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Automatic classification of peripheral blood smear cells by the example of lead 
poisoning

The first symptoms caused by heavy metals poisoning are usually non-specific, 
therefore their diagnosis requires specialized knowledge and experience. Incorrect 
diagnosis can lead to various disorders and irreversible changes in patient’s health. 
Lead poisoning is one of the heavy metals poisoning which is associated with non-
specific symptoms and may cause a broad range of biochemical, physiological and 
behavioral disfunctions. Lead is commonly found in industry and manufacturing 
and in 2017, lead poisoning caused over a million deaths worldwide. Due to non-
specific symptoms, lead poisoning is often diagnosed too late or incorrectly. 
Early symptoms are headache and stomachache, which potentiate with metal 
concentration. Lead poisoning increasing risk of anemia due to inhibition the 
ability to produce hemoglobin by interfering the heme biosynthesis pathway 
and decreasing red blood cell survival. Because of regularly occurred disorders 
of hematopoiesis and the presence of atypical cell in smears, diagnosis of lead 
poisoning that gives relevant information is bone marrow and peripheral blood 
smear study. The manual smear test made by qualified technician involves the 
evaluation of the preparation by using an optical microscope. Manual microscopic 
examination of blood cells is time-consuming and subjective. Automation of this 
process would enable to reduce the risk of human failure and solve the problem 
with lack of professional staff. Traditional machine learning is the most popular 
approach to automating microscopic smear testing. This method consists of the 
following stages: microscopic image acquisition, preprocessing, cell segmentation, 
feature extraction, followed by classification into types, artifacts and atypical 
cells. This work presents the recent methods proposed to automate the analysis 
of peripheral blood and bone marrow smears using traditional machine learning 
methods. A review of different machine learning methods was carried out, 
focusing on the presentation of an algorithm for the construction of automatic 
blood cell classifiers.

Keywords: image processing, machine learning, peripheral blood smear 
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Problem

Objawy zatrucia metalami ciężkimi zależą od 
przyjętej dawki. Jeśli jest ona niewielka, objawy 
są nieswoiste, takie jak: drażliwość, splątanie, 
bóle brzucha i głowy [1, 2]. Dla leczenia pacjenta 
istotna jest szybka, prawidłowa diagnoza i ziden-
tyfikowanie źródła zatrucia. Zatrucie metalami 
ciężkimi – arsenem, kadmem i ołowiem wiąże 
się m.in. z zaburzeniami hematologicznymi [3]. 
Z uwagi na powszechność występowania i czę-
stotliwość zatruć, największym zagrożeniem dla 
zdrowia pacjenta jest ołów. Wraz ze wzrostem 
stężenia ołowiu we krwi zwiększa się prawdo-
podobieństwo i nasilenie niedokrwistości. Ołów 
uważany jest przez WHO za jeden z dziesięciu naj-
groźniejszych chemikaliów dla zdrowia publicz-
nego. Źródłem narażenia człowieka i zwierząt na 
zatrucie ołowiem są produkty mające go w skła-
dzie oraz zanieczyszczone przez przemysł środo-
wisko. Do najczęściej wymienianych produktów 
zawierających ołów zaliczyć można farby, cera-
mikę, zabawki, biżuterię, tradycyjne kosmetyki 
i leki. Według Instytutu Metryki Zdrowia i Oceny 
(Institute of Health Metrics and Evaluation, 
IHME) w 2016 r. zatrucie ołowiem było powodem 
5,6% globalnego obciążenia chorobą (ang. Global 
Burden of Disease, GBD) niedokrwienną serca, 
a w 2017 r. ponad miliona zgonów [4]. Jednym 
z czynników, które wpływają na powyższe staty-
styki jest nieswoistość objawów zatrucia i błędna 
diagnoza. Zatrucie ołowiem w krajach rozwinię-
tych zdarza się rzadko, objawy są niespecyficzne, 
dlatego często dochodzi do błędnej diagnozy. Jed-
nym z rutynowych badań, zlecanym dla rozpo-
znania stanu pacjenta, wykonywanym w laborato-
rium, jest badanie morfolologii krwi. U pacjentów 
z objawami anemii, którzy narażeni byli na wyso-
kie dawki ołowiu wynik potwierdza stan niedo-
krwistości [1, 2, 5]. Pomocnym badaniem róż-
nicowym jest analiza rozmazu krwi obwodowej 
[6]. Badanie wykonywane jest na zlecenie leka-
rza. Diagnosta laboratoryjny może się zdecydo-
wać na wykonanie testu, jeśli w wyniku innych 
zleconych badań występują istotne nieprawi-
dłowości. Ocena rozmazu krwi jest powszechnie 
wykonywana tradycyjną metodą mikroskopową. 
W rozmazie krwi obwodowej widoczne są krwinki 
czerwone (erytrocyty), krwinki białe (leukocyty) 
oraz płytki krwi (trombocyty) [7]. W obrazie roz-
mazu krwi obwodowej pacjenta zatrutego oło-
wiem mogą pojawić się erytrocyty z wtrętami 
w postaci nakrapiania zasadochłonnego, zwięk-
szona liczba retikulocytów oraz niespecyficzne 
nieprawidłowe erytrocyty cechujące się anizocy-
tozą i polichromatofilią. Z kolei w rozmazie szpiku 
kostnego można dostrzec nieprawidłowe komórki 

