
Streszczenie rozprawy doktorskiej Karolina Gornej :

Neuronowa analiza obrazu w procesie identyfikacji wybranych twor6w funkcjonalnych

jajnik6w kr6w mlecznych

Bydlo domowe, nale2y do zwierz4t, kt6re od tysigcy lat lowarzyszy czlowiekowr,

dostarczaj4c takich produkt6w jak mleko, migso, tluszcz, sk6rQ. Najbardziej

rozpowszechnion4 na 6wiecie ras4 bydla jest holsztyirsko - fiyzyjska. W Polsce jest oparta na

niej produkcja mleka towarowego.

ZauwaLyi mozrra, ze obecnie intensfrnie wykorzystuje sig r62nego rodzaju prace

hodowlane by uzyskai jak najwigkszq liczbe produktow (mleko, migso, sk6ra) z

jednego 2r6dla (bydlo). Zwi4zane jest to z intensywnym przyrostem liczby ludno6ci na

Swiecie i gwahownym rozwojem urbanizacji. Do glownych technik stosowanych w

rozrodzie bydla zaliczana jest: sztuczna inseminacja, seksowanie nasienia,

synchronizacja rui. Sztuczna inseminacja byla jednq z pierwszych biotechnik zastosowanych

w praktyce hodowlanej, obecnie jest powszechnie stosowana i stanowi podstawowe metod4

rozrodu bydla. Do regulacji plci zwierz4t zaczQto stosowai seksowane (sortowane) nasienie,

ktore jest niezwykle korzystne dla hodowcow ze wzglgdu na specjalizacjp hodowli. W

stadach przeznaczonych na ub6j preferowane sq bardziej umig3nione samce, natomiast tam

gdzie stado nastawione jest na produkcjg mleka, powinny przewaZai samice.

W przypadku rozrodu bydla mlecznego, kluczowe jest okre6lenie dok{adnego momentu cyklu

rujowego, w ktorym znajduje sig badana krowa. Mo2na tego dokonai m. in na podstawie

analizy i dokladnego okreSlenia stadium rozwojowego cialka zoltego kt6re, uwazane jest za

swoisty zegar biologiczny. Produkowany przez nie progesteron wt4waza korzystne warunki

do zaplodnienia kom6rki jajowej, ponadto w bardzo wczesnym okresie ciq2y pozwala

podtrzyma6 pl6d.

Poza zastosowaniem r62nego rodzaju technik hodowlanych, metod4 kt6ra miala znacz4cy

wplyw na hodowlp bydla bylo obrazowanie ultrasonograficzne ( {/5(i - UltraSonoGraphy).

Obrazowanie ultrasonograficzne, jest jedn4 z metod nieinwazyjnego wspomagania

diagnostyki zar6wno u ludzi jak i u zwierz4t. Obrazowanie {/S(,J posiada wiele zalet: jest

bardzo bezpieczne, umo2liwia oceng w tzw. ,,czasie rzeczywistym", ma niskie koszty,

urz4dzenia sq niewielkie (mobilno66). Metoda ta, jednak ma tez swoje wady, do kt6rych

zalicza sig bardzo duZq ziarnistofc obrazu.



Materialem badawczym jaki wykorzystano do realizacji wyznaczonego celu byly obrazy (/SG

jajnik6w kr6w mlecznych, wrM ze znajdujqcymi sig na nich C-1-. W niniejszych badaniach

wykorzystano bydlo rasy polskiej holsztyrisko - fryzyjskiej, kt6ra to rasa stanowi 9804

poglowia wszystkich kr6w w Polsce.

Akwizycja obraz6w odbywala sig w czasie standardowych badari krow mlecznych, podczas

regularnych przegl4dow kontrolnych samic. Oglgdziny odbywaly sig drog4 rektalnq dlatego

teZ aparat ultrasonograficzny musial byi wyposa2ony w sondg, kt6ra umoZliwia tego typu

rozwi4zanie. Wykorzystane w badaniach urzqdzenie to mobilny aparat ultrasono graficzny

firmy DRAMINSKI ULTRASONOGRA,FY, model iScan, kt6rego czEstotliwoii nastawrona

byla na 7 ,5 MHz - standardowa wartoSi w czasie tego typu analizy.

