;�

k

)�Q(�

k

;�

k

) � 0: (B.12)

Portanto, a desigualdade ln f(xj�

k+1

) � ln f(xj�

k

); pode ser garantida me-

diante a esolha de um valor

�

k+1

= arg max

�

Q(�;�

k

): (B.13)

Dessa forma, a ada itera�~ao do algoritmo EM a probabilidade ondiional

da estimativa aumenta at�e que a estimativa onverja para um m�aximo loal do

logaritmo da fun�~ao de verossimilhan�a (ln f(xj�)).

Com base nas Equa�~oes B.7 e B.13, o m�etodo iterativo EM pode ser sumari-

zado omo indiado no algoritmo 2.
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Algorithm 2

Iniialize o vetor de parâmetros �.

.Repita

� Est�agio{E : Calule a esperan�a do log da fun�~ao de verossimilhan�a

dos dados ompletos; Q(�;�

k

) � E

�

k [ln f(y; xj�

k

)℄, onforme

Equa�~ao B.7.

� Est�agio{M : Enontre uma nova estimativa de � que maximize

Q(�;�

k

), ou seja, �

k+1

= arg max

�

Q(�;�

k

).

.At�e que um determinado teste de onvergênia seja satisfeito.

B.3 Algoritmo DAEM baseado na f.d.p. a pos-

teriori parametrizada

A f.d.p. a posteriori f(yjx;�) exere uma fun�~ao importante na etapa \M"

(maximiza�~ao) do algorimto EM, omo pode ser observado nas Equa�~oes B.7 e

B.8. No entanto, nos est�agios iniiais do proesso de itera�~ao ela n~ao �e on��avel

devido ao valor aleat�orio usado na iniializa�~ao dos seus parâmetros. Com base

neste fato, o m�etodo DAEM proposto por UEDA & NAKANO (1998), introduz

uma nova f.d.p. a posteriori p(yjx;�) em substitui�~ao �a fun�~ao f(yjx;�) original.

Visto n~ao haver nenhum onheimento a priori a respeito de p(yjx;�), UEDA

& NAKANO (1998) utilizaram o prin��pio da m�axima entropia para espei��a-la.

Tal prin��pio a�rma que quando apenas informa�~oes pariais estiverem dispon��veis

sobre determinados resultados, devemos esolher as probabilidades de forma a

maximizar a inerteza sobre a informa�~ao perdida, ou de outra forma, se existirem

n resultados poss��veis, ent~ao, na ausênia de informa�~oes adiionais, eles devem

ser onsiderados eventos om a mesma probabilidade de oorrênia [UFFINK

(1995)℄.

Neste aso, UEDA & NAKANO (1998) supuseram que quando um dado x �e

observado, o \miro" estado, isto �e p(yjx;�), �e ainda desonheido; no entanto a

\maro" informa�~ao, que �e a esperan�a do logar��tmo da fun�~ao de verossimilhan�a

dos dados ompletos, �e onstante, ou seja,
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E[ln f(y; xj�)℄ = te: (B.14)

Ent~ao, a fun�~ao p pode ser obtida omo a distribui�~ao de probabilidade que

maximiza a entropia

S = �

Z

[ln p(yjx;�)℄p(yjx;�)dy; (B.15)

sob a restri�~ao da Equa�~ao B.14 e

R

p(yjx;�)dy = 1: O prin��pio da m�axima

entropia pode ser interpretado omo um m�etodo para projeto de um modelo

estat��stio onde um peso �e igualmente assoiado

1

a ada \miro" estado desde

que a \maro" informa�~ao seja satisfeita [UEDA & NAKANO (1998)℄.

Esse problema de maximiza�~ao pode ser resolvido atrav�es do m�etodo de mul-

tipliadores de Lagrange [BISHOP (1995), Apêndie C℄, om a fun�~ao objetiva

formulada da seguinte forma:

J [p℄

def

= S + �(E[ln f(y; xj�)℄� te) + �(

Z

p(yjx;�)dy � 1); (B.16)

sendo que � e � s~ao os multipliadores de Lagrange.

Calulando a derivada parial de J em rela�~ao �a p, que �e indiada por

�J =

Z

[�1� ln p(yjx;�) + � ln f(x; yj�) + �℄�pdy; (B.17)

e fazendo �J = 0, o termo [�℄ na equa�~ao aima deve ser igual a zero, e portanto,

p(yjx;�) = exp[� ln f(x; yj�) + �� 1℄: (B.18)

A partir da Equa�~ao B.18 e visto que

R

p(yjx;�)dy = 1, ent~ao tem-se a

1

No aso do modelo de misturas de Gaussianas, o termo \peso igualmente assoiado" signi�a

que um dado x

j

�e assoiado om igual probabilidade a ada um dos omponentes da mistura.
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seguinte distribui�~ao de Gibbs [ROSE et al. (1990), ROSE (1998)℄:

p(yjx;�) =

1

Z

expf��(�E[ln f(y; xj�)℄)g; (B.19)

onde

Z =

Z

expf��(�E[ln f(y; xj�)℄)gdy =

Z

f(x; yj�)

�

dy: (B.20)

Fazendo uma analogia om proessos \Annealing" [ROSE (1998)℄, observa-se

que 1=� orresponde a temperatura. Substituindo a Equa�~ao B.20 na Equa�~ao

B.19 obtem-se a nova probabilidade a posteriori parametrizada por �,

p(yjx;�) =

f(x; yj�)

�

R

f(x; yj�)

�

dy

: (B.21)

Analisando a Equa�~ao B.21 para diferentes valores de �, observa-se dois asos

espeiais; o primeiro �e quando � = 0 o que faz de p(yjx;�) uma distribui�~ao

uniforme. O segundo aso �e para � = 1, onde p reduz-se a f.d.p. a posterior

original dada pela Equa�~ao B.1. Portanto, para o intervalo 0 < � � 1, um

aumento de � signi�a uma mudan�a na forma de p de uniforme at�e f.d.p. a

posteriori original, f .

O algoritmo DAEM, desrito a seguir - algoritmo 3, pode ser visto omo

um m�etodo iterativo de minimiza�~ao de U

�

em ada temperatura (1=�). Uma

importante distin�~ao entre o m�etodo \Simulated Annealing" (SA) e o m�etodo

DAEM, �e que neste �ultimo, o proesso de otimiza�~ao (realizado nos est�agios E e

M do algoritmo 3) �e realizado de forma determin��stia atrav�es do inremento do

valor de �.
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Algorithm 3

.Ajuste �  �

min

(0 < �

min

� 1):

.Repita

. Iniialize o vetor de parâmetros �.

.Repita

� Est�agio{E : alule o modelo f(xj�) atrav�es da maximiza�~ao da

esperan�a do logaritmo da fun�~ao de verossimilhan�a dos dados

ompletos, ondiionada por �

k

, assumindo que os valores dos

parâmetros em �

k

est~ao orretos, ou seja,

U

�

(�;�

k

) = Ef� ln f(x; yj�

k

)g =

Z

f� ln f(x; yj�)g

f(x; yj�

k

)

�

R

f(x; yj�

k

)

�

dy

dy :

� Est�agio{M : Reavalie � omo �

k+1

= argmin

�

U

�

(�;�

k

);

onsiderando a nova distribui�~ao dos dados alulada no est�agio

anterior.

.At�e que a onvergênia seja satisfeita.

. Inremente � : (�  � � 1:2).

.Enquanto � � 1.

B.4 Estimativa da densidade da mistura de gaus-

sianas atrav�es dos algoritmos EM e DAEM

No modelo da mistura de gaussianas, a distribui�~ao dos \dados inompletos"

(x

j

, j = f1 : : :Mg) �e formulada omo

f(xj�) =

K

X

i=1

W

i

N(xj�

i

); (B.22)

onde os valores de x representam os valores dos n��veis de inza da imagem,W

i

s~ao

os parâmetros normalizados da mistura (

P

K

i=1

W

i

= 1 e 0 � W

i

� 1), e N(xj�

i

) �e a

fun�~ao densidade de probabilidade gaussiana parametrizada por �

i

= [�

i

;�

i

℄ (i.e.,

o valor da m�edia e da matriz de ovariânia do n�uleo gaussiano i). O vetor � re-

presenta a ole�~ao de parâmetros do modelo da mistura (W

1

; : : : ;W

K

; �

1

; : : : ; �

K

),

e K �e o n�umero de n�uleos gaussianos. Cada n�uleo gaussiano �e representado por

N(xj�

i

) = (2�)

�d=2

j�

i

j

1=2

exp

�

�

1

2

(x� �

i

)

T

�

�1

i

(x� �

i

)

�

: (B.23)
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Usando a formula�~ao de \dados observ�aveis e n~ao-observ�aveis", desrito na

se�~ao B.1, para a densidade da mistura de gaussianas de�nida aima, tem-se que

os dados observ�aveis ou inompletos s~ao representados pelos valores x

j

, e os dados

n~ao-observ�aveis por r�otulos y

j

2 f1; 2; : : : ; Kg indiando o n�uleo gaussiano do

qual o dado observado x

j

se origina.

Neste ontexto, a partir de um grupo de eventos x

j

, os parâmetros do modelo

da mistura podem ser determinados atrav�es do m�etodo de estima�~ao por m�axima-

verossimilhan�a usando o algoritmo EM.

Em primeiro lugar, alula-se o est�agio \E" (a esperan�a dos dados ompletos)

omo:

Q(�;�

k

) =

Z

ln f(y; xj�)f(yjx;�

k

)dy (B.24)

=

Z

[ln f(xjy;�) + ln f(yj�)℄ f(yjx;�

k

)dy (B.25)

=

Z

2

4

ln

M

Y

j=1

N(x

j

j�

y

j

;�

y

j

) + lnW

y

j

3

5

f(yjx;�

k

)dy (B.26)

=

Z

8

<

:

M

X

j=1

�

�

1

2

ln�

y

j

�

1

2

(x

j

� �

y

j

)

2

=�

y

j

�

+ (B.27)

M

X

j=1

lnW

y

j

+ k

9

=

;

f(yjx;�

k

)dy;

onde a tereira equa�~ao segue da de�ni�~ao da mistura de gaussianas. Visto que

as amostras s~ao independentes e usando a regra de Bayes, ent~ao f(yjx;�

k

) pode

ser simpli�ada omo:

f(yjx;�

k

) / f(xjy;�

k

)f(yj�

k

) (B.28)

/

M

Y

j=1

f(x

j

jy

j

;�

k

)f(y

j

j�

k

) (B.29)

/

M

Y

j=1

f(y

j

jx

j

;�); (B.30)
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onde a segunda equa�~ao segue da independenia entre os dados, e a �ultima

equa�~ao usa a regra de Bayes na forma inversa. A probabilidade ondiional

dos dados n~ao-observ�aveis ent~ao �e dada por

f(y

j

= ijx

j

;�

k

) =

f(x

j

jy

j

= i;�

k

)f(y

j

= ij�

k

)

P
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Com a nota�~ao aima, o est�agio \E" do algoritmo EM pode ser alulado

omo:
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Para obter uma estimativa atualizada dos parâmetros da misturaW

i

maximiza-

se a express~ao aima, sujeito a seguinte restri�~ao

P
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W

i

= 1. As partes depen-

dentes de W

i

na Equa�~ao B.34 podem ser separadas e adiionadas �a restri�~ao de

igualdade om um operador de Lagrange �. Dessa forma, a fun�~ao objetiva para

o operador de Lagrange �e de�nida omo:
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Difereniando L(W

i

) em rela�~ao a W

i

e igualando a zero tem-se:



AP

^

ENDICE B. OS ALGORITMOS EM E DAEM 150



W

i

=

M

X

j=1

b

P

i

j

=� =

P

M

j=1

b

P

i

j

P

K

i=1

P

M

j=1

b

P

i

j

=

P

M

j=1

b

P

i

j

M

: (B.37)

De maneira similar, difereniandoQ(�;�

k

) em rela�~ao a �
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e a �
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, e igualando

a seguir o resultado a zero, tem-se, respetivamente:
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As equa�~oes aima podem ser failmente reesritas para o m�etodo DAEM

atrav�es da substitui�~ao da Equa�~ao B.31 pela Equa�~ao B.21.
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