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1.1 Scurt istoric
Un numær mare de sisteme fizice, tind sæ prezinte

comportamente similare în cadrul unor scale de obser-
vaflie diferite. Interesul faflæ de fractali a crescut in ulti-
mul deceniu datoritæ capacitæflii acestora de a descrie
obiecte neregulate sau forme fragmentate prin inter-
mediul acestora, cum sunt formele ce pot fi gæsite in
naturæ, ce nu pot fi analizate prin intermediul geome-
triei clasice euclidiene. 

În anii 1960, matematicianul Benoît Mandelbrot a
folosit adjectivul “fractal” pentru a descrie obiecte geo-
metrice neregulate ce nu pot fi caracterizate prin inter-
mediul dimensiunilor integrate [1-4].

Acest concept permite o analizæ geometricæ simplæ
øi este utilizatæ frecvent in domenii cum ar fi geofizica,
biologia øi dinamica fluidelor. În acest scop, Mandel-
brot introduce nofliunea de seturi de fractali, ce permit
luarea în considerare a gradului de regularitate a struc-
turilor organizaflionale legate de comportamentele
sistemelor fizice [5].

În paralel, se contureazæ teoria haosului. În 1961,
Lorentz descoperæ sensibilitatea la condiflii inifliale a
unor sisteme dinamice øi concluzioneazæ cæ: pe un ori-
zont de timp lung, predicflia pentru aceste sisteme este
imposibilæ, deøi sunt deterministe. El afirmæ cæ deter-
minismul nu exclude haosul. Adicæ, determinismul øi
predictabilitatea nu reprezintæ unul øi acelaøi lucru
(apar nofliunile de cauzalitate slabæ øi proprietæfli de

instabilitate ale legilor naturii). El este cel care a pus
bazele teoriei haosului [6].

1.3 Geometrie fractalæ
Un fractal este “o figuræ geometricæ fragmentatæ

sau frântæ care poate fi divizatæ în pærfli, astfel încât
fiecare dintre acestea sæ fie (cel putin aproximativ) o
copie miniaturalæ a întregului”. Fractalul, ca obiect
geometric, are în general urmætoarele caracteristici:
are o structuræ finæ la scæri arbitrar de mici; este prea
neregulat pentru a fi descris în limbaj geometric eucli-
dian tradiflional; este autosimilar (mæcar aproximativ
sau stohastic).

1.3.1 Autosimilaritatea
Un fractal este strict autosimilar dacæ poate fi expri-

mat ca o reuniune de submulflimi, iar fiecare dintre
acestea este o copie redusæ a întregii mulflimi (triun-
ghiul lui Sierpinski, figura 1). Majoritatea obiectelor din
naturæ asemænætoare fractalilor nu prezintæ aceastæ
caracteristicæ precisæ. Obiectele naturale nu sunt
reuniuni ale copiilor reduse ale întregului. O parte mæ-
ritæ nu va reproduce întocmai obiectul întreg, dar va
avea calitativ acelaøi aspect. Aceastæ proprietate se nu-
meøte auto-similaritate statisticæ sau semi-auto-
similaritate.
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Fig. 1. Primele iteratii din constructia unei structuri de tip fractal

1.3.2 Fractali øi dimensiunea fractalæ
Dimensiunea fractalæ este un numær neîntreg, de

obicei unicul care poate cuantifica un fractal. Ea mæ-
soaræ gradul de fragmentare sau neregularitate la mai
multe scale.
q Monofractali - numai un mic numær de fractali au o

singuræ, unicæ, precisæ dimensiune fractalæ, care nu
variazæ cu scala; aceøti fractali se numesc monofrac-
tali.

q Multifractali – majoritatea fractalilor naturali au di-
ferite dimensiuni fractale în funcflie de scalæ, sunt
compuøi din mai mulfli fractali cu dimensiuni diferi-
te øi se numesc multifractali. 

