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Bevezetés 

A sejtbiológiai elemzés általánosan a sejtek pontos detektálásán alapul (tipikusan sejtmag 

szegmentálással). A High-content kísérletek gyakran több ezer képet állítanak elő multi-well 

plate-kről (sejtkultúrák) vagy szöveti metszetekről (slide scanner-ekkel) rövid idő alatt. Ilyen 

kísérletekben automatizált eszközöket (pl. megfelelő mikroszkópokat) alkalmaznak és 

hasonlóan nagy áteresztő képességű algoritmusokra is szükség van a nagy mennyiségű képi 

adat feldolgozására. A mélytanulás (deep learning, a továbbiakban DL) módszerek egy 

hatékony csoportja az egysejt elemzésben szükséges feladatok ellátására, úgymint sejt 

szegmentálás és osztályozás (azaz fenotípizálás); a DL egy specifikus típusát jelentő 

konvolúciós neurális hálózatok (CNN-ek) ideálisak ilyen információ kinyerésére. Az 

értekezésben bemutatott két olyan eszközt fejlesztettünk, melyek többféle DL módszert 

alkalmaznak új kísérletekhez való illeszkedést biztosító tanító adat előállítására: az első 

szakértői tudást integrál minimális interakcióval, a második automatikusan alkalmazkodik 

szintetikus adat generálással; kombinálva is használhatók. 

I. Annotálás 

A DL módszerek tipikusan megbízható minőségű, nagy mennyiségű tanító adatot várnak el – 

ideális esetben szakértőkkel előállítva, ez pénz- és időigényes pl. a sejtbiológiában – a 

potenciálisan magas teljesítmény garantálására. Javasoljuk az AnnotatorJ ImageJ/Fiji plugint, 

elsősorban (nem feltétlenül) mikroszkópos képek hatékony és gyors annotálására, ezáltal 

könnyedén készíthető tanítóadat különféle DL alkalmazásokhoz (lásd: 1. ábra). Ezzel a 

pluginnel felgyorsítható annotációk szakértők által ellenőrzött – mely szükséges pl. specifikus 

feladatokat ellátó új DL modellek tanításához vagy új DL módszerek megfelelő benchmark-

olásához –, gyakran fárasztó és lassú manuális előállítása a pluginbe integrált elő-tanított DL 

modell (egy U-Net) segítségével, amely egy a képi objektumon gyorsan inicializált vonal 

alapján javasol kontúrt (lásd: 2. ábra). Egy klasszikus képfeldolgozó módszer (régiónövelés) 

is használható kontúr javaslatra alternatív módszerként. 

Az 1. ábra demonstrálja az AnnotatorJ-ben elérhető annotálási és export adatformátumokat, 

úgymint szemantikus annotálás szemantikus szegmentáló modellek (pl. U-Net) tanítására, ahol 

a cél objektum osztályhoz (pl. sejtmag) tartozó pixeleket jelöljük objektumok szétválasztása 
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nélkül, instance (objektum) annotálás instance szegmentáló modellekhez (pl. Mask R-CNN, 

Cellpose stb.), ahol az egyedi objektumokhoz tartozó, elválasztott képi területeket jelöljük, 

vagy befoglaló téglalap objektum detektáláshoz (pl. YOLO), ahol az egyes objektumok körüli 

legszűkebb befoglaló téglalapot adjuk meg – ezek a COCO adathalmaz formátumának 

megfelelő koordinátákként exportálhatók. A szegmentálásokat bináris, többszintű vagy 

többrétegű címkézett maszkokként (utóbbi optimális átfedő objektumoknál pl. kultúrában lévő 

citoplazmák) exportálhatjuk. Az objektumokhoz osztálycímke is rendelhető, illetve 

exportálható további használatot könnyítő, felhasználó-barát funkció mellett. 