W literaturze nie znaleziono 2adnych doniesieir mowiqcych o klasyfikacji cialek zoltych pod

wzglgdem stadium rozwojowego, w ktorym sig aktualnie znajduj4. Dlatego tez, na potrzeby

tej pracy, biorqc pod uwagg fazy cyklu rujowego, w lrtorych mo2e znajdowa6 sip krowa

zaproponowano podzial pod wzglgdem stadium rozwojowego cialka 2ottego. Podzial jako

zastosowano jest trojklasowy: A, B, C. Do grupy A zaliczano te (2, kt6re znajduj4 sig w 5 do

8 dnia po rui. Cialka 26lte w klasie B znajdujq sig w fazie pelnej dominacji (migdzy 9 a 12 po

owulacji). Natomiast w klasie C, znajduj4 sig te (7, kt6re s4w l3 do 2l dnia po rui czyli te,

ulegajqce luteolizie oraz degradacji.

Jako, 2e niemo2liwa jest ocena stadium rozwojowego C1- krowy bydla miecznego na

podstawie samego obrazowania I/^SC, w niniejszej pracy zdecydowano sig zastosowac

sprzp2enie metod przetwarzania i analizy obrazu wraz z metodami Szluczrrcj Inleligenc.ii

(l'.lM) by sprawdzii skutecznoSi tego podejScia do klasyfikacji tych tworow.

W pracy zastosowano nastQpuj4ce techniki przetwarzania i analizy obrazu. filtr wygl adzalqcy,

filtr wyostrzaj4cy, maska wzmacniaj4c4 kontrast, n.etoda macierzy Gl.('M.

Do wygenerowania zbiorow uczqcych wykorzystano dedykowany program Inage.l, kt6ry

dokonal transkrypcji obraz6w z postaci graficznej do formy rozumianej przez symulator .5'.5'N,

czyli do pliku w postaci csv. Poszczeg6lne zbiory uczqce nazwano: IYyostrzajqcyGLCM,

IVygladzajqcycLCM, KtntrastGLCM, WszystkieGlCM, SuroweG LC M.

Do budowy neuronowych modeli klasyfikacyjnych w opisywanych badaniach wykorzystano

nastppuj4ce cechy reprezentatywne (deskryptory): drugi moment k4towy, kontrast, korelacja,

homogennorii, entropia.

Optymalny model neuronowy, wygenerowano w oparciu o zbi6r uczqcy 5'rtowIGLCM.

Jako56 wygenerowanych modeli, oceniono na podstawie jakoSci oraz blgdu dla jednego z

podzbiorow (testowego) zbioru ucz4cego. Najlepsze wyniki uzyskano w pr4padku 55'/y',
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gdzie nieprzetworzone obrazy ultrasonograficzne zostaly poddane analizie tekstury metoda

GLCM. Uzyskano siec neuronow4 typu MLP, z dwoma neuronami w warstwie wej6ciowej

(odpowiadaj4 one zmiennym: kontrast oraz entropia) i z 2 neuronami w warstwie ukrytej.

Model ten charakteryzuje sig jakoSciq na poziomie 81,3% i blgdem RMS 28,6yo. Biorqc pod

uwagg to, 2e nawet wysoko wykwalifikowany diagnosta nie jest w stanie ocenid w jakim

stadium cialko 26lte sig znajduje, wyniki te potwier&ajq przydatnoSi zaprezentowanej

metody w czasie oceny stadium rozwojowego C/-.

Zastosowanie wytworzonego modelu neuronowego pozwala na szybk4 klasyfikacjp cialek

26ltych, co mo2e pom6c w eliminacji bl9d6w w ocenie, prowadzqcych do nieprawidlowego

podania preparat6w hormonalnych lub tez blgdnego zdiagnozowania cipy u kr6w bydla

domowego.
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