Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska pod tytułem ”Nowe procedury tworzenia modeli
wirtualnych dla potrzeb medycyny klinicznej”, której autorem jest mgr inż. Dominik Gaweł.
Ocena trafności doboru tematu
Procedury metod diagnostycznych opartych na obrazowaniu medycznym są przedmiotem żywego
zainteresowania w kontekście, z jednej strony zwiększającej się przeciętnej długości życia w
społeczeństwach, z drugiej znacznie powszechniejszej dostępności metod badania pacjentów, w tym
masowych badań o charakterze profilaktycznym. Elementem, jaki szczególnie deficytowy w tej
sytuacji jest sposób analizy stale zwiększającej się ilości danych i przetwarzanie dużej ilości
informacji do syntetycznej formy umożliwiającej ułatwioną diagnozę, w miarę możliwości
dostarczając wstępnie przetworzonych i sklasyfikowanych źródeł. Powszechnie stosowany obecnie,
ręczny sposób analizy, wobec oczywistego braku dostatecznej liczby kwalifikowanego personelu
medycznego jest zdecydowanie niewystarczający.
Praca, mająca na celu rozwiązanie problemu przetwarzanie dużej ilości informacji w sposób
automatyczny, tworzenia syntetycznych modeli wirtualnych jest więc w głównym nurcie badań
wirtualnej inżynierii medycznej, wychodzi na przeciw istotnym zapotrzebowaniom społecznym,
stanowi istotne wyzwanie dla metod CAD, uczenia maszynowego, przetwarzania obrazu, jest
poważnym problemem o charakterze interdyscyplinarnym. Temat rozprawy jest więc ambitny,
poprawnie sformułowany i ma znaczące znaczenie.
Opinia dotycząca poznania przez doktoranta dotychczasowego stanu wiedzy
Doktorant, dla rozwiązanie postawionego przed sobą zadania, wykorzystuje wiedzę z dziedziny
inżynierii wirtualnej. Rozwijane w Katedrze Inżynierii Wirtualnej, w której realizowana była
rozprawa doktorska, techniki inżynierii medycznej, biomechaniki, metody CAD, analizy i
przetwarzania dużej ilości danych, uczenia maszynowego z pewnością były przydatne, lecz nie
wystarczające dla przygotowania pracy. Autor wykazał doskonałą zdolność włączania nowych
technik, w tym najnowszych osiągnięć machine learning i deep learning, metod diagnostyki i
obrazowania medycznego. Wykazuje przy tym biegłość w operowaniu najnowszymi i trafnie
dobranymi źródłami. Można więc stwierdzić, że praca napisana jest w oparciu o prawidłowe
rozpoznanie problemu i doskonałe rozeznanie stanu badań w istotnych dla rozprawy dziedzinach.
Ocena przyjętego celu pracy i zastosowanych metod badawczych
Celem pracy było opracowanie nowych metod i procedur tworzenia modeli wirtualnych i
zweryfikowanie poprawności ich działania na rzeczywistych danych i procedurach klinicznych
m.in. w przygotowaniu przedoperacyjnym.
Praca powstała przy wsparciu Narodowego Centrum Badan i Rozwoju w ramach projektu
”Wirtualne środowisko przestrzennego obrazowania diagnostycznego zwiększającego dostępność
do wysoko specjalistycznych procedur medycznych” (Virdiamed, umowa nr PBS3/B9/34/2015)

realizowanego przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedrę
Inżynierii Wirtualnej Politechniki Poznańskiej oraz klinikę Rehasport Clinic.
Autor podjął odtworzenia trójwymiarowej geometrii tkanki kostnej
obrazów uzyskanych metodą Rezonansu Magnetycznego.

kręgosłupa, na podstawie

Potrzebą, jaka dyktuje tworzenie takich modeli jest m.in. wykonywania pomiarów trójwymiarowej
geometrii tkanek i udostępnianie ich w szybki sposób dla specjalistom.
Zakres niezbędnych czynności obejmował automatyzację tworzenia modeli wirtualnych na
podstawie MRI, rozwój metod wizualizacji w szczególności Wizualizacji Osiowej Kręgosłupa dla
przygotowania przedoperacyjnego, rozwój
metody wykonywanie pomiarów geometrii
trójwymiarowej.
Na podkreślenie zasługuje fakt zaproponowanie precyzyjnego sposobu weryfikacji uzyskanych
wyników i rygorystyczne wykonywanie porównań.
Ocena doboru materiałów i danych wejściowych, prezentacji wyników, formy pracy i jej
języka.
Praca zawiera niezwykle skrupulatne przygotowanie podstaw teoretycznych, przeprowadza
przekonywujący wywód dowodzący prawidłowości zastosowanych metod, przygotowana jest
niezwykle starannie. Wyniki prezentowane są w formie nie budzącej wątpliwości. Forma pracy nie
budzi zastrzeżeń, najważniejsze elementy oddzielone są od dokumentacji eksperymentów
numerycznych.
Zdaniem opiniującego błędem było przygotowanie pracy w języku polskim. Autor posiada znaczącą
ilość publikacji (11 artykułów i prezentacji), w tym na prestiżowych konferencjach i w
czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Z tej liczby jedynie jedna publikacja napisana jest w języku
polskim. Trudno ustosunkowywać się niezliczonej liczby tłumaczeń terminów informatycznych,
technicznych i medycznych jakie autor musiał dokonać w trakcie pisania pracy. W niektórych
przypadkach, będąc prawdopodobnie pionierem nazewnictwa zmuszony był do wybierania
własnego nazewnictwa, co niekiedy może budzić wątpliwości. Znacznie łatwiej było zamknąć
opublikowany już w języku angielskim dorobek w pracy nie wymagającej tłumaczeń.

Struktura pracy i jej zawartość merytoryczna
Rozprawa doktorska składa się z dziewięciu rozdziałów, dwóch dodatków oraz spisu literatury.
Poprzedzona jest streszczeniami w języku polskim i angielskim.

W pierwszym rozdziale pracy zawarte jest wprowadzenie do tematyki, omówiona zostaje geneza
badań oraz omówiono układ i treść pracy.
W drugim rozdziale pracy przedstawiono stan wiedzy i wykorzystywane w pracy metody. Autor
prezentuje metody diagnostyki obrazowej. Następnie dokonuje na przeglądu technik klasyfikacji
obrazów, omawiając aktualne publikacje w tej dziedzinie. Zaprezentowane zostają metody
segmentacji danych, istota metody budowy modeli wirtualnych oraz metody ich wizualizacji.
W rozdziale trzecim Autor formułuje cel oraz zakres prowadzonych prac, specyfikuje swoje
zamierzenia w zakresie sposobów tworzenia modeli wirtualnych, jakie chce zastosować w dalszej
części pracy poświęcając również uwagę sposobowi ich ewaluacji.
Rozdział czwarty to kompendium wiedzy teoretycznej, przedstawiające podstawy metod
zastosowanych w dalszej części pracy. Mowa tu o sieciach neuronowych, metodach uczenia
maszynowego, deep learning budowie i uczeniu sieci konwolucyjnej oraz modelach kształtu i
aktywnego wyglądu.
W rozdziale piątym przedstawiono opracowane procedury. Omówiono proces automatycznego
tworzenia modeli wirtualnych z danych uzyskanych metodą MRI, określono rodzaj i jakość
wykorzystywanych danych, wskazano na konieczność wstępnej filtracji, wynikającą m.in z
niejednorodności nasycenia. Przedstawiono sposób identyfikacji obiektów na obrazach MRI,
segmentację tkanek dla MRI. Kolejnym etapem jest budowa modelu trójwymiarowego.
W rozdziale tym opisana jest również procedura tworzenia cyfrowej rekonstrukcji radiogramów
(DRR). DRR umożliwia wizualizację kręgosłupa w płaszczyznach osiowych, podobnie jak w
przypadku zwykłych zdjęć RTG. Metoda ta zostałą opracowana we współpracy i dla Kliniki Chorób
Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu. Dwuwymiarowa prezentacja bardziej odpowiada rutynowym metodom analizy
medycznej. W kolejności przedstawia się etapy własnej procedury tworzenia trójwymiarowej
wizualizacji danych medycznych. W szczególności omawiane są etapy uczenia maszynowego i
wykorzystania go do analizy danych wejściowych.
W rozdziale szóstym Autor prowadzi eksperymenty numeryczne mające na celu wyłonienie
najlepszych sposobów obróbki danych pozyskiwanych w postaci DICOM. Testowane są różne
algorytmy i szybkość z jaką sieć neuronowa dokonuje analizy do założonego poziomu skuteczności
klasyfikacji. Rozdział kończy przekonywujące porównanie wizualizacji trójwymiarowych
przykładowego obiektu (kręgosłupa o znacznym stopniu deformacji). Porównanie obejmuje metodę
Autora, komercyjny program OsiriX i rozwijany pod kierunkiem Harvard Medical School, Surgical
Planning Laboratory, program 3DSlicer.
W rozdziale siódmym wszystkie elementy opracowane w poprzedniej części pracy zastosowane
zostaje do konkretnych danych klinicznych. Na ich podstawie Autor demonstruje poszczególne
kroki i uzyskane wyniki. Procedura demonstrowana jest na budowie modelu trójwymiarowego

