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   در تصاویر پزشکی معرفی مدل بهینه خطی از آناتومی قلب

  شادگاربیتا  و علیرضا عصاره، محمد صبري*

گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه  استادیار ، گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید چمران
  شهید چمران

  :رایانامه

 *m.sabri@scu.ac.ir 

  چکیده

که حاوي  و همچنین شکم در زیر دیافراگم ریه چپبه دلیل وجود تغییرات شکل و ظاهر آناتومی قلب در تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه 
. شودمشاهده نمی قلب به طور واضح در تصاویر رادیوگرافی هاي مربوط به نواحیلبه. است ترها گستردهسایر آناتومیهوا است، به مراتب از 

- هاي آن را استنتاج میمتخصصین براي تعیین محدوده مرزي قلب از دانش خود از آناتومی بدن انسان استفاده نموده و محل دقیق لبه
در این تحقیق مدل بهینه خطی براي  .است کامپیوتري بسیار دشوار صهاي تشخیلذا تعیین مرز بین ریه چپ و قلب براي سیستم. کنند

در این مدل تغییر جداگانه هر پارامتر، نقاط مدل را در . بیان تغییرات شکل و ظاهر قلب در تصاویر رادیوگرافی قفسه سینه ارایه شده است
خمیدگی یا چرخش دو زیرمجموعه نسبت به هم مؤثر لذا این مدل براي بیان تغییرات غیرخطی نظیر . کندیک خط مستقیم جابجا می

اما همانطور که واضح است آناتومی قلب هیچ زیر مجموعه خاصی ندارند و براي بیان تغییرات شکل و ظاهر آن یک مدل خطی  . باشدنمی
  .باشدتر نمیهاي پیچیدهکافی است و احتیاجی به ساخت مدل

  .، نقاط راهنما، همترازسازيمیانگین اشکال ،زيمحدوده مر ،رادیوگرافی :هاي کلیديواژه

  مقدمه -1
هـاي مختلـف از نظـر    اندام و اعضاي بدن در بین انسـان 

ــدازه ــا ) Appearance(و ظــاهر ) Shape(شــکل  ،)Size( ان ب
تشـخیص، تحلیـل و   بـه همـین علّـت    . یکدیگر تفاوت دارند

عضو خاصی مثل ریه یا قلب در تصـاویر   اتوماتیک جداسازيِ

هـاي تشـخیص پزشـکی مبتنـی بـر      سیسـتم  توسطپزشکی 
-بسیار دشوار می) Computer-Aided Diagnosis(کامپیوتر 

  .باشد

اهر تغییرات اندازه، شکل و ظ ،رفع این مشکل به منظور
. شـود بیـان مـی   هـاي مختلفـی  عضو مورد نظر توسـط مـدل  
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هـایی  ونی براي ساخت چنـین مـدل  هاي گوناگروشکنون، تا
بـه منظـور    کلیی هایروش ]3-1[ مراجع در. ه شده استارای

مدل کردن این تغییرات ارایه شده است کـه در کاربردهـاي   
همچنـین  . باشـند نمیقابل استفاده  پزشکی نظیر این تحقیق

کـه   اندهاي خاص منظوره مطرح شدهروش ]7-4[ مراجع در
 ،بـوده کاربردهـاي دیگـر ن   قابل تعمیم به با وجود کارایی باال

جداگانـه  ) Template( ز است تا قالبیانیها روش در اینزیرا 
تعریـف  توسط طـراح  به صورت دستی  براي هر کاربرد خاص

  .شود

سـازي تغییـرات شـکل و    مـدل  منظـور  در این مقاله به
اي شـده نقطـه  هاي توزیـع  مدل عنوان از روشی با قلبظاهر 

)Point Distribution Models (   ایـن  . اسـتفاده شـده اسـت
ــی دارد و  ــباتی خط ــدگی محاس ــاي ر د روش پیچی کاربرده

 يمحـدوده  در ایـن روش . پزشکی عملکرد بسیار خوبی دارد
 دیتاسـت نظر در هر تصویر از  عضو مورد )Boundary( مرزي

  . دگردبیان می) Landmark(توسط تعدادي نقاط راهنما 

  

