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Recenzja
rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominika GAWŁA pt.

„Nowe

procedury tworzenia modeli wirtualnych dla potrzeb medycyny
klinicznej”

1. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania recenzji stanowi pismo Pana Dziekana Wydziału Maszyn
Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Franciszka
Tomaszewskiego z dnia 1.08.2017 roku (dostarczone 17.11.2017). Wraz z pismem
otrzymałem egzemplarz pracy doktorskiej.
2. Uwagi ogólne
Recenzowana rozprawa doktorska napisana jest w języku polskim, liczy 281 stron
razem z Dodatkami i spisem literatury. Rozprawa dotyczy opracowania systemu
pozwalającego na tworzenie modeli wirtualnych i przestrzenną wizualizację tkanek na
podstawie obrazowania metodą Rezonansu Magnetycznego oraz wykorzystanie wyników. w
procesie oceny przedoperacyjnej w szczególności w obszarze schorzeń kręgosłupa, ze
względu na nieinwazyjność metody.
Jak pisze mgr inż. Dominik Gaweł :
“Celem pracy było opracowanie nowych procedur tworzenia modeli wirtualnych dla potrzeb
medycyny klinicznej i zweryfikowanie poprawności działania opracowanych metod na

rzeczywistych danych klinicznych oraz rozwój specjalistycznych metod pomiarowych
wykorzystywanych w przygotowaniu przedoperacyjnym. Procedury te miały skupiać się na
odtworzeniu trójwymiarowej geometrii tkanki kostnej, w szczególności kręgosłupa, z
obrazowania metoda Rezonansu Magnetycznego wykonanego zgodnie ze standardowymi
protokołami badan wykorzystywanymi w klinice Rehasport Clinic sp. z o.o. oraz
umożliwieniu wykonywania pomiarów trójwymiarowej geometrii tkanek w szybki i dostępny
dla specjalistów sposób.
Do głównych zadań należały:
∙ automatyzacja tworzenia modeli wirtualnych na podstawie badań uzyskanych metodą
Rezonansu Magnetycznego,
∙ rozwój specjalistycznych metod pomiarowych wykorzystywanych w przygotowaniu
przedoperacyjnym, w szczególności Wizualizacji Osiowej Kręgosłupa
∙
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umożliwiającej wykonywanie pomiarów geometrii trójwymiarowej.
Zakres prac obejmował:
∙ opracowanie metody filtracji niskiej jakości danych uzyskanych metodą Rezonansu
Magnetycznego,
∙ opracowanie metody wstępnej klasyfikacji obrazów uzyskanych metodą Rezonansu
Magnetycznego,
∙ opracowanie metody segmentacji tkanek z danych uzyskanych metodą Rezonansu
Magnetycznego,
∙ opracowanie metody tworzenia modeli wirtualnych,
∙ opracowanie metody tworzenia Cyfrowo Zrekonstruowanego Radiogramu,
∙ opracowanie szybkiej i dostępnej metody pomiaru trójwymiarowej geometrii,
∙ przygotowanie niezbędnego oprogramowania,
∙ wykonanie obliczeń sprawdzających poprawność działania opracowanych procedur,
∙ wytyczenie dalszych kierunków i możliwości badan.
Badania podjęte w pracy są częścią projektu Narodowego Centrum Badan i Rozwoju ”Wirtualne środowisko przestrzennego obrazowania diagnostycznego zwiększającego
dostępność do wysoko specjalistycznych procedur medycznych” (Virdiamed, umowa nr
PBS3/B9/34/2015)
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Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedrę Inżynierii Wirtualnej Politechniki Poznańskiej oraz
klinikę Rehasport Clinic sp. z o.o. Projekt powstał ze względu na brak w obecnym systemie
ochrony zdrowia w Polsce kompleksowego, powszechnie dostępnego, szybkiego systemu,

umożliwiającego tworzenie wizualizacji przestrzennych tkanek, łatwe ich przesyłanie, analizę
oraz wspomaganie na ich podstawie decyzji klinicznych.
Trzeba stwierdzić, że przedstawiony przez Doktoranta cel i zakres pracy dotyczą
istotnych, z biomechanicznego i medycznego (praktycznego) punktu widzenia, zagadnień
mających zastosowanie w procesie planowania zabiegów operacyjnych i ocenie skutków
interwencji chirurgicznej na drodze wykorzystania metod i narzędzi mechaniki. Dlatego
należy uznać, że przedstawiona praca jest interdyscyplinarna i może być zakwalifikowana
do dyscypliny naukowej Budowa i eksploatacja maszyn a podjęte zagadnienia mogą
stanowić temat pracy doktorskiej.

