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ها در مراحل اولیه بیماري ابزارهاي تشخیصی قدرتمندي براي آشکارسازي انواع ضایعات و سرطان و ماموگرافی تصاویر تشدید مغناطیسی :خالصه
الگوریتم مطرح شده  .کنیم معرفی می Saliency  در این مقاله یک روش ترکیبی جدید براي استخراج این نواحی با استفاده از الگوریتم  .هستند

از  کهایم  ترکیب نموده Saliency   الگوریتم   هاي ناحیه بندي تصویر را باما برخی از روش  .پزشک تسهیل می نمایدارزیابی نحوة درمان را براي 
ما روش پیشنهادي خود را بر روي  .و روش پیشنهادي داراي بهترین دقت تشخیص می باشد PCNNمیان آنان، ترکیب الگوریتم ناحیه بندي 

  The Mammographic Image Analysis Society (MIAS«و  The Whole Brain Atlas database«[23]« مختلفی از تصاویر
database)«[24]  از به لحاظ هوشمندي و دقت تشخیص، امتحان کردیم که نتایج مشاهده شده نشان داده است که روش پیشنهادي ما

  .این مقاله نتایج بهتري را دارد  مطرح شده در    هاي روش
  

  .Visual Saliency,PCNN ،، ناحیه بندي ، ضایعه ام اس سرطان سینه آنتروپی، اکتیو کانتور، :کلمات کلیدي
  
  

  
  مقدمه - 1

 جدا آنها هدف که شود می داده گسترش فراوانی هاي الگوریتم امروزه
 بخشهاي از تصاویر توجه مورد و برجسته بخشهاي شناسایی و ساختن

این الگوریتم ها سه ویژگی رنگ و شدت کنتراست و . است آن دیگر
جهت را از مقیاسهاي مشخص تصاویر ورودي با اعمال فیلتري خطی 

برجسته کنند و از ترکیب آنها براي مشخص کردن ناحیه استخراج می
  .[3]نمایندمی و مهم تصویر استفاده

کردن نواحی  هوشمند براي مشخصی روش ارائۀ ،هدف این مقاله
استفاده   بامغناطیسی و ماموگرافی  ر تشدید سرطانی و بحرانی در تصاوی

   .است  Visual Saliency از الگوریتم
از دیدگاه  »Multiple Sclerosis (MS)« مالتیپل اسکلروزیس

پاتولوژیک با از بین رفتن موضعی میلین در یک یا چند جایگاه از 
فرآیند دمیلینه شدن شود که این سیستم عصبی مرکزي شناخته می

تصویرگري تشدید  .در طول زمان ممکن است تکرار شود
توجه زیادي  ،»Magnetic resonance imaging (MRI)«مغناطیسی

و ارزیابی تاثیر درمان بر  MRI را براي تشخیص، مشاهده و بررسی
 .[4,5]روي آن به خود جلب کرده است

و میر ناشی از  سرطان سینه، شایعترین سرطان و اولین عامل مرگ
ترین  با این که ماموگرافی مناسب .سرطان در میان زنان جهان است

روش تشخیص این سرطان است اما به علت نوع بافت سینه و استفاده 
ها، تصاویر از  از تابش اشعه ایکس با تراکم پایین در تهیه ماموگرام

شکلهاي ها و  در ضمن، تومورها داراي اندازه .تباین پایین برخوردارند
متفاوتی هستند که به همین دلیل تشخیص ضایعات به خصوص در 

با توجه  .اي است کننده کار بسیار دشوار و خسته ،مراحل اولیه تشکیل
تواند  به اهمیت تشخیص به موقع تومورهاي سرطانی در درمان آنها می

در درمان به موقع و ، با کمک به تشخیص تومورها در تصاویر ماموگرام
  [6].این بیماري موثر باشدموثر 

در : مطالب مطرح شده در این مقاله بدین شرح است   سازماندهی
ازجمله  مروري بر پژوهشهاي انجام شده در این زمینه،ما   2 بخش

-Fuzzy c« فازي کالسترینگبندي آنتروپی،  الگوریتم هاي ناحیه
means clustering (Fcm) «، پالسی شبکه عصبی کوپالژ ،فیلتر گبور 

»Pulse-Coupled Neural Network (PCNN)  « نماییم می ...و. 
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ناحیه و  MSضایعه استخراج روش پیشنهادي خود را براي  3در بخش
 نتایج 4در بخش .مطرح می نماییمسرطانی در تصاویر ماموگرافی 

و نتیجه بررسی خواهد شد پیشنهادياستفاده از الگوریتم ترکیبی 
  .آمده است 5گیري مقاله نیز در بخش

 هاي انجام شده پژوهشمروري بر  -2

  MRدر تصاویