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розробив cиcтеми пiдтримки прийняття клiнiчних рiшень як для дiaгноcтики, тaк i для лiкувaння рaку, a тaкож 

неврологiчних розлaдiв, тaких як хворобa Aльцгеймерa. Компaнiя GE Healthcare викориcтовуючи обробку 

зобрaжень продемонcтрувaлa помiтний прогреc в розробцi cиcтем комп'ютерної обробки зобрaжень для 

дiaгноcтики в гaлузi онкологiї.  

Оcтaннiiм чacом cпоcтерiгaєтьcя тенденцiя виходу нa ринок нових невiдомих рaнiше розробникiв, якi 

отримaли пaтенти нa розробки, що базуються на ШI, в медичнiй дiaгноcтицi. Бaгaто з цих компaнiй, a їх бiльше 

90, є фiрмaми-почaткiвцями, якi в дaний чac розробляють cвої першi продукти. 

Пaтентовлacники розробили cтрaтегiю зaхиcту iнтелектуaльної влacноcтi, розширивши геогрaфiю 

пaтентувaння cвоїх винaходiв [3] для виходу нa ринки iнших крaїн. 

ШI мaє безлiч рiзномaнiтних додaткiв, нaприклaд, прогрaмне зaбезпечення для aнaлiзу ультрaзвукових 

зобрaжень, aнaлiзу мови для емоцiйного cтaну i пcихiчних розлaдiв, полiпшення дозволу зобрaжень aбо 

монiторингу мозку в реaльному чaci, aбо медичних приcтроїв, здaтних виконувaти aнaлiз бiологiчних пaрaметрiв в 

реaльному чaci, тaких як приcтрiй для монiторингу глюкози в кровi, дaтчики монiторингу cну i ЕКГ. 

Чиcло новaчкiв в облacтi ШI, що розробляють прогрaмне зaбезпечення, буде роcти в нaйближчi роки, зaвдяки 

тому що витрaти нa розробку прогрaмного зaбезпечення для ШI невиcокi, нa вiдмiну вiд розробки нових медичних 

приcтроїв. 

З появою нових компaнiй, що зaймaютьcя ШI, a тaкож з урaхувaнням перевaг i нових додaткiв для медицини 

вaжливо розумiти позицiю i cтрaтегiю iнтелектуaльної влacноcтi (IВ) цих розробникiв. Це може допомогти 

виявляти ризики у бізнесі, передбaчити можливоcтi появу нових додaткiв i приймaти cтрaтегiчнi рiшення для 

змiцнення cвоїх позицiй нa ринку. 

Тaким чином, ШII знaчно змiнить трaдицiйну модель медичної дiaгноcтики, iнновaцiї в cферi охорони 

здоров'я мaють неймовiрний потенцiaл для полiпшення якоcтi життя, перевaги  iнтелектуaльної aвтомaтизaцiї 

полягaють в пiдвищеннi, точноcтi i продуктивноcтi, ефективноcтi,  a тaкож в cкороченнi потенцiйних помилок 

людини при одночacному зниженнi витрaт для медичних клiнiк. У зв'язку зi зроcтaючим знaченням ШI в cекторi 

охорони здоров'я буде поcтiйне зроcтaння чиcлa пaтентних зaявок в цiй облacтi, a для конкурентоcпроможноcтi 

cвоїх розробок компaнiям необхiдно зaхищaти cвою iнтелектуaльну влacнicть. 
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The paper describes principles of feature selection from Grey-Level Co-Occurrence matrix for the liver ultrasound 

images classification. These principles include the method of weeding out uninformative features which are least different 

in normal and pathology and forming an ensemble of the best features with the help of a genetic algorithm to speed up the 

searching process. Feature ensembles were used to build a Random Forest Classifier model to determine their quality. The 

models are built separately for each type of sensor(convex, linear and linear sensor in the mode of increased scanning 

frequency) that was used during the sonography. The accuracy of resulting models varies from 68.4% to 89.7% on test 

samples. 
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структурі причин смертності від хвороб органів травлення фіброз і цироз печінки та алкогольна хвороба печінки 

становлять 59,9% серед усього населення, серед чоловіків – 62,7%, серед жінок – 46,2%, серед міського населення – 

58,2%, серед сільського населення – 63,2% [1]. Якщо хворобу не буде виявлено вчасно це може призвести до багатьох 

серйозних інфекційних ускладнень, в найгіршому випадку – смерть. Біопсія печінки часто використовується для оцінки 

стану печінки. Даний підхід дозволяє лікарям обстежити орган і володіє високою точністю прогнозування. Однак, 

біопсія має ряд недоліків серед яких висока вартість, непридатність для регулярного моніторингу лікування, страх 

перед процедурою. 

Щоб запобігти ненавмисну шкоду пацієнтам, широко застосовуються неінвазивні методи діагностики: сонографія, 

комп'ютерна томографія і магнітно-резонансна томографія. Порівняно з біопсією дані методи мають суттєві переваги, 

такі як: відсутність оперативного втручання, низька вартість, уточнення етіології хвороби,  прогнозування перебігу 

захворювання і ефективності терапії. Дані методи широко використовуються для візуалізації печінки та клінічної 

діагностики. Проте, на постановку діагнозу значно впливає якість ультразвукових зображень, так само як знання і 

досвід радіологів. Для недосвідчених УЗД-спеціалістів не завжди легко точно встановити діагноз. Тому, актуальною є 

задача виділення на УЗД інформативних ознак, які потім можна буде використати для створення повноцінної системи 

підтримки прийняття рішень при діагностуванні пацієнта. 

Основна частина. В даному дослідженні було використано знімки ультразвукових зображень у b-режимі надані 

Інститутом ядерної медицини і променевої діагностики НАМН України. Сформовано вибірку областей інтересу (ОІ) 

знімків УЗД (в нормі – 265 об'єктів, патологія – 253).  

З наявних ОІ було створено 3 варіанти загальної вибірки для відповідно 3-х варіантів задач класифікації:  для 

пацієнтів з УЗД на конвексному датчику виділено 158 ОІ норми, 107 ОІ – патології; з УЗД на лінійному датчику: 72 – 

норма, 57 – патологія; з УЗД на лінійному датчику в режиму підвищеного рівня сигналу (режим позначимо як 

лінійний*): 35 – норма, 89 – патологія. 

Так як зображення монохромні (відтінки сірого) для виділення ознак було обрано метод аналізу текстури 

зображення GLCM – матриця суміжності градацій сірого(англ. Grey-Level Co-Occurrence Matrix). GLCM один із 

перших статистичних методів для дослідження текстури, що враховує просторове відношення пікселів та обчислює 

матрицю спільного входження відтінків сірого [2]. Ця матриця характеризує текстуру зображення, визначаючи, як 

часто на зображені зустрічаються пари пікселів із певними значеннями та у визначеному просторовому співвідношенні. 

В якості досліджуваних ознак виступають значення у GLCM. В монохромному зображенні 256 відтінків. Тобто 

потрібно із 65536 (256х256) ознак відібрати ті що будуть давати найкращі результати класифікації. Значна кількість 

змінних змушує шукати шляхи зменшення кількості початкових ознак.  

Для того щоб відібрати ті ознаки, які найкращим чином відрізняються в нормі і патології, розраховано різницеву 

матрицю(матриця різниць між середніми значеннями частот градацій сірого норми і патології). Ознаки були визначені 

наступним чином: значення частоти різницевої матриці, які більше 0 і більше максимального значення частоти * 0.1; 

значення частоти менше 0 і менше мінімального значення частоти * 0.1. В результаті одержуємо близько 500 ознак які 

найбільше відрізняються в нормі і патології. Наступний етап відбору ознак відбувається за допомогою Генетичного 

алгоритму(ГА).  Для початку розраховується кореляція Спірмена між відібраними ознаками та змінною класу. В якості 

генів в ГА виступають кореляції між ознаками і класом. Для визначення якості популяції використано критерій для 

вибору найкращого ансамблю ознак [3]: 

 

 

(1) 

де x – ознака; y – клас; k – розмір ансамблю ознак, K - коефіцієнт кореляції Спірмена. 

Для кожного датчику були знайдені оптимальні ансамблі ознак, після чого були побудовані моделі Випадкового 

лісу класифікації (Random Forest). Отримані моделі були оцінені за критеріями точності та F-міри (гармонічне середнє 

між чутливістю та специфічністю). Результат показано в табл. 1. 

 

Таблиця 1. - Результати класифікації моделей Випадкового лісу після відбору найкращого ансамблю ознак 

Датчик 

Вибірка 
Розмір 

ансамблю 
Навчальна (70%) Тестова (30%) 

Точність (%) F-міра Точність (%) F-міра 

Конвексний 100 1 76.3 0.761 26 

Лінійний 97.8 0.98 89.7 0.889 39 

Лінійний*  95.3 0.955 68.4 0.616 20 

 

Висновки. В результаті дослідження було виявлено нові ознаки для класифікації медичних зображень 

сонографії та розроблено підхід для їхнього відбору. В майбутньому планується покращити результат 



ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ (ISM–2020)  

 

 
26-27 листопада, 2020 р.                                                  78                                                             м. Харків, ХНУРЕ 

використавши нові параметри під час обчислення матриці GLCM та використати інші критерії оцінки ансамблю 

під час відбору за допомогою Генетичного алгоритму. 
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The paper describes a method for classifying ultrasound liver images in the parameter space of a linear model with 

delays in grayscale values over the scan of the area of interest. The model is built using the Group Method of Data 

Handling. The results obtained allow to achieve the qualitative reconstruction of ultrasound images as well as high 

classification rates of norm-pathology of the liver 
 

Вступ. Статистика недавніх досліджень показує, що кількість випадків захворювання печінки збільшується 

та є причиною до 2 мільйонів летальних результатів на рік у всьому світі [1]. Вчасне виявлення та діагностування 

патологій, відіграють важливу роль у лікуванні пацієнтів. Для діагностики, в основному використовують методи: 

біопсія (інвазивний) та ультразвукове дослідження (неінвазивний). Однак в результаті інвазивного втручання, 

пацієнту необхідно пройти період відновлення, до того ж, можливі ускладнення або навіть летальні випадки. 

Ультразвукове дослідження (УЗД) не має таких наслідків, однак має гіршу точність. Таким чином вдосконалення 

неінвазивних методів діагностики є актуальною задачею дослідження. Для встановлення ступеня фіброзу чи 

діагнозу норма-патологія печінки лікарі використовують УЗД-знімки в основному з лінійним чи конвексним 

датчиком. На рис. 1 наведено УЗД зображення норми та один з прикладів патології (дифузне захворювання) 

печінки. Спеціалісти зазвичай впевнено розрізняють класи, та можуть охарактеризувати ступінь патології  в 

структурі печінки.  
 

  

Рис. 1. Зображення патології печінки (зліва) та норми (справа) 
 

Однак для виключення помилок діагностики внаслідок втоми лікаря (вплив людського фактору) є 

актуальним режим контрольованого прийняття рішень за допомогою систем автоматизованої класифікації. На 

прикладі (рис.1) видно, що норма має більш рівномірну та зернисту структуру, що дає підстави для застосування 
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