1.3.3 Analiza fractalæ
Analiza fractalæ reprezintæ o sumæ de proceduri ma-

tematice folosite pentru a determina dimensiunea
fractalæ sau alte proprietæfli fractale ale obiectelor ana-
lizate. Metodele sale sunt folosite pentru a descrie øi
clasifica din punct de vedere geometric formele øi tex-
turile neregulate. Cea mai cunoscutæ manieræ de cuan-
tificare a træsæturilor morfologice este bazatæ pe di-
mensiunea box- counting folositæ pentru a furniza in-
formaflii despre neregularitatea conturului unui obiect
sau autosimilaritæflii texturii. 

O caracteristicæ fundamentalæ a obiectelor fractale
este faptul cæ proprietæflile lor metrice mæsurabile, ca
de exemplu lungimea sau aria, reprezintæ o funcflie a
scalei de mæsurare. Un exemplu clasic folosit pentru a
ilustra aceastæ proprietate este lungimea unei coaste
[7]. Când este mæsuratæ la o scalæ spaflialæ d, lungimea
totalæ a unei coaste cu numeroase cotituri L(d) este es-
timatæ a fi un set N de segmente de lungimea d. Deoa-
rece mici detalii ale coastei, nerecunoscute la rezoluflii
spafliale mici, devin evidente la rezoluflii spafliale mai
mari, lungimea mæsuratæ L(d) creøte pe mæsura ce sca-
la de mæsurare d se mæreøte. Astfel, in geometria frac-
talæ, conceptul euclidian de „lungime” devine mai de-
grabæ un proces, în loc de eveniment, iar acest proces
este controlat de un parametru constant (Fig. 1).

Mandelbrot a definit formal, seturile de fractali ca
fiind seturi pentru care dimensiunea Hausdorff (Dh)
este mai mare decât dimensiunea topograficæ (Dt). Prin

intermediul: Dimensiunea Hausdorff–Besicovitch Dh
se defineøte ca un raport logaritmic intre numærul N al
omotetiilor interne ale unui obiect øi reciproca raportu-
lui comun r al acestei omotetii [8]:

(1)

Termenul de omotetie poate fi asociat cu un ter-
men de reducere. De exemplu, un fractal care respectæ
ecuaflia (1) va fi constituit din N tipare dintre care di-
mensiunea a fost redusæ printr-un factor r (pentru
omotetie).

Dimensiunea topologica Dt (definitæ de recurenflæ)
a unui obiect corespunde numærului de variabile inde-
pendente necesare pentru a îl descrie. Astfel, un punct
are DT=0, o curbæ are DT=1, un plan are DT=2 øi în ge-
neral spafliul euclidian Rn are DT=n.

Cu toate cæ, algoritmii utilizafli in calcularea dimen-
siunii fractalæ diferæ, ei se supun aceloraøi reguli de
bazæ, rezumate de aceøti trei paøi:
1. obiectul este acoperit folosind conceptul de veci-

nætate, care poate fi o micæ regiune de orice formæ,
centratæ fie pe fractal sau într-o vecinætate a acestu-
ia. Dacæ fractalul este încadrabil într-o dimensiune
euclidianæ specificæ, se foloseøte o vecinætate înca-
dratæ în acelaøi tip de dimensiune øi de dimensiune
proprie egalæ cu r pentru a acoperi obiectul;

2. pentru o dimensiune datæ rk , se numæræ câte veci-
nætæfli sunt necesare pentru acoperirea fractalului;

3. se micøoreazæ dimensiunile vecinætæflilor øi se repe-
tæ pasul 2 pânæ când nici un detaliu mai fin nu se
mai observæ; adicæ s-a ajuns la un nivel de saturaflie.

Dacæ luæm oricare douæ acoperiri succesive, pentru
k-1 øi k, dimensiunea Hausdorff poate fi calculatæ astfel: 

expresie care la limitæ devine:

(2)

unde: Nk – vecinætæfli care conflin o parte din obiect,
iar rk – dimensiunea laturii grilei de acoperire/diame-
trului bilelor de acoperire. Expresia se poate aplica pe
fractali semi/autosimilari.
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Analiza fractalæ a fost intens aplicatæ în studiul siste-

melor øi subsistemelor biologice la scaræ microscopicæ
øi macroscopicæ [9]. 

Aceastæ analizæ a neregularitæflilor poate fi aplicatæ
în acelaøi mod formelor cum ar fi granifla dintre un fle-
sut sænætos øi o tumoræ sau chiar marginile unei leziuni
cutanate. 

În acest context, au fost efectuate mai multe studii
cu scopul dezvoltærii de algoritmi care sæ permitæ cuan-
tificarea proprietæflilor texturale ale unei imagini. Astfel,
evoluflia spectaculoasæ a algoritmilor de analizæ a
imaginilor øi a suporturilor tehnologice a trezit
interesul cercetætorilor pentru posibile aplicaflii în
medicinæ. De-a lungul ultimului deceniu, rezultatele
numeroaselor articole publicate  au demonstrat abili-
tatea algoritmilor de analizæ a texturilor de a extrage
informaflii relevante pentru diagnostic din imagini
obflinute prin diferite metode, ca de exemplu radiogra-
fii toracice, mamografii, ecografii, tomografii compute-
rizate (CT), tomografii computerizate cu emisie de
fotoni (SPECT), tomografii cu emisie de pozitroni (PET)
øi imagini obflinute prin rezonanflæ magneticæ (IRM).

Aplicabilitatea si relevanfla geometriei fractale în
analiza imaginilor medicale este justificatæ prin faptul
cæ auto-similaritatea nu poate fi verificatæ pe imaginile
obiectelor biologice obflinute prin metode cu rezoluflie
finitæ. Într-adevær, aceste imagini nu sunt complexe din
punct de vedere spaflial sau spectral, dar ele adesea
prezintæ anumite similaritæfli la diferite scale spafliale.
Aceastæ afirmaflie sugereazæ faptul cæ modele com-
plexe din punct de vedere spaflial pot fi descrise prin
intermediul unor texturi simple. De fapt, problema de-
finirii caracteristicilor pentru analiza texturilor, în înfle-
legerea imaginilor øi în recunoaøterea modelelor, a
avut parte de un interes crescut din partea cercetætori-
lor, timp de mai mulfli ani. Geometria fractalæ oferæ po-
sibilitatea de a descrie si de a caracteriza complexitatea
imaginilor, sau mai exact, a compozifliei texturilor.

Când este aplicatæ analizei de imagini, geometria
fractalæ este utilizatæ pentru evaluarea dimensiunii
fractale (Df). Existæ multe metode de a calcula aceastæ
dimensiune; fiecare metodæ având propria ei bazæ
teoreticæ. Din acest motiv se pot obfline dimensiuni di-
ferite pentru acelaøi obiect, dacæ se folosesc metode de
calcul diferite. Aceste diferenfle apar din cauzæ cæ di-
mensiunea Hausdorff–Besicovitch (ecuaflia (1)) nu este
calculabilæ în aceastæ formæ în majoritatea cazurilor.
Astfel încât, aceste metode aproximeazæ aceastæ di-
mensiune folosind diferifli algoritmi pentru a estima

parametrul N (metoda “Box-Counting”, “Box-Count-
ing”  diferenflialæ (DBCM), „numærætorii extinse” (XCM),
analizæ multifractalæ de tip sand box). Limitærile impuse
de aceste metode sunt date de faptul cæ necesitæ bina-
rizarea semnalului.

O limitæ importantæ a metodelor box counting o re-
prezintæ alegerea dimensiunii pætratului. Au fost
efectuate multe studii pentru a putea descoperii mar-
ginile superioare øi inferioare ale dimensiunii pætrate-
lor. În aceastæ notæ Chen et al. [16]au propus o justifica-
re teoreticæ pentru o restricflie pe cea mai micæ dimen-
siune a pætratelor, inspirafli de lucrærile lui Pickover øi
Khorasani [17]. De asemenea Bisoi øi Mishra[18] au
stabilit o limitæ inferioaræ a dimensiunilor pætratelor
pentru a asigura acurateflea rezultatelor. Ei au arætat
cum, la pætrate de dimensiuni prea mici, numærul ma-
xim de pætrate deasupra reflelei ar fi mai mare decât
numærul nivelurilor de intensitate disponibile ies
numærul de pætrate ræmase în afara calculului ar duce
la subestimarea FD. În acelaøi fel, pentru o dimensiune
prea mare a pætratelor, numærul de pætrate ar fi mult
mai mic în raport cu numærul nivelurilor de intensitate.

Întrucât dimensiunea fractalæ este calculatæ pe ima-
gini utilizând diferite praguri de intensitate, Df devine
un parametru ce poate fi dependent exclusiv de histo-
grama pragurilor de intensitate a culorilor din imagine.
În consecinflæ, orice pre-sau postprocesare pentru îm-
bunætæflirea calitæflii imaginii, cum ar fi filtrarea media-
næ [19], egalizarea histogramei [19] sau diferite proce-
dee de reconstrucflie utilizate în mod curent in imagis-
tica CT [20] duc la modificæri ale dimensiunii fractale
mæsurate, cu excepflia cazului în care histograma pra-
gurilor de intensitate este conservatæ în cadrul algorit-
milor de procesare. În plus, orice artefactare a imagi-
nilor ar putea modifica selectarea automatæ a valorilor
limitæ utilizate în calcularea dimensiunii fractale.

2. 1. Aplicaflii ale dimensiunii fractale în medicinæ:
De-a lungul ultimilor ani, analizele fractale øi

multifractale au fost aplicate extensiv în analiza sem-
nalelor în medicinæ. Aplicafliile au fost grupate în douæ
mari categorii, anume segmentarea øi caracterizarea.

2. 1.1. Segmentarea
Pentru multe aplicaflii clinice, segmentarea este

utilizatæ pentru a caracteriza imagini ce prezintæ dife-
rite texturi. Un dezavantaj al acestor metode este fap-
tul cæ ele necesitæ gruparea fractalilor de dimensiuni
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numærul de texturi prezente în imagine. În cele mai
multe cazuri, aceastæ estimare este dificil sau chiar im-
posibil de realizat.

În unele cazuri, analiza fractalæ nu realizeazæ o seg-
mentare corectæ a imaginii. Într-adevær, unele imagini
sunt mai greu de studiat din cauza neregularitæflilor øi a
zonelor regulate prezente la orice scalæ, færæ a urmæri o
anumitæ lege. Pentru a extrage informaflii din aseme-
nea imagini, mai mulfli autori sugereazæ studierea mo-
dalitæflilor în care sunt distribuite singularitæflile ima-
ginii, sau spectrul singularitæflilor, echivalentul entro-
piei. Astfel, câteva studii recente s-au concentrat pe
segmentarea texturilor cu ajutorul analizei multifractal
[21, 22] cu aplicaflii în ecografie sau IRM [23].

Zhuang øi Meng au segmentat imagini de ecografie
folosind dimensiunea fractalæ Df localæ [24] (Figura 2).
Lévy-Véhel et al. [25] au segmentat imagini de
rezonanflæ magneticæ utilizând metoda lui Chhabra
[26], cu rezultate concludente.

Unele funcflii ale fractalilor sunt utilizate, în dome-
niul imagisticii medicale, ca parametri adiflionali ai tex-
turilor. Într-adevær dimensiunea fractalæ Df a dat rezul-
tate interesante în unele tehnici de imagisticæ printre
care IRM, CT øi ecografia. Cu toate acestea, luatæ pe
cont propriu, analiza multifractalæ nu poate oferi o
metodæ precisæ de segmentare, de vreme ce este
calculatæ pe o fereastræ a imaginii.

În concluzie, analiza multifractalæ pare mai adapta-
tæ la segmentarea texturilor decât dimensiunea frac-
talæ ca ecuaflie unicæ. Avantajul acesteia constæ în ca-
racterizarea proprietæflilor scalelor locale, pe lângæ pro-
prietæflile globale. Aøadar face posibilæ cuantificarea
distribufliei singularitæflilor locale (exponenfli morfolo-
gici locali ai multifractalilor).

Fig. 2. Segmentarea unei imagini de ecografie (a) imaginea originalæ,
(b) o hartæ a dimensiunii fractale locale øi (c) rezultatul segmentærii [24].

2.1.2. Caracterizarea
Analizele fractale øi multifractale au fost utilizate în

studiul øi caracterizarea unei largi game de semnale în

biologie øi în medicinæ øi au la bazæ compararea unor
caracteristici ale unui grup de studiu cu cele ale unui
grup de control.

Aplicaflii ale acestei metode includ interpretarea de
semnale din:
– electrocardiogramæ (ECG) øi electroencefalogramæ

(EEG) [27],
– imagistica cerebralæ [28],
– mamografie [29],
– imagistica osoasæ [30],
- caracterizarea si cuantificarea ræspunsului la trata-

ment în oncologie [31, 32]. 
Caracterizarea a mai fost utilizatæ øi pentru descrie-

rea datelor spectrale folosite în studiul fluxului sanguin
pulmonar [33], în cazuri în care heterogenitatea
fluxului sanguin nu este suficient de bine descrisæ de
forflele gravitaflionale. Krenz et al. au utilizat analiza
fractalæ pentru a corela date morfometrice ale arterelor
intrapulmonare cu mæsurætori funcflionale ale fluxului
sanguin, pentru a putea reprezenta consecinflele pe
care le are structura arborelui arterial pulmonar asupra
hemodinamicii [34]. 

2.2. Aplicaflii ale dimensiunii fractale în urologie

2.2.1. Cross et al. au efectuat o analizæ fractalæ asupra
angiografiilor renale pentru a studia complexitatea
morfologicæ a axului arterial renal [37] øi pentru secfli-
uni histologice de la sarcini molare øi non-molare pen-
tru a descoperi daca FD discrimineazæ între cele douæ
patologii [38].

2.2.2. Calcularea dimensiunii fractale a masei de fibro-
za retroperitonealæ øi corelarea acesteia cu gradul de
severitate a afectærii renale [39]. 

Parametrii imagistici nu pot prezice severitatea
afectærii renale în cadrul fibrozei retroperitoneale, cu
excepflia dimensiunii fractale a masei fibrotice, care se
afla în directæ proporflionalitate cu nivelul creatininei
serice pre-stentare ureteralæ bilateralæ/drenaj urinar
extern prin nefrostomie percutanatæ.
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1) 2) 3) 4)
Fig. 2. 1) Reconstrucflie în plan coronar pe o imagine CT nativæ dupæ

stentare ureteralæ bilateralæ (secfliune transureteralæ). 
2) Imagine iniflialæ (detaliu); 3) Contur extras prin metoda clasicæ; 

4) Contur extras prin metoda propusæ de Udrea A.

Fig. 3  Valorile creatininei serice in raport cu dimensiunea fractalæ  

2.2.3. Analiza fractalæ a capsulei renale în tumorile
renale cu celule clare [40].

Într-un studiu efectuat în centrul nostru pe imagini
computer tomografice de tumori renale cu celule clare în
faza corticomedularæ, utilizând programul ImageJ 1.36b,
(Wayne Rasband National Institutes  of Health, USA),
autorii au raportat cæ o creøtere cu 0.5 a dimensiunii
fractale globale a capsule renale asociazæ un risc relativ
de 2.23 de a prezenta efracflie capsularæ øi invazie a
græsimii perirenale pe specimenul histopatologic.

Fig. 4. Aspecte computer tomografice ale tumorilor renale cu celule
clare T1a (stânga sus) øi respectiv T3a (stânga jos) alæturi de

dimensiunile fractale ale capsulei renale

2.2.4. Diagnostic diferenflial imagistic al patologiei
renale benigne utilizând dimensiunea de corelaflie
[41].

Fig. 5. Extragerea conturului unui rinichi in faza corticomedularæ
utilizând diferite nivele de binarizare

Afecfliunea Imagine CT dC Afecfliunea Imagine CT dC

Pielonefritæ 1.36 Pielonefritæ 1.98
cronicæ acutæ
Rinichi 1.91 Tuberculozæ 
chistic renalæ
medular
Boalæ renalæ 2.06
polichisticæ 
a adultului

Tabelul 1. Diferite afecfliuni renale benigne øi 
dimensiunea fractalæ asociatæ

2.2.5.  Algoritmul box-counting in managementul
tumorilor renale mici  [42]

Valoare 100 140 170 210
prag
binarizare

Valoare 100 140 170 210
prag
binarizare

Fig. 5. Diferite aspecte ale a conturului renal pentru RCC T1a (sus) 
vs T3a (jos) în funcflie de pragul de binarizare folosit

Fig. 6. Dimeniunea fractalæ a conturului pentru rinichi normal (negru),
RCC T1a (roøu) øi RCC T3a (verde) vs. pragul de binarizare folosit
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Geometria fractalilor oferæ un instrument puternic

pentru caracterizare øi segmentare în multiple aplicaflii
de imagisticæ medicalæ, ca metodæ de discriminare în-
tre douæ stæri ale unui proces fizic sau pentru a prezice
un eveniment / fenomen fizic. Aplicabilitatea acestei
geometrii în analiza imaginilor provine din faptul cæ
obiectele analizate sunt discontinue, complexe øi frag-
mentate. Semnificaflia øi avantajul acestei geometrii,
comparativ cu metodele clasice de prelucrare a semna-
lului, se regæseøte în modul în care neregularitæflile sunt
procesate. Eficienfla acesteia a fost demonstratæ în cla-
sificarea øi segmentarea semnalelor EKG, EEG øi imagis-
tica cerebralæ (CT sau IRM).

Dincolo de avantajele multiple aduse prelucrærii ima-
ginilor, existæ øi o serie de limitæri ale acestor metode.

Dimensiunea fractalæ Df calculatæ diferæ în funcflie
de algoritmul utilizat sau de parametrii de lucru ai
acestuia. În concecinflæ, este dificil de stabilit dacæ dife-
renflele observate în valorile Df sunt un rezultat al dife-
renflelor reale din textura imaginilor sau un rezultat al
unor decizii arbitrare efectuate în timpul procesului de
estimare. Prin urmare, alegerea unei metode este o
problemæ importantæ în calculul Df. În majoritatea apli-
cafliilor menflionate pânæ acum, nicio evaluare com-
parativæ nu a fost efectuatæ pentru a stabili algoritmul
potrivit pentru datele luate în considerare.

Întrucât dimensiunea fractalæ este calculatæ pe ima-
gini binarizate cu diferite praguri de intensitate, Df de-
vine un parametru care poate fi dependent exclusiv de
histograma pragurilor de intensitate a culorilor din
imagine. În consecinflæ, orice pre-sau postprocesare
pentru îmbunætæflirea calitæflii imaginii, cum ar fi filtra-
rea medianæ, egalizarea histogramei sau diferite proce-
dee de reconstrucflie utilizate în mod curent in imagis-
tica CT, duc la modificæri ale dimensiunii fractale mæsu-
rate, cu excepflia cazului în care histograma pragurilor
de intensitate este conservatæ în cadrul algoritmilor de
procesare. În plus, orice artefactare a imaginilor ar pu-
tea afecta selectarea automatæ a valorilor limitæ utili-
zate la calcularea dimensiunii fractale.

În concluzie, geometria fractalæ ar putea fi un
instrument eficient în rezolvarea unor probleme în
analiza de imagine medicalæ, atât timp cât doi para-
metri sunt luafli în considerare:
1. Dimensionarea imaginilor pentru a alege medoda

adecvatæ de analizæ fractalæ. 
2. Aplicabilitatea clinicæ a metodelor øi concordanfla

rezultatelor obflinute cu practica medicalæ.
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