linii erytroidalnej, jądrzaste erytrocyty oraz ery-
trocyty z wtrętami w postaci nakrapiania zasa-
dochłonnego [6]. Poprawne rozpoznanie komórek 
krwi w rozmazach patologicznych jest zadaniem 
nietrywialnym, dlatego wymagany jest do tego 
zadania wykwalifikowany personel. Cała pro-
cedura badania jest czasochłonna i opiera się na 
subiektywnej ocenie diagnosty laboratoryjnego. 
Badania opisujące powtarzalność wyników kla-
syfikacji krwinek białych wykazały, że różnica 
wyników analizy rozmazu krwi, przeprowadzo-
nej przez grupę diagnostów laboratoryjnych, może 
wynieść 4% [8]. Aby wystandaryzować badanie 
rozmazu krwi naukowcy od ponad 30 lat starają się 
zautomatyzować etap detekcji i klasyfikacji komó-
rek [9]. W artykule przedstawiono schemat propo-
nowanych po 2010 r. systemów klasyfikacji komó-
rek wykorzystujących tradycyjne metody uczenia 
maszynowego.

Klasyfikacja komórek 
w mikroskopowych obrazach 
rozmazów krwi  
z wykorzystaniem  
tradycyjnego uczenia maszynowego

Uczenie maszynowe jest dziedziną zajmującą 
się problematyką sztucznej inteligencji. Na pod-
stawie danych wejściowych, algorytmy uczenia 
maszynowego tworzą i optymalizują model mate-
matyczny, który może być wykorzystany do roz-
wiązania różnorodnych zagadnień, m.in. regre-
sji i klasyfikacji. Pierwsze próby automatycznej 
klasyfikacji komórek krwi zostały przeprowa-
dzone ponad 30 lat temu, na niewielkiej liczbie 
danych, wykorzystując płytkie modele uczenia 
maszynowego [9]. Wraz z rozwojem metod ucze-
nia maszynowego oraz kamer mikroskopowych 
zwiększała się skuteczność proponowanych klasy-
fikatorów. Uzyskane w ostatnich 10 latach wyniki 
były porównywalne do wyników uzyskiwanych 
przez manualną diagnostykę [10, 11]. Procedurę 
klasyfikacji można podzielić na cztery części – 
wstępne przetwarzanie obrazu, wyodrębnienie 
obrazu komórek z tła, znalezienie charaktery-
stycznych cech dla każdego typu komórki oraz 
zaprojektowanie klasyfikatora (rycina 1). Skutecz-
ność systemu identyfikującego zależy od dokład-
ności każdego z etapów rozpoznawania komó-
rek. Ma to praktyczne znaczenie, ponieważ dopóki 
jeden etap nie osiągnie oczekiwanej wydajności, 
cały system będzie nieefektywny [10–12]. Dotych-
czas stosowane do klasyfikacji krwinek białych 
i czerwonych standardowe metody uczenia płyt-
kiego obejmują sztuczne sieci neuronowe (ang. 
Artifical Neural Network, ANN) [13, 14], maszynę 
wektorów nośnych (ang. Support Vector Machine, 
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Rycina 1. Schemat automatycznego systemu klasyfikacji komórek z użyciem tradycyjnych metod uczenia maszynowego. 
Figure 1. Scheme of automatic cel classification system based on traditional machine learning methods.