   JSRTیک نمونه تصویر از دیتاست :  1شکل 

در ادامه، مجموعه نقاط راهنما در تمـام تصـاویر بـا یکـدیگر     
شده که هـدف آن همتـراز کـردن نقـاط     ) Aligned(همتراز 

     .]8[مشابه تصاویر مختلـف در یـک مختصـات واحـد اسـت      
شـامل   شـوند کـه  رامترهاي مـدل محاسـبه مـی   در نهایت پا

نقـاط راهنمـا و    )  Mean Position(قرارگیري میانگین محل 
-د که پراکندگی تغییـرات را توصـیف مـی   نشوبردارهایی می

  .کنند

 اننـد م سـازي سگمنتهاي این مدل در بسیاري از روش
Active Shape Model ه منظـور سـگمنت کـردن اعضـاي     ب

  .]11-9[کاربرد دارد  در نهایت تشخیص سرطان و بدن

   دیتاست -2
شده به اندازه کـافی انعطـاف    اینکه مدل ارایهبه منظور 

هاي گوناگون تغییرات را بیان کند، بایـد از  پذیر بوده و جنبه
بـا توجـه بـه    . دیتاست مناسب و نسبتاً بزرگی استفاده شـود 

اینکـــه هریـــک از تصـــاویر موجـــود در مجموعـــه داده در 
مشخصات مدل نهایی تأثیر گذار اسـت، تصـاویر موجـود در    

  .ایی انتخاب گردنداید با دقّت ویژهدیتاست ب

استفاده شده است که   JSRTدر این تحقیق از دیتاست 
ایـن  . ]12[ سینه اسـت  قفسه رادیوگرافیتصویر  247شامل 

تصاویر از سیزده مؤسسه در ژاپن و یـک مؤسسـه در امریکـا    
متـر اسـت و   میلـی  0.175انـدازه هـر پیکسـل    . اندتهیه شده

این تصاویر بـه دو بخـش   . یتی داردبدوازده  سطح خاکستري
  .اندنرمال تقسیم شدهتصاویر غیر تصاویر نرمال و
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به راست  چپ وترقوه  راست، قلب، نواحی مرزي ریه چپ و:  2شکل 
  .نقطه راهنما مشخص شده است 23و  23، 26، 44، 50ترتیب با 

ــاً  154 ــویر دقیق ــد  تص ــک غ  93و ) Nodule( هداراي ی
یک نمونه از تصـاویر   1شکل . اي ندارندهتصویر هیچگونه غد
  .دهدرا نشان می JSRTموجود در دیتاست 

  نقاط راهنما -3
به منظور مدل کردن شکل یک عضو خـاص مـثالً ریـه،    

در هر تصویر با تعدادي نقاط راهنما بیـان   محدوده مرزي آن
تعیــین تعــداد نقــاط راهنمــا و مشــخص کــردن  . شــودمــی

)Labelling (تعـداد  . باشـد بسیار مهم مـی  هاآن محل دقیق
ایی انتخاب شود که سرتاسر شکل و نقاط راهنما باید به گونه

نقـاط راهنمـا در هـر    . پوشـش داده شـود   جزئیات مورد نیاز
تصویر باید با دقّت در محل مناسـب قـرار گیرنـد، همچنـین     

ها در تمام تصاویر با یکدیگر مشـابه  قرار دادن آن باید ترتیب
بـر و نیازمنـد نظـارت    رآینـدي بسـیار زمـان   این کـار ف . باشد

  .متخصصین است

از ین محـدوده مـرزي قلـب    بـراي تعیـ   تحقیـق در این 
این دیتاسـت بـه دو    .]13[استفاده شده است  SCRدیتاست 

بخش تصاویر نرمـال و غیرنرمـال دقیقـاً معـادل بـا تصـاویر       
نـواحی   SCRدیتاسـت  . اسـت تقسـیم شـده   JSRTدیتاست 

در تمـام تصـاویر دیتاسـت    ریه، قلب و ترقـوه  مرزي را براي 
JSRT  ــرده ــک  . اســتمشــخص ک ــن دیتاســت توســط ی ای

. رادیولوژیست و یک متخصص کامپیوتري فراهم شـده اسـت  
ي راهنما به ترتیـب بـراي ریـه    نقطه 23و  23، 26، 44، 50