 

1. ábra. Annotálási és exportálási lehetőségek AnnotatorJ-ben. A DL modellek tanító adataként elvárt főbb 

adattípusoknak megfelelően a felhasználó annotálhat objektumokat szemantikus vagy instance (objektum-tudatos) 

módban, vagy befoglaló téglalapokkal (az ábrán bbox) jelölheti objektumok helyét; lásd pirossal. Az egyes 

annotálási típusokhoz tartozó támogatott export formátumokat színes vonalak kötik össze; szaggatott vonal jelzi, 

ahol lehetséges az export, viszont a felhasználónak figyelembe kell vennie az adott adattípus korlátait (pl. 

szomszédos objektumok nem különülnek el a szemantikus vagy bináris maszkon). 

A Kontúr segítő mód (2. ábra) segítségével a felhasználók a kihívást jelentő képi területekre 

koncentrálhatnak, úgymint összetapadt vagy fókuszálatlan sejtmagok, potenciálisan komplex 

háttéren pl. szövettani képeken, egy gyorsan berajzolt kezdeti kontúr alapján történő U-Net 

vagy klasszikus módszer (régiónövelés) által javasolt kontúr formájában. A kezdeti kontúrt 
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kiterjesztjük  pixellel 2D-ben egy befoglaló téglalapot alkotva az objektum körül, majd a 

kiválasztott javasló módszer (itt a U-Net-tel bemutatva) ebben a téglalapban a cél osztályhoz 

való tartozás pixel valószínűségeit prediktálja és a valódi objektum határvonal jó közelítését 

adja vissza a felhasználónak (ez a javasolt kontúr) manuális változtatásra (apró korrekció), ha 

szükséges, biztosítva a szakértő általi ellenőrzést; ezt fél-automatikus annotálásnak tekintjük. 

 

2. ábra. Az AnnotatorJ Kontúr segítő módja. A következő lépések szemléltetik, hogyan használható a Kontúr 

segítő mód új annotációk gyors és kényelmes készítésére. 1) A felhasználó durván inicializálja a kontúrt (rajzolt 

piros vonal), 2) a kezdeti kontúr körüli U-Net predikció által egy új kontúrt javasol a plugin automatikusan, 3) a 

felhasználó (opcionálisan) módosítja a kontúrt és 4) elfogadja. Lásd továbbá [1] videó mellékletét. 

Három, releváns biológiai háttérrel rendelkező szakértő segítségével teszteltük a hatékonyságot 

mind az idő, mind a pontosság tekintetében. A következők szerint kétszer annotálták a négy 

teszt halmazunkat: a Kontúr segítő móddal vagy anélkül (utóbbi esetben csak az AnnotatorJ 

automatikus hozzáadás funkciójával). Heterogén mikroszkópos képek szerepeltek az i teszt 

halmazban sejtmagokról, míg az ii-ben citoplazmákról, mindkettő tartalmazott fluoreszcens, 

brightfield, sejtkultúráról, szövetről különböző mikroszkóp típusokkal és minőségben stb. 

készült képeket, továbbá az idegi struktúrák elektron mikroszkópos (EM) felvételeit tartalmazó 

iii teszt halmazt az ISBI 2012-ből vettük át, végül a iv halmaz a forgalmi videófelvételekből 

álló Cityscapes adatbázis egy tetszőleges részhalmaza volt (az autó objektum osztályra 

fókuszáltunk). Az általános objektum annotálási feladatokban való alkalmazhatóságot (pl. 

iparban) az iv teszt halmaz (autók) demonstrálta. A 3. ábrán bemutatott annotálási idők alapján 

arra a következtetésre jutottunk, hogy az AnnotatorJ valóban szignifikánsan növelte a 

sebességet a legtöbb esetben. Megjegyezzük, hogy hasonló javulást (kivéve a háromból egy 

szakértőnél) nem értünk el az iii teszten (citoplazmák), mivel ezek voltak a legnehezebben 

annotálható képek átfedő objektumok (kultúrában) és komplex szöveti háttéren alig látható, 

nem egyértelmű elválasztó határvonalak következtében. 

�������������� ������������ ���������� ����������
	����������������
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3. ábra. Annotálás időbeli hatékonysága. Szakértők hasonlították össze az AnnotatorJ Kontúr segítő és 

automatikus hozzáadás funkcionalitásait az i-iv teszt halmazokon (A-D), az annotálási időt objektumonként ms-

ban mértük, majd képhalmazonként átlagoltuk minden képre: átlag + SEM (középérték közepes hibája). 