fragmentu kręgosłupa, ze szczególną uwagą zwróconą na jądro miażdżyste. Pokazano także
wykorzystanie obrazów Digitally Reconstructed Radiograms (DRR) i porównano je ze
standardowymi obrazami RTG. Pokazano wykorzystanie prezentacji osiowej do graficznego
przedstawienia wad przed operacją i wyników korekcji osiągniętych droga operacyjną. Wskazano
metody analizy geometrycznej (kąty, wymiary) przed operacją, pomocne przy stosowaniu
mechanicznych systemów korekcyjnych.
W rozdziale ósmym zawarta jest dyskusja wyników. Omówiono perspektywy automatyzacji
procesu analizy danych pomiarowych (MRI), podsumowano zalety zaproponowanych procedur.
Rozdział dziewiąty to wskazanie zastosowania i możliwości dalszego rozwoju metod
opracowanych w pracy doktorskiej.
W dodatkach zawarto szczegółowe dane dotyczące przeprowadzanych w pracy obliczeń, tabele i
wykresy dokumentujące poszczególne testowane metody i algorytmy. Służyć one mogą jako
odniesienie dla przyszłych badań o podobnym charakterze.

Wnioski końcowe
Praca stanowi oryginalne rozwiazanie problemu naukowego, jakim jest tworzenie wirtualnych
modeli trójwymiarowych na podstawie danych z pomiarów medycznych. Kandydat wykazał
doskonałe przygotowanie do rozwiązania tego problemu, z dużą biegłością posługując się
najnowszymi technikami, takimi jak Machine Learning czy Deep Learning. Opanował złożony
aparat przygotowania i obróbki danych medycznych takich jak rejestracja czy segmentacja,
wprowadzając własne innowacje. Wykazał w tym działaniu duże umiejętności samodzielnego
prowadzenia pracy naukowej.
Autor, oprócz przygotowania teoretycznego i znajomości odpowiednich metod o charakterze
matematycznym i statystycznym rozwiązał konkretny, praktyczny problem techniczny o dużej skali
trudności. By wskazać tę trudność należy podkreślić fakt, iż Rezonans Magnetyczny, jako
nieinwazyjne badanie medyczne jest głównie wykorzystywany do wizualizacji nawodnionych
tkanek miękkich. Przedmiotem pracy były w większości struktury kostne, dla których MRI nie jest
optymalnym sposobem pozyskiwania obrazów. Alternatywny sposób, tomografia komputerowa
związana jest z niebezpiecznym napromieniowaniem pacjenta. Tłumacząc te fakty na język
sformułowań technicznych można stwierdzić, iż Autor pracy stanął przed zadaniem odtworzenia
złożonych modeli wirtualnych przy znacznie gorszej, wynikającej z metod MRI, jakości sygnału.
Identyfikacja wyraźnych struktur z sygnału o słabej jakości, występująca nie tylko w przypadku
medycyny, stanowi jeden z najtrudniejszych problemów współczesnej techniki przetwarzania
danych. Autor rozwiązał skutecznie ten problem w wybranej przez siebie dziedzinie

trójwymiarowej wizualizacji medycznej. Wynik tego działania przekracza swoją jakością modele
uzyskiwane przez kosztowne programy komercyjne czy pracę całych grup badaczy koordynowaną
przez Harvard Medical School. Posiadania źródłowych wersji wszystkich elementów takiej
procedury i pozyskanej wiedzy jest nie do przecenienia nie tylko dla projektu, w którym Autor brał
udział ale i dla dalszych badań w tej dziedzinie. Można się spodziewać włączenia jej w procedury
diagnostyczne i badania profilaktyczne - co de facto już następuje w Klinice Rehasport - praca
będzie więc miała swój aspekt społeczny i humanistyczny.
Praca mgr inż. Dominika Gawła w istotny sposób przewyższa poziom innych, znanych prac
doktorskich z tej dziedziny, stąd kwalifikuje się, zdaniem opiniującego, do wyróżnienia.
W związku z tym stwierdzam, że rozprawa mgr inż. Dominika Gawła spełnia wymagania
sformułowane w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
stopniach i tytule w zakresie sztuki Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595 i może być podstawą do ubiegania
się mgr inż. Dominika Gawła o nadanie mu stopnia naukowego doktora nauk technicznych i
wnoszę o:
•

dopuszczenie jej do publicznej obrony

•

wyróżnienie przez Radę Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Marek Morzyński