3. Zawartość rozprawy
Praca składa sie ze streszczenia, dziewięciu rozdziałów, dwóch dodatków oraz spisu
literatury. Streszczenia pracy przedstawiono zarówno w języku polskim jak i angielskim.
W rozdziale pierwszym (5 stron) zawarto ogólne wprowadzenie do tematyki pracy,
przedstawiono genezę podjętych badan oraz omówiono układ i treść pracy.
W rozdziale drugim (9 stron) przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący
wykorzystywanych w pracy metod. W pierwszej kolejności omówiono znane i powszechnie
wykorzystywane metody diagnostyki obrazowej. Dalej skupiono sie na przeglądzie technik
związanych z klasyfikacja obrazów, wskazując najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.
Następnie przedstawiono znane metody segmentacji danych, podstawowe metody budowy
modeli wirtualnych oraz metody ich wizualizacji.
W rozdziale trzecim (3 strony) przedstawiono cel prowadzonych prac oraz ich zakres,
skupiono sie na kluczowych elementach związanych z opracowaniem nowych procedur
tworzenia modeli wirtualnych dla potrzeb medycyny klinicznej i przetestowaniem ich
działania.
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wykorzystywanych w pracy. Skupiono sie na szczegółowym opisie działania sieci
neuronowych, konwolucyjnych sieci neuronowych oraz modelu aktywnego wyglądu.
W rozdziale piątym (23 strony) przedstawiono opracowane rozwiązania. Na początku
skupiono sie na procesie automatycznego tworzenia modeli wirtualnych z danych uzyskanych
metodą rezonansu magnetycznego, określono rodzaj i jakość wykorzystywanych danych oraz

metodę wstępnej filtracji, a w szczególności korekcji niejednorodności nasycenia. Dalej
przedstawiono uogólniona procedurę segmentacji i opisano jej elementy składowe, skupiono
sie na kluczowych fragmentach procedury takich jak detekcja i klasyfikacja obiektów na
obrazach uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego, szczegółowa segmentacja tkanek na
obrazach
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metodą

rezonansu

magnetycznego
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trójwymiarowego. Dodatkowo w rozdziale tym opisano rozwiniętą wraz z Klinika Chorób
Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu metodę wizualizacji kręgosłupa w płaszczyźnie osiowej, w której skład wchodzi
opracowana metoda cyfrowej rekonstrukcji radiogramów. Ostatecznie przedstawiono również
opracowaną metodę dostępnej trójwymiarowej wizualizacji danych medycznych.
W rozdziale szóstym(24 strony) zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badan
numerycznych i analiz statystycznych opracowanych procedur. Na ich podstawie określono
statystycznie najlepsze rozwiązanie przedstawionych w pracy problemów i przeanalizowano
możliwości generalizacji tego rozwiązania na niezależne zbiory danych.
W rozdziale siódmym (15 stron) przedstawiono przykłady praktycznego zastosowania
opracowanych

rozwiązań.
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automatycznego tworzenia modeli wirtualnych z badan uzyskanych metodą rezonansu
magnetycznego. Zaprezentowano również wykorzystanie rozszerzonej wizualizacji osiowej
kręgosłupa i metody dostępnej trójwymiarowej wizualizacji danych w przygotowaniu
przedoperacyjnym lekarza specjalisty.
W rozdziałach ósmym i dziewiątym (7 i 5 stron) podsumowano wyniki prac i
wskazano dalsze kierunki rozwoju.
W Dodatku A (60 stron) przedstawiono szczegółowe wyniki badan numerycznych
przeprowadzonych dla segmentacji metodą aktywnego wyglądu z wykorzystaniem różnych
algorytmów optymalizacji. Wyniki przeanalizowano i opatrzono wnioskami.
W Dodatku B (32 strony) przedstawiono tabele zawierające szczegółowe wyniki
badan numerycznych na bazie których wykonano przedstawione w pracy wykresy i tabele
pozwalające na porównanie wyników uzyskanych dla poszczególnych rozwiązań.
Wykaz symboli i skrótów to kolejne 6 stron.
Spis literatury (25 stron) zawiera 220 pozycji.

4. Uwagi merytoryczne
Przedstawiona w pracy tematyka dobrze wpisuje się w nurt prac, których celem jest
uzyskanie wyników mogących mieć nie tylko teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne
zastosowanie.
Praca dotyczy zagadnień aktualnych i istotnych z praktycznego punktu widzenia.
Rozdziały 1-3 nie budzą zastrzeżeń.
Rozdział czwarty (Podstawy teoretyczne) dobrze przedstawia zagadnienia związane z
sieciami neuronowymi jednak brak jest informacji dotyczących metody rezonansu
magnetycznego, której wyniki stanowią podstawę dalszych analiz w przedstawionej pracy –
jaka jest zasada działania, jakie podstawy fizyczne i matematyczne, jakie uwarunkowania, jak
dobrze przeprowadzić badanie, jakie parametry stosowanego sprzętu, jak zapisywać i
przesyłać wyniki,… Brak również szerszych informacji dotyczących formatu DICOM, który
też jest wykorzystywany w ramach pracy.
Rozdział piąty (Opracowane procedury), w mojej ocenie, stanowi najważniejszy
element pracy. W powiązaniu z Rozdziałami 6. i 7. umożliwia praktyczne zastosowanie
uzyskanych wyników. Moim zdaniem, w wielu miejscach przy opisie procedur, niepotrzebnie
w nawiasach podawane są nazwy angielskie, niejednokrotnie po kilka razy dla tych samych
pojęć (dotyczy to również innych rozdziałów).
Rozdział szósty, moim zdaniem, powinien mieć tytuł „Testy numeryczne” tym
bardziej, że dotyczy testowania poprawności i wydajności opracowanych procedur. Jego
wyniki stanowią o powodzeniu podjętych prac. Zastrzeżenie budzi wprowadzenie całościowej
(holistic) oraz lokalnej (patch based) funkcji odkształcenia (warp function) bez podania
definicji i jakichkolwiek wzorów.
Praktyczne zastosowania opracowanych procedur przedstawiono w Rozdziale 7.
Liczba przedstawionych przykładów jest niewielka (warto by przedstawić więcej klinicznych
przypadków) jednak można przyjąć, że jest wystarczająca.
Dyskusję i wnioski przedstawiono w Rozdziale 8. Zasadniczo należy uznać, że
przeprowadzona dyskusja osiągniętych wyników oraz wnioski są prawidłowe. Jednak należy
zwrócić uwagę, że pomimo zaobserwowania problemu ze standardowym protokołem badań
(odległość pomiędzy warstwami równa 4,8 mm, co w praktyce uniemożliwia stworzenie
adekwatnego modelu przestrzennego i prawidłową ocenę) nie zdecydowano się na zmianę
ustawień i ponowne wykonanie badań.

Podsumowanie przedstawione w Rozdziale 9. w zasadzie oddaje najważniejsze
osiągnięcia pracy jednak mogło być bardziej zwięzłe.
Dołączone na końcu pracy Dodatki A i B nie stanowią elementu nowatorskiego, nie
wnoszą nic nowego do pracy i powinny zostać pominięte.
Literatura dobrana i cytowana prawidłowo. Widać duży nakład pracy Doktoranta
związany z poznaniem zagadnień przedstawianych w pracy.

5. Uwagi szczegółowe
Praca jest ogólnie poprawnie napisana jednak w trakcie czytania można natrafić na
nieliczne literówki, niefortunne (niewłaściwe) sformułowania i pewne błędy edytorskie. Oto
niektóre z nich.
Podpisy pod rysunkami powinny być krótkie i zwięzłe, komentarze i wyjaśnienia w
tekście. Na przykład rysunki 6-18, 6-19.
Wprowadzenie pojęć istotnych ze względu na ocenę uzyskanych wyników wymaga
ich zdefiniowania i podania wykorzystywanych zależności. Tak jest w przypadku całościowej
(holistic) oraz lokalnej (patch based) funkcji odkształcenia (warp function). W tym przypadku
wątpliwości budzi polski odpowiednik angielskich określeń. W mechanice odkształcenia i
funkcja odkształcenia mają konkretne znaczenia i wprowadzanie analogicznych określeń na
inne wielkości wymaga wyjaśnienia i uzasadnienia. Nie należy tego robić bez żadnego
komentarza.

6. Wniosek końcowy

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska wnosi nowe elementy w obszarze
tworzenie modeli wirtualnych, przestrzennej wizualizacji tkanek, szybkiego jej udostępniania
oraz wykorzystania w procesie oceny przedoperacyjnej. W pracy wykorzystano rozwijane w
ostatnich latach zaawansowane metody mechaniki i informatyki.
Doktorant przy wykonaniu tej pracy wykazał się wiedzą zarówno od strony analizy
wyników obrazowania medycznego, jak i opracowywania procedur numerycznych (programów
komputerowych) i ich praktycznej implementacji.

Recenzent w przedstawionej do oceny pracy znalazł pewne błędy, które jednak nie
wpływają na całościową ocenę merytoryczną. Należy podkreślić, że Doktorant wykonała pracę
doktorską na bardzo dobrym poziomie z widocznym dużym nakładem pracy potwierdzonym
licznymi analizami z wykorzystaniem aktualnych dostępnych metod i technik badawczych.

Mając powyższe na uwadze stwierdzam, że przedstawiona rozprawa doktorska spełnia
wymagania stawiane pracom doktorskim przez ustawę „O stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki” (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z dnia 14 marca
2003 roku, z późniejszymi zmianami) i
stawiam wniosek o dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
mgra inż. Dominika Gawła.