Ugyanezeket a teszteket használtuk fel a pontosság kiértékelésére is ground truth 

annotációkhoz (GT, elvárt megoldás; független szakértők készítették) hasonlítva, ahol 

objektumok szintjén a maszkok pixelenkénti egyezését vizsgáltuk, majd átlagoltuk a teszt 

halmaz minden képére. Az IoU (intersection over union, metszet osztva unióval) metrikát 

használtuk – ahogy a nucleAIzer-nél is (lásd később) – amely meghatározza a prediktált és 

ground truth objektumok átfedő (metszet) területének és uniójának arányát. A valódi pozitív 

(TP, true positive), fals pozitív (FP) és fals negatív (FN) objektumok számából számítható az 

IoU érték:  ahol  az a küszöb, amely felett egy objektumot TP-

nek tekintünk. Az eredményeink nagyobb különbséget mutattak ki az egyes szakértők között, 

mint a szakértők páros tesztjeiben (Kontúr segítéssel vagy anélkül), így arra következtettünk, 
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hogy az AnnotatorJ-vel készített annotációk megfelelően magas minőségűek DL modellek 

tanításához. 

Továbbá összekötöttük az AnnotatorJ-t az OpSeF-fel (Open Segmentation Framework): egy 

felhasználó-barát interaktív platform különböző DL modellek tesztelésére egysejt elemzésben 

tipikusan használt feldolgozó pipeline-okban. Opcionálisan osztálycímkét is tartalmazó 

szegmentálások könnyedén importálhatók AnnotatorJ-be, finomíthatók (a szegmentálás és az 

osztályozás is), majd OpSeF-be történő importálásra alkalmas formátumban exportálhatók. A 

képeket és maszkokat szimulált z-stack-ként kezeljük (3D-jellegű adat feldolgozást lehetővé 

téve). 

A Szerző legfontosabb eredményei ebben a munkában: 

 Megtervezte és implementálta az AnnotatorJ plugint. 

 Megtervezte, végrehajtotta és kiértékelte a kísérleteket. Összegyűjtötte az adatokat és 

ábrákat készített. 

 Implementálta az OpSeF integrációt. 

II. Képszegmentálás mélytanulással 

Annak ellenére, hogy az utóbbi évtizedben számos képszegmentálási feladatot ellátó 

mélytanuláson (DL) alapuló módszert publikáltak (többet nemzetközi versenyek motiválták), 

továbbra is élénken kutatott téma az egysejt elemzés. Mivel a legtöbb sejtbiológiai pipeline a 

sejtek detektálása alapján folytat további elemzést például sejt fenotípizálást (osztályozás), 

számlálást, molekuláris vizsgálatokat (pl. szekvenálás, proteomika, lipidomika stb.), a biológiai 

képelemzéssel foglalkozó szakértők magas minőségű, megbízható, ideális esetben robusztus 

módszereket igényelnek. Ennek érdekében hirdették meg a Data Science Bowl (DSB) 2018 

nemzetközi sejtmag szegmentáló versenyt is, amely számos kutatócsoportot inspirált a jelenleg 

elérhetőknél hatékonyabb megoldások fejlesztésére. A nucleAIzer fejlesztését is így kezdtük el 

azzal a céllal, hogy a tanítóhalmazból – amely nyilvános adatbázisokból és a saját 

laboratóriumunk változatos projektjeiből származó, heterogén képekből állt és különböző 

jelölési, képalkotási, kezelési feltételeket többféle minta típuson (kultúra, szövet) eltérő 

minőségben, nagyításban stb. reprezentált – hiányzó, új képi doménekre is felkészítsük a 

módszert. Az ismeretlen kísérletek információjának a tanító halmazba való beépítése ground 
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truth annotálással (GT, mint pl. AnnotatorJ-ben) történhet, ennek alternatívájaként a valóditól 

szinte megkülönböztethetetlen, új mesterséges mikroszkópos képeket állítunk elő kép stílus 

transzfer tanulással, és a korábban annotált, valamint ezen szintetikus képek augmentált 

(bővített) adathalmazán tanítunk szegmentáló modellt (Mask R-CNN-t). Így számottevő módon 

lecsökkentjük az új, szakértők által felügyelt annotálás szükségességét új képi modalitásokra 

történő modell tanításhoz. 

 

4. ábra. A nucleAIzer pipeline. A) Fő feldolgozási lépések: predikció (felső sor), tanítás (alsó sor). A teszt képeket 

először előszegmentáljuk egy Mask R-CNN modellel (preseg), megbecsüljük az objektumok méretét és alakját, 

majd stílusonként klaszterezzük a képeket és átadjuk a kép stílus transzfernek (lásd a B-n) egy szegmentáló modell 

(Mask R-CNN) további tanító adatának előállításához. A méretbecslés alapján átméretezzük és a finomhangolt 

modellel szegmentáljuk a képeket, majd opcionálisan utófeldolgozzuk (U-Net-tel és morfológiai lépésekkel) a 

nagyobb pontosság érdekében. A tanítás iterálható, ahogy a szaggatott vonal mutatja. B) Kép stílus transzfer. 

Vizuális megjelenésük alapján klaszterezzük a teszt képeket, mindegyikhez külön kép stílus transzfer modellt 

tanítunk, a méret és alak becslés alapján új mesterséges maszkokat hozunk létre, majd ezeken a maszkokon 

alkalmazzuk a modelleket, így előállítjuk a valósághű mesterséges képeket. 
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A nucleAIzer pipeline-t a 4. ábra szemlélteti. Először egy olyan elő-tanított Mask R-CNN 

modellel (melyet preseg-nek nevezünk) prediktáljuk a változatos összetételű teszt képeket, 

amely robusztusságából adódóan gyakorlatilag bármely új képi doménre képes általánosítani – 

bár nem várjuk el, hogy minden objektumot szegmentáljon –, így ezekből a szegmentálásokból 

megbecsülhetjük a pipeline következő lépéseiben használt objektum méretet és morfológiát. 

Ezután vizuális hasonlóságuk alapján k-közép módszerrel klaszterezzük (csoportosítjuk) a teszt 

képeket és kép stílus transzfer tanulás modelleket (pix2pix) tanítunk az egyes klasztereken, 

amely megtanulja, hogyan állítson elő egy (előszegmentálással vagy korábbi annotálással 

kapott) címkézett maszkból realisztikus mikroszkópos képet; lásd 4B ábra. Ezzel 

párhuzamosan új maszk képeket készítünk: az előszegmentált maszkokon mért morfológiai 

tulajdonságokkal rendelkező, egy korábban összegyűjtött maszk adatbázisból kiválasztott 

egyedi objektum (sejtmag) maszkokat helyezünk el egy üres maszkon az eredeti képnek 

megfelelő térbeli elrendezést követő módon. Továbbá simcep-pel (sejtes kép szimulátor 

szoftver) mesterségesen előállított objektumokat (50%-ban) is elhelyezünk a maszkokon. 

Tanítás után ezeken a maszkokon alkalmazzuk a kép stílus transzfer modelleket, melyekkel az 

egyes klaszterek stílusát tükröző szintetikus mikroszkópos képeket kapunk (példákért lásd az 

5. ábrát). 

 

5. ábra. Példák kép stílus transzfer által generált mesterséges kép-maszk párokra. Az első oszlop tanító maszk-

kép párokat ábrázol, a 2-3. oszlop pedig két véletlenszerűen választott szintetikus maszk-kép párt stílusonként. 

����� ������������ ������������
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A korábbi kísérletek (annotált) képeit tartalmazó tanítóhalmazt kibővítjük a kapott mesterséges 

kép-maszk párokkal és hagyományos műveletekkel (pl. forgatás, tükrözés, kivágás, 

átméretezés, blur (homályosítás), zaj, intenzitás széthúzás, invertálás stb.) augmentáljuk, majd 

egy szegmentáló modellt (Mask R-CNN) tanítunk (finomhangolunk) vele. Nagyobb 

teljesítményt figyeltünk meg az egységes objektum méret eléréséhez átméretezett tanító 

képekkel. Mivel a pipeline állítja elő a kép stílus transzferhez használt maszkokat, tetszőleges 

számú kép-maszk párt generálhatunk; ezzel kihangsúlyozhatunk olyan, ritka kép típusokat, 

amelyek eredetileg alulreprezentáltak voltak a tanítóhalmazban. Végül a méretbecslés szerint 

átméretezett teszt képeket a tanított Mask R-CNN modellel szegmentáljuk, és a kapott 

maszkokat opcionálisan utó-feldolgozhatjuk U-Net és klasszikus morfológiai műveletek (pl. 

dilatáció, objektum szűrés, összevonás stb.) alkalmazásával. 

 

6. ábra. A nucleAIzer és összehasonlított módszerek pontosságának kiértékelése. A DSB 2018-ra optimalizált 

teljes nucleAIzer pipeline-t (postComp) hasonlítottuk annak változataihoz (AUTOstyle, GTstyle, NOstyle és 

preseg), illetve klasszikus módszerekhez (CP, GVF, ilastik) és a unet4nuclei DL módszerhez. A) Átlag IoU + 

szórás értékek a teszt halmazokon, a legmagasabb értékeket rózsaszínnel jelöltük, B) a szegmentálások vizuális 

reprezentációja színkódolt formában az alsó jelmagyarázat szerint, az A-n szereplő teszt halmazoknak 

megfeleltetve két soronként. 
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A nucleAIzer szegmentálási pontosságát összehasonlítottuk mind klasszikus, mind DL-alapú 

módszerekkel, valamint belső összehasonlítással validáltuk a kép stílus transzfer tanulás 

hatékonyságát, ahol szintetikus képek nélkül (NOstyle) tanítottunk; a 6. ábra kvantitatívan (A) 

és kvalitatívan (B) ábrázolja az eredményeket. Elsősorban a DSB2018-ban definiált IoU 

metrikát alkalmaztuk (továbbiak mellett). A következő négy teszt halmazon végeztük a 

kiértékelést. Heterogén képekből álló (fluoreszcens, brightfield, kultúra, szövettan, képalkotó 

eljárások stb.), a DSB verseny első és második fordulójában használt hivatalos teszt 

halmazokat, illetve az általunk összeállított további két halmazt alkalmaztunk: fluoreszcens 

sejtvonalas képek (a továbbiakban fluo, megfelel a BBBC039-nek) és szövettani képek 

változatos összeállítása (hist, nyilvános adatbázisokból és a saját laboratóriumunkból). 

Az alábbi módszereket hasonlítottuk össze. Klasszikus módszerek között teszteltük a 1) 

CellProfiler-t (CP): biológiai képelemzésben széleskörben alkalmazott szoftver klasszikus 

képfeldolgozással, a 2) GVF-et (gradiens vektor flow, azaz áramlás): egy szofisztikált, de 

továbbra is klasszikus algoritmus, amely világos képi régiók felé mutató gradienseket keres 

sötét háttéren, és az 3) ilastik-ot: egy gépi tanulást használó pixel osztályozó szoftver. DL alapú 

módszerek közül kiértékeltük a 4) unet4nuclei-t: egy a fluo teszt halmazon (BBBC039) 

kifejlesztett U-Net-alapú megoldás, a 5) DSB1-t: első helyezett megoldás a DSB-n számos 

tanított U-Net modellel, a 6) DSB2-t: szintén U-Net alapú, második helyezett megoldás a DSB-

n, illetve a 7) Cellpose-t: vektor áramlás predikciókat használó U-Net alapú módszer (a DVP 

projektben teszteltük, lásd később). Továbbá a nucleAIzer különböző változatait is 

összehasonlítottuk aszerint, hogy milyen kép stílus transzfer által generált mesterséges képeket 

használtak fel a tanulásra: előszegmentált maszkokból képzett képeken tanult az AUTOstyle 