SVM) [15–22], naiwny klasyfikator bayesowski [7, 
23, 24], uczenie wektorów kwantyzacji (ang. Lear-
ning Vector Quantization, LVQ) [21, 25], liniową 
analizę dyskryminacyjną (ang. Linear Discrimi-
nant Analysis, LDA) [16, 26, 30]. W ostatnich pię-
ciu latach naukowcy zmagający się z problemem 
klasyfikacji komórek krwi, próbowali go rozwią-
zać wykorzystując konwolucyjne sieci neuronowe, 
zarówno budowane od zera, jak i ogólnodostępne 
przetrenowane sieci. Ponadto, stosowano metody 
hybrydowe wykorzystujące narzędzia tradycyj-
nego uczenia maszynowego i głębokie uczenie 
maszynowe. Klasyfikacja krwinek białych oparta 
o metody uczenia głębokiego składa się z etapów 
wstępnego przetwarzania obrazu, detekcji komó-
rek i ich klasyfikacji [12, 27].

Pierwszym krokiem w projektowaniu modelu 
klasyfikującego komórki jest wstępna obróbka 
zdjęć mikroskopowych i segmentacja komó-
rek (rycina 1). Zarówno w manualnej jak i auto-
matycznej analizie rozmazu krwi kluczowe jest 
odpowiednie barwienie preparatu, ponieważ 
prawidłowe wybarwienie struktur jest podstawą 
poprawnej oceny komórek. Ponadto, umożli-
wia właściwe wyodrębnienie komórek z tła [10, 
26]. Najczęściej stosowana jest metoda barwie-
nia May-Grunwalda-Giemsy. Segmentacja obrazu 
jest procesem polegającym na jego podziale na 
określone części według wybranych własności. 
W typowym rozmazie krwi występują krwinki 
czerwone, krwinki białe, krwinki płytkowe oraz 

tło [7]. Celem segmentacji przy zatruciu oło-
wiem jest oddzielenie komórek atypowych od 
reszty obrazu. Podczas pracy nad wyodrębnie-
niem komórek z tła, naukowcy musieli zmie-
rzyć się z wieloma problemami, które w rutyno-
wej diagnostyce nie stanowią wyzwania. Są to 
m.in.: zniekształcenie komórek związane z przy-
gotowaniem i przechowaniem preparatu czy też 
nakładanie się leukocytów i krwinek czerwonych 
[28, 29]. Narzędzia automatycznej segmentacji, 
jakich dotychczas używano, można podzielić na 
dwa podejścia – nienadzorowane i nadzorowane. 
Do podejścia nienadzorowanego zalicza się kla-
strowanie [30], progowanie obrazu [31] i metody 
oparte na obrysie przedmiotów znajdujących się 
na zdjęciu [31, 32]. Do podejścia nadzorowanego 
zalicza się sieci neuronowe, K najbliższych sąsia-
dów, naiwny klasyfikator Bayesowski, SVM oraz 
algorytm drzew losowych [33, 34]. Naukowcy 
opracowali wiele algorytmów służących obróbce 
zdjęć, wyodrębnieniu istotnych fragmentów, 
wyznaczeniu cech dla klasyfikatora i klasyfika-
cji. W zależności od rodzaju barwienia i przyję-
tego sposobu segmentacji podejmowano decyzję 
o rodzaju palety barw, na jakiej zostanie opraco-
wany obraz. Jądro komórkowe leukocytów jest 
najintensywniej zabarwioną strukturą w obra-
zie rozmazu krwi, w związku z tym często wyod-
rębnienie komórki rozpoczyna się od wyodręb-
nienia jądra komórkowego [19]. W przestrzeni 
barw RGB należy wygasić regiony białe i czerwone 
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w celu uwydatnienia fioletowego jądra komór-
kowego [35]. Kolejną metodą wyróżnienia jądra 
komórkowego jest uwydatnienie go w kanale S 
(saturation), przestrzeni barw HSV [23, 33] lub 
kanale Y przestrzeni barw CMYK [15]. Po transfor-
macji palety barw na HSV, wystarczającym zabie-
giem do segmentacji jest zastosowanie prostego 
progowania obrazu [23, 33]. Popularną metodą 
transformacji obrazu w skali szarości na binarną 
jest metoda Otsu. Opiera się ona na histogramie, 
dzieli obszary na podstawie wartości warian-
cji międzyklasowej. Oprócz dwóch powyższych 
podejść w badaniach pojawia się także propozy-
cja zastosowania binaryzacji obrazów w kanale 
Y panelu barw CMYK z wykorzystaniem algo-
rytmu Zacka. W wyróżnianiu obszarów komór-
kowych na obrazie znalazły także zastosowanie 
przekształcenia w palecie barw CIEL*a*b*. Jądro 
komórkowe w tym przekształceniu znajduje się 
w obszarze wysokiego nasycenia, natomiast tło 
w obszarze niskiego nasycenia i wysokiego świe-
cenia [15]. Najczęściej wybieraną metodą segmen-
tacji w tradycyjnym uczeniu maszynowym jest 
podejście nienadzorowane, głównie progowanie 
obrazu oraz metody klastrowe. W pracach doty-
czących klasyfikacji komórek w rozmazach szpiku 
kostnego jako metodę segmentacji często wybie-
rano algorytm centroidów (k-średnich) [36] oraz 
metodę c-średnich w rozmytej analizie skupień 
[37]. Wśród metod opartych o obrys należy wspo-
mnieć o algorytmie watershed oraz snake. Ten 
pierwszy definiowany na obrazach w skali szaro-
ści służy segmentacji na podstawie jasności pik-
seli. Jest także przydatnym algorytmem pomoc-
niczym służącym rozdziałowi przylegających do 
siebie komórek [31, 32]. Snake jest to algorytm 
służący dopasowaniu odkształcalnego modelu 
punktowego do oczekiwanego kształtu na obrazie 
[13, 25]. Końcowym etapem segmentacji w każ-
dej metodzie jest zastosowanie operacji morfolo-
gicznych, takich jak: dylatacja, erozja, algorytmy 
Canny, wypełniania dziur [7, 15]. Przeprowadze-
nie tych operacji jest kluczowe w celu wyodręb-
nienia istotnego obszaru i wyznaczenia charak-
terystycznych cech tego obszaru dla późniejszej 
klasyfikacji.

Kolejnym etapem po segmentacji krwinek 
jest wyznaczenie ich cech, na podstawie któ-
rych dokonana zostanie klasyfikacja (rycina 1). 
W sytuacjach, gdy użyto charakterystycznych 
cech komórek do segmentacji, można użyć tych 
cech także do klasyfikacji. Podstawą skutecz-
nej klasyfikacji jest wyznaczenie swoistych cech, 
umożliwiających rozróżnienie krwinek prawi-
dłowych od nieprawidłowych [20–23]. Cechy 
te można podzielić na trzy rodzaje: kształtowe, 
teksturowe i wybarwienia [10, 11]. W analizie 

mikroskopowej diagnosta laboratoryjny sprawdza 
wielkość komórek, wielkość jądra i jego segmen-
tacje oraz obecność i wybarwienie ziarnistości. 
Monocyty i limfocyty nie posiadają ziarnistości. 
Neutrofile, bazofile i eozynofile posiadają ziarni-
stości barwiące się na kolory, odpowiednio: fiole-
towy, granatowy i ceglastoczerwony. Limfocyty 
są najmniejsze, granulocyty są w podobnej wiel-
kości, a monocyty największe. Neutrofile cha-
rakteryzują się jądrem 3–5 segmentowym, lim-
focytów są okrągłe, monocytów różnokształtne, 
z kolei eozynofilii przybierają kształt okularów 
[38]. Erytrocyty wybarwione są na kolor czer-
wony z centralnym przejaśnieniem, natomiast 
charakterystyczne dla zatrucia ołowiem erytro-
cyty z nakrapianiem zasadochłonnym są standar-
dowej wielkości z granatowymi ziarnistościami [1, 
2]. Naukowcy opracowujący algorytmy rozpozna-
jące i klasyfikujące krwinki posłużyli się powyż-
szymi cechami oraz innymi, niemożliwymi do 
oceny przez ludzkie oko (tabela 1) [39]. Możliwe 
jest wyznaczenie wielu cech krwinek, natomiast 
do klasyfikacji należy użyć tylko tych swoistych 
dla rodzaju komórki. Selekcje cech można prze-
prowadzić manualnie bądź przez zastosowanie 
narzędzi selekcjonujących, takich jak sekwen-
cyjne przeszukiwanie w przód (ang. Sequential 
Forward Selection, SFS) czy sekwencyjne pływa-
jące przeszukiwanie w przód (ang. Sequential Flo-
ating Forward Selection, SFFS) [13, 25].

Ostatnim etapem postępowania klasyfiku-
jącego jest użycie na wyodrębnionych komór-
kach klasyfikatora (rycina 1), wykorzystującego 
uprzednio wyznaczone cechy do przyporządko-
wania komórki do odpowiedniej klasy. W bada-
niach związanych z identyfikacją komórek 
w rozmazach krwi obwodowej i szpiku, wyko-
rzystującym tradycyjne uczenie maszynowe popu-
larniejsze są metody nadzorowane. Z kolei metody 
uczenia nienadzorowanego, takie jak analiza 
głównych składowych (ang. Principal Component 
Analysis, PCA) czy analiza skupień, są wykorzy-
stywane do selekcji cech, zwiększając skuteczność 

Tabela 1. Wyodrębniane cechy komórek i jąder komórkowych.
Table 1. Extracted cells and nuclei features.

kształt barwa tekstura

powierzchnia* średnia średnia

wydłużenie* odchylenie standardowe odchylenie standardowe

okrągłość* wariancja wariancja

obwód* entropia entropia

średnica* skośność skośność

stosunek powierzchni jądra 
komórkowego do komórki

kurtoza kurtoza

* dotyczy komórki i jądra komórkowego.
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systemu identyfikującego [16, 19]. W badaniach, 
w których osiągnięto najwyższe wyniki skutecz-
ności używano sieci neuronowych [13, 14] oraz 
maszyny wektorów nośnych [15–22]. Jedną z naj-
częściej stosowanych sieci neuronowych był per-
ceptron wielowarstwowy, przygotowywany 
w różnej konfiguracji wag i liczby epok treningo-
wych [22]. Poza tym stosowano także naiwny kla-
syfikator Bayesowski [7, 23, 24], liniową analizę 
dyskryminacyjną [16, 26, 30], uczenie wektorów 
kwantyzacji [21, 25], losowy las decyzyjny [40]. 
Naukowcy w proponowanych modelach rozpozna-
wania i klasyfikowania prawidłowych leukocytów 
w rozmazach krwi obwodowej osiągnęli wysoką 
skuteczność – 92–99% [10]. Wyniki badań identy-
fikacji prawidłowych komórek linii erytroidalnej 
i mieloidalnej miały podobną skuteczność. Kilka 
prac poświęconych zostało automatycznej diagno-
styce białaczek, wyniki prawidłowego rozpozna-
nia wyniosły ponad 95% [15, 16, 19]. Zagadnienie 
automatycznej klasyfikacji krwinek czerwonych 
jest obszarem, w którym skupiano się dotąd na 
analizie komórek prawidłowych oraz diagnostyce 
malarii [26]. W wyniku rozwoju dziedziny prze-
twarzania obrazu wykorzystującej głębokie sieci 
neuronowe i popularności tych metod, w ostatnich 
latach pojawiło się wiele prac dotyczących klasyfi-
kacji komórek krwi bazujących na autorskich oraz 
ogólnodostępnych przetrenowanych sieciach neu-
ronowych [12, 27].

Podsumowanie

Skonstruowanie kompleksowego systemu iden-
tyfikującego i klasyfikującego komórki w rozma-
zach krwi obwodowej i szpiku kostnego jest klu-
czowym rozwiązaniem w diagnostyce chorób 
manifestujących się patologią krwinek białych 
i czerwonych. Stosowanie takiej metody pozwo-
liłoby na szybszą diagnostykę problemów zdro-
wotnych takich jak zatrucie ołowiem. Niepra-
widłowa diagnoza zatrucia tym metalem może 
prowadzić do nieodwracalnych problemów zdro-
wotnych, a nawet śmierci. Ponadto, opracowanie 
systemu klasyfikującego byłoby krokiem do stan-
daryzacji badania oceny rozmazów i umożliwiłoby 
prowadzenie specjalistycznej diagnostyki w pla-
cówkach, w których brakuje wykwalifikowanego 
personelu. Rozwój obszaru przetwarzania obrazu, 
przy użyciu głębokich sieci neuronowych, mógłby 
zostać wykorzystany w połączeniu z tradycyjnymi 
metodami uczenia maszynowego do zaprogra-
mowania systemu klasyfikującego komórki roz-
mazów krwi obwodowej i szpiku kostnego, z jed-
noczesnym wskazaniem jednostek chorobowych 
charakteryzujących się obecnością rozpoznanych 
komórek atypowych.
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