چپ و راست، قلب، ترقوه چپ و راست در نظر گرفتـه شـده   
به ریه، قلب و ترقوه را در نواحی مرزي مربوط  2شکل  .است

  .دهدنشان می JSRTاز دیتاست  یک تصویر نمونه

  

اگرچه تعیین محل دقیق نقاط راهنما در ایـن مجموعـه   
داده به صورت دستی انجام شده است اما ساخت مدل نهایی 
و محاسبه میزان پراکندگی تغییـرات، بـه صـورت اتوماتیـک     

شـود تـا   مـی  مـدلی کـه در نهایـت سـاخته    . گیـرد انجام می
تغییرات شکل موردنظر را توصیف کند، بـر اسـاس تغییـرات    

نقــاط راهنمــا در کــل دیتاســت ) Pose Variations(محــل 
به عبارت دیگر هر نقطـه راهنمـا در فضـاي    . شودحاصل می

بـه  . باشـد کل تصاویر دیتاست داراي یک توزیـع معـین مـی   
-یدلیل اینکه مدل نهایی توسط همین نقاط راهنما بیان مـ 

  .نامندایی میي نقطهشود آن را مدل توزیع شده

 سازي تغییرات شکل قلب مدل -4

 همترازسازي تصاویر -4-1

اینکه نقاط مشابه در تصـاویر مختلـف بـا هـم      به منظور
-با در نظر گـرفتن محـور   این نقاط قابل مقایسه باشند، باید

ایـن   در صـورتیکه . گردنـد  همتـراز با یکـدیگر   یکسان هایی
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بـا یکـدیگر    مختلف تنظیمات انجام نشود، مقایسه دو تصویر
عمـال  ایـن تنظیمـات از طریـق ا   . بـود  امکان پـذیر نخواهـد  

و انتقــــال  ) Scaling(، مقیــــاس )Rotating(چــــرخش 
)Translating (و هـدف آن ایـن    ،آیدروي تصاویر بدست می

طـرف   از .را به هم شبیه سازد تصاویرتا حد ممکن که است 
که مجموع مربعات فاصله گردد باعث می همترازسازي ،دیگر

  .بین تقاط مشابه در تصاویر مختلف حداقل شود

  تصویر دو همترازسازي چگونگی      -4-1-1
 ،دنبا یکدیگر همتراز شـو  jو  iتصویر اینکه دو  به منظور

نقطـه راهنمـا کـه     nبـرداري اسـت شـامل     iXکنید فرض 
تصویر از دیتاست بصـورت   thiمحدوده مرزي این اعضا را در

  :کندزیر بیان می

)1( T
1n1n,1,100 ),,...,,...,,,(  iiikikiiiii yxyxyxyxX  

][ همچنین jj XM همانjXکه باj بـا ، چرخشjS 
همتـراز   iXتـا بـا   انتقال پیدا کرده باشد ytو xtمقیاس و با

][و  )1( رابطـه از  iX بنـابراین  .شـود  jj XM   2(از رابطـه( 
  :آیدبدست می

)2(  
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) 3( بطهادر ر jE،همتراز شدن این دو تصویر به منظور
   :شودمیحداقل 

)3(  ))(())(( jji
T

jjij XMXWXMXE      

ها به ازاي هر ماتریس قطري از وزن Wي فوقرابطه در
زیر  از رابطه نقطه راهنما thKکه براي باشدنقطه راهنما می

  :آیدبدست می

)4(  
11
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l
Rk lk

VW  

lkRي فوقر رابطهد  lو kراهنمـاي   فاصله بین نقاط ,
است و

lkRV
,

تصـاویر دیتاسـت   واریانس این فاصله حول کل  
سایر نقاط راهنمـا   با مقابلهدر  اگر یک نقطه راهنما .باشدمی

هـا بـزرگ و در   مجموع واریانس باشد، داشته تغییرات زیادي
  .شودنتیجه وزن کوچکی براي آن نقطه حاصل می

cossaxفرضبا   وsinsay  3( يآنگاه رابطه( 
با استفاده از روش حداقل مربعـات منجـر بـه چهـار معادلـه      

  : شودخطی زیر می
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منجـر بـه    )5( رابطـه حل چهار معادله و چهار مجهـول  
  .]8[ گرددمیمناسب  ytو j ،jS،xtمحاسبه 

  

  دیتاست تصاویر کل  همترازسازي       -4-1-2
 ابتـدا  همتراز کردن کـل تصـاویر در دیتاسـت    ه منظورب

در  .شـوند میتمام تصاویر با اولین تصویر در دیتاست همتراز 
در  .شودمیمیانگین تصاویر همتراز شده محاسبه  مرحله دوم

میانگین تصاویر محاسبه شده در مرحله قبل بـه  مرحله سوم 
دهـد و در  مـی مقدار از پیش تعیین شـده تغییـر شـکل    ک ی

همتـراز   ،آخر دوباره تمام تصاویر با میـانگین تصـاویر  مرحله 
  .گردد تا همگرا شودبه مرحله دوم برمیالگوریتم شوند و می

تصـویر   thiدر انطور که اشاره شد نواحی مرزي قلبهم
ایـن بـردار   . شودبیان می iXتوسط بردار  JSRT از دیتاست

 .گیـرد مقادیر جدیدي می با سایر تصاویر همترازسازيدر اثر 
قبــل و بعــد از  را بــردار 247بــه ترتیــب  4و  3هــاي شــکل

 .دندهنشان می همترازسازي

 

  قبل از همترازسازي  بردار 247 : 3شکل 

  

  بعد از همترازسازي بردار 247:  4شکل 

  محاسبه پارامترهاي مدل -4-2
شـد،  ایی از تصاویر همتـراز آمـاده   از اینکه مجموعه پس
و پراکنـدگی   )Mean Shape( توان میانگین اشـکال آنگاه می

 تفاضـل از میـانگین   iXبـراي هـر   .تغییرات را محاسبه کـرد 
  :شودنامیده می idXمحاسبه و اشکال
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بدســت  )14( ياز رابطـه  Sحـال مـاتریس کوواریــانس  
  :آیدمی
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ایــن مــاتریس نحــوه ) Eigenvectors(بردارهــاي ویــژه 
میزان تغییراتـی کـه   . دنکنپراکندگی تغییرات را توصیف می

 (کنــد توســط مقــدار ویــژه هــر بــردار ویــژه توصــیف مــی

(Eigenvalue ایـی از  بخش عمـده . شودنظیر آن مشخص می
از بردارهاي ویژه توصیف ) t(تغییرات توسط تعداد محدودي 

 توان از رابطـه می براي پیدا کردن این تعداد محدود. شودمی
شـود کـه   دلخواه تعیین می به Mمقدار. ودنماستفاده  )15(

   .فرض شده است 0.9 در این تحقیق برابر
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ي ویر همتـراز شـده  تصـ  247 ماتریس کوواریانس بـراي 
مهمتـرین   1محاسـبه شـده اسـت و جـدول      JSRTدیتاست 

در ایـن   .دهـد مقادیر ویژه حاصل از این ماتریس را نشان می
  :ه استدشمحاسبه ) 16(از رابطه  Tجدول
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 تقریبـاً  نشان داده شـده اسـت   1جدول  همانطور که در
- بردار ویژه توصیف شده پنجاین تغییرات فقط توسط % 83

  .است

  JSRTدیتاست  مقادیر ویژه حاصل از ماتریس کوواریانسِ:  1جدول 

i  100(  مقدار ویژه (%
T

i

  

1  8.30  46%  

2  4.19  20%  

3  3.77  11%  

4  0.735  4%  

5  0.522  2%  

  

تـأثیر   kبـردار ویـژه روي نقطـه     thiبا توجـه بـه اینکـه   
گذاشته و آن را به نقطه ikik dydx کند، لذا هـر  جابجا می ,

بواسطه جابجـایی چنـدین    X)(شکل در هر تصویر دیتاست
این همان تعبیر . آیدبدست می X)(نقطه از میانگین اشکال

),,...,(باشد که در آنمی) 17(هندسی رابطه  21 tpppP  
ــی  ــدي از ب tماتریســ ــژه اســــت و   بعــ ردارهــــاي ویــ

),...,,( 21 tbbbb   نیز برداريt هـاي متنـاظر   بعدي از وزن
کنـد  تعیین می bبردار .شودبه ازاي هر بردار ویژه، فرض می

 میـانگین اشـکال   کـدام نقـاط از   X)(براي تولید یک شکل

)(X جابجا شوند.  

)17(  PbXX   
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بــا توجــه بــه  Xو P)17( ياز طــرف دیگــر در رابطــه
همچنـین  . تصاویر دیتاست محاسـبه شـده و ثابـت هسـتند    

را براي  SCR،Xتر نیز اشاره شد دیتاست همانطور که پیش
توان بردارلذا می. کندتعیین می JSRT هر تصویر از دیتاست

b  براي هرراX    از تصـاویر دیتاسـتJSRT   18(از رابطـه (
  :بدست آورد

)18(  )(T XXPb             

تصویر  247میانگین اشکال بدست آمده از  6شکل 
عنوان نمونه روي یک که به دهدرا نشان می JSRTدیتاست 

به عنوان فرض اولیه و می تواند  تصویر قرار داده شده است
  .سازي مورد استفاده قرار گیردهاي سگمنتالگوریتم در

  

 JSRTمیانگین اشکال حاصل از دیتاست  :  6شکل 

 گیري نتیجه -5

سازي تغییـرات  مدلروشی که در این تحقیق به منظور 
در عین حـال قابـل   و  بهینهساده، ، معرفی گردید شکل قلب

 رادیـوگرافی کـالس نسـبتاً بزرگـی از تصـاویر     . انعطاف است
ــانگین محــل قرارگیــريِ   قفســه ســینه  Mean(توســط می

Position (ي پراکنـدگی  ایی از نقاط راهنما و نحـوه مجموعه
  .اندتغییرات حول این میانگین، مدل شده

 ،)ib(، تغییر جداگانه هـر پـارامتر  در مدلی که ارایه شد
ایـن   لـذا . کنـد نقاط مدل را در یک خط مستقیم جابجا مـی 

خمیدگی یا چرخش  نظیرمدل براي بیان تغییرات غیرخطی 
نسـبت بـه هـم مـؤثر و     ) Sub-Component( دو زیرمجموعه

، قلب یـا  شکل ریه همانطور که واضح استاما . باشدکارا نمی
یـک   هاد و براي بیان آننرهیچ زیر مجموعه خاصی ندا ترقوه

هـاي  مدل خطی ساده کافی است و احتیاجی به ساخت مدل
مزیت اصـلی ایـن   الزم به یادآوري است . باشدتر نمیپیچیده

 O(n)پیچیدگی محاسـباتی خطـی از مرتبـه     دارا بودنمدل 
  .است

هـا  بنـدي کننـده  توانـد در دسـته  میهمچنین  این مدل
)Classifiers ( قفسه  رادیوگرافیاگر تصویر  .شودنیز استفاده

مربوط به یک بیمـار جدیـد بـه عنـوان ورودي فـرض       سینه
نمود نمونه جدیـد بـه چـه    توان محاسبه به سادگی می ،شود

 بـدین منظـور  . اسـت  JSRTشبیه به تصاویر دیتاست  میزان
هنماي نقاط را 1-1-4ابتدا طبق روش مطرح شده در بخش 

در تصویر جدید با  رد نظربیان کننده محدوده مرزي عضو مو
 رابطـه سپس با استفاده از . دنشومیانگین تصاویر، همتراز می

قدار پارامترهاي موردنیاز بـراي تولیـد شـکل جدیـد     م )18(
از روي توزیع پارامترهاي دیتاست، احتمال . شودمحاسبه می
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از ایـن طریـق   . داشتن چنین پارامترهایی قابل محاسبه است
بدسـت   JSRT جدید با تصاویر دیتاستمقدار شباهت نمونه 

  .]14[آیدمی

 آنـاتومی  از قفسه سینه عالوه بـر  رادیوگرافیدر تصاویر 
 بـا اسـتفاده از روش  . شـود و ترقوه نیز مشاهده می ، ریهقلب

به مدل  را نیزریه و ترقوه مدل دو بعدي توان میمطرح شده 
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