(8), illetve annotált GT maszkokból generált képeken a GTstyle (9), valamint szintetikus képek 

nélkül a NOstyle (9). Ezeken felül alkalmaztuk még az elő-tanított modelljeinket is: a 10) 

preseg-et (előszegmentálásnál használjuk) és a 11) postComp-ot (a DSB adaton finomhangolt 

modell, amely egy a DSB második fordulójának teszt adatához tanított AUTOstyle modellnek 

felel meg). Tesztjeink megerősítették, hogy külső módszerekhez (CP, GVF, ilastik, 

unet4nuclei) hasonlítva modelljeink érték el a legmagasabb pontszámot minden teszt halmazon, 

míg belső összehasonlításaink (preseg, NOstyle, AUTOstyle, GTstyle) szerint általánosan a 

postComp modell teljesített a legjobban. Az elvárásoknak megfelelően általában a GT maszkok 

(GTstyle) nagyobb mértékben javították a szegmentálás teljesítményét, mint az automatikusak 
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(AUTOstyle), viszont mindkettő magasabb pontosságot eredményezett, mint a kép stílus 

transzfer teljes elhagyása (NOstyle). A DSB adaton tesztelve a második fordulóra benyújtott 

739 módszerhez tudunk hasonlítani, köztük DSB1-hez és DSB2-höz, a legmagasabb 

pontszámot elérve a postComp modellel. Megjegyezzük, hogy a kihívást jelentő képi régióknál 

(mint sűrűn benőtt sejtkultúra, fókuszálatlan régiók vagy szöveti környezet által kitakart részek) 

a legtöbb módszer szegmentálási hibákat vét (kihagyott, fals extra detektált, szétvágott, 

összevont objektumok); ez egy jól ismert jelenség. A módszerünk szintén kimagaslóan segít 

ezen hibák gyakoriságának csökkentésében is. 

A szintetikusan generált mikroszkópos képek magas minőségének bizonyítására szakértőket 

kértünk meg, hogy azonosítsanak valódi képeket mesterségesen készített képek között. A mért 

57%-os átlagos teljesítmény, mely közel esik a véletlen választáséhoz (50% bináris 

osztályozásnál), biológiai kísérletekben történő alkalmazhatóságra enged következtetni. 

Saját kísérleti képeken történő gyors és könnyű teszteléshez egy online felületet is biztosítunk 

a nucleAIzerhez; itt többek közt elérhető az általános sejtmag szegmentáló modell (postComp). 

Miután kifejlesztettük és validáltuk a nucleAIzer-t, egy másik technikát is hasznosítottunk a 

DSB teszt halmazon mért szegmentálási pontosság javítására: a test-time augmentálást (TTA), 

azaz a teszt képek augmentált változatain prediktált szegmentálások összevonását. 

 

7. ábra. Sejtmagvacska és sejtmag szegmentálás a GWS projektben nucleAIzer-rel. Sárga körvonal jelöli a 

sejtmagokat, magenta a sejtmagvacskákat. A-B) Példák (pl. mitotikus sejt az A-n). 

Alkalmazások Számos kutatási projektben, köztük nemzetközi együttműködéseinkben 

alkalmaztuk a nucleAIzer-t. A riboszóma biogenezis siRNS-ek általi tanulmányozására 

irányuló genom-szintű screen (GWS, genome-wide screen; nem publikált) kollaborációnk a 

Kutay csoporttal az ETHZ-n (Svájc) elindította a nucleAIzer kiterjesztését további sejtes 

� �
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komponensek szegmentálására, ebben az esetben sejtmagvacskákra (kis, pontszerű struktúrák 

a sejtmagon belül), így ezek szegmentálására egy különálló modellt tanítottunk és alkalmaztunk 

a projektben. Az általános sejtmag szegmentáló modell (postComp) mellett ezáltal a korábbinál 

sokkal pontosabb és megbízhatóbb szegmentálásokat kaptunk, melyeket további elemző 

lépésekben (pl. fenotípizálás) használtunk; példákért lásd: 7. ábra. 

 

8. ábra. Citoplazma és sejtmag szegmentálás a DVP projektben nucleAIzer-rel. Fluoreszcens sejtkultúra (U2OS) 

és brightfield szöveti (melanóma és nyálmirigy, IHC) képeket szegmentáltunk pontosan, a kvalitatív ábrázolás 

színkódolva látható a 6. ábrának megfelelően. 

Számos kollaborációs projektben felmerült a korábbiaknál (pl. CellProfiler-rel vagy Fiji-vel 

elértnél) pontosabb citoplazma szegmentálás igénye is. Példaként a Mann csoporttal 

(Koppenhágai Egyetem, Dánia és Max Planck Intézet, Németország) és a Lundberg csoporttal 

(Karolinska Intézet, Svédország) közösen folytatott Deep Visual Proteomics (DVP, Mély 

Vizuális Proteomika) projektben citoplazma (és sejtmag) szegmentáló modellek tanítására 

használtuk a nucleAIzer-t. Az így elért pontosságot a CP és unet4nuclei (DL) módszerek mellett 

a Cellpose (DL módszer) ellenében benchmarkoltuk, és jobbnak találtuk minden a kísérletben 

használt minta típus esetén: fluoreszcens U2OS sejtkultúra, IHC-jelölt melanóma és nyálmirigy 

szövetek; lásd: 8. ábra. Ez a magas szegmentálási pontosság lehetővé tette az egysejt kivágást 

és proteomikai elemzést (tömegspektrométerrel) a projektben. Szintén sikerrel alkalmaztuk a 
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nucleAIzer-t sejtmag szegmentálásra a Neuropilin-1 (NRP1) projektben, amely a SARS-COV-

2 egy célpontjaként azonosította az NRP1-t – ebben a projektben a kiterjedt, fuzionált 

citoplazmák (syncytia) szegmentálására egy U-Net alapú módszert használtunk. Számos 

további projekt (melyek eredményei még nem publikáltak ezen tézis írásakor) alkalmazza a 

nucleAIzer-t sejtalkotók szegmentálására és az AnnotatorJ-t annotálási feladatokra. 

A Szerző legfontosabb eredményei ebben a munkában: 

 Aktívan részt vett a nucleAIzer pipeline megtervezésében és implementációjában a 

DSB2018 verseny során és optimalizálta a pipeline-t. A verseny után továbbfejlesztette 

és optimalizálta a pipeline-t. 

 Megtervezte és elvégezte a kísérleteket, kiértékelte az eredményeket és ábrákat 

készített. Részt vett az adatok összegyűjtésében. 

 Felügyelte a TTA projektet és elvégezte a DSB teszt adaton végrehajtott kísérletet a 

nucleAIzer-rel, néhány ábrát elkészített. 

 Modelleket tanított és benchmark-olt a DVP projektben. Képelemzést és tanítást végzett 

a GWS és NRP1 projektekben. 

Összefoglalás 

Egy mélytanulás alapú egysejt elemzésre alkalmas robusztus workflow-t (munkafolyamatot) 

mutattunk be ebben a disszertációban; a 9. ábra és 1. táblázat demonstrálják, hogyan 

kapcsolódnak a következő tézispontok. 

I. Annotálás  Bemutattunk egy mélytanulást hasznosító, támogatott annotáló 

eszközt, az AnnotatorJ-t, nagy mennyiségű annotált képi adat elkészítésének 

segítésére gyors, hatékony és kényelmes módon, (többféle) megfelelő mélytanuló 

(DL) modell tanítóadataként való közvetlenül használható formátumban. Objektum 

detektálásra (befoglaló téglalap koordináták által), szemantikus- (bináris maszkok) 

vagy instance szegmentálásra (többszintű vagy többrétegű címkézett maszkok) és 

osztályozásra (osztályonkénti objektumok) használható tanítóadat könnyedén 

előállítható AnnotatorJ-vel. U-Net (DL hálózat) vagy klasszikus képfeldolgozó 

algoritmusok (régiónövelés, aktív kontúrok) segíthetik az annotálást javasolt kontúr 
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által, melyet a felhasználó módosíthat, elfogadhat vagy elutasíthat. Számos további 

kényelmi funkcionalitás elérhető ebben az ImageJ/Fiji pluginben. 

Továbbá implementáltuk az összekötést egy több DL modell-alapú szegmentálást 

kínáló felhasználó-barát keretrendszerrel, az OpSeF-fel (Open Segmentation 

FrameWork). 

 

II. Képszegmentálás mélytanulással A nucleAIzer egy instance szegmentáló 

pipeline, amely kép stílus transzferrel olyan mesterséges mikroszkópos képeket állít 

elő, melyek hűen tükrözik a valódi mikroszkópos képek mintázatát és vizuális 

megjelenését. Ezzel lehetővé teszi az új kísérleti beállításokhoz (doménekhez) való 

alkalmazkodást, így nem szükséges minden egyes új esetnél azonnal új annotációk 

készítése, hiszen az egyes képi modalitásokat – különböző mikroszkóp típusok, 

minta forrás, festés, minőség stb. – jelentő klaszterekhez (csoport vagy típus) tanít 

egy stílust. A pipeline egy szintetikus kép-maszk párokból és korábbi kísérletek 

ground truth annotációiból álló augmentált adathalmazon tanított, egyetlen, több 

modalitású szegmentáló Mask R-CNN modellel kiváló általánosítási képességet 

biztosít a tanítóhalmazban nem reprezentált, ismeretlen körülményekhez. Az így 

kapott instance szegmentálások opcionálisan tovább finomíthatók 

utófeldolgozással: U-Net valószínűségi predikciók és morfológiai műveletek által. 

A nucleAIzer által elért pixel-szintű pontosság megfelel, sőt felülmúlja a legújabb 

DL módszereket (pl. Cellpose), különösen a korábbi klasszikus képfeldolgozás-

alapú megoldásokat. A pontosság tovább növelhető ún. test-time augmentálás 

(TTA) által, vagyis a teszt képek augmentált változatain történő predikciók 

összesítésével. 

Alkalmazások Mind az AnnotatorJ-t, mind a nucleAIzer-t sikeresen alkalmaztuk valós 

kísérleti projektekben hazai és nemzetközi kollaborátorainkkal. A Deep Visual Proteomics 

(DVP, Mély Vizuális Proteomika) projektben kimutattuk, hogy a nucleAIzer-rel kinyert 

sejtmag- és citoplazma szegmentálások pontosabbak, mint az összehasonlított klasszikus és 

DL-alapú módszerek, ezzel bizonyítva alkalmazhatóságát az egysejt elemzésben – mivel az 

ezen szegmentálásokon alapuló egysejt izolálással pontos proteomikai adatokat nyertünk ki a 

szakirodalomnak megfelelően. Továbbá a SARS-COV-2 vírusfertőzés egy új célpontját 
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azonosító Neuropilin-1 (NRP1) projektben is alkalmaztuk a nucleAIzer-t sejtmag 

szegmentálásra, mely alapján végzett fenotípus elemzés (gépi tanulással) megerősítette a 

fertőzés NRP1-hez kapcsolódó gátlását. Benchmarkhoz történő ground truth annotálás 

készítésre használjuk az AnnotatorJ-t (ahogy a DVP projektben is). Számos további projekt 

alkalmazza ezeket az eszközöket, melyek eredményei még nem publikáltak ezen tézis írásakor. 

 

9. ábra. Az AnnotatorJ és nucleAIzer kapcsolata. Az AnnotatorJ ImageJ/Fiji pluginben könnyedén elkészített 

annotációk többféle mélytanuló modell tanítására alkalmas formátumban exportálhatók. Az annotálási folyamat 

jelentősen gyorsítható kontúr javaslattal (beépített U-Net modell predikcióval) a Kontúr segítő módban. Az 

AnnotatorJ-ből exportált annotált maszkok továbbíthatók egy maszk adatbázisba (mask DB) és mind a kép stílus 

transzfer (zöld keretben), mind a szegmentáló modell tanítás (kék keretben) bemenő adataként szolgál a 

nucleAIzer pipeline-ban. Az ismeretlen, új kísérletek doménjében előállított új szintetikus mikroszkópos képeket 

szintén felhasználjuk a szegmentálás tanítására, végül a pipeline maszkokat eredményez. 

Az 1. táblázat foglalja össze a Szerző hozzájárulásait a publikációkhoz és mutatja a tézispontok 

releváns alkalmazhatóságát modern projektekben, melyekhez rangos publikációk tartoznak. 

 Publikációk 

Rész [1] [2] [3] [4] [5] [6] 

I. • •     

II.   • •   

Alkalmazások     • • 

1. táblázat. Tézispontok és alkalmazásaik kapcsolata a publikációkkal. 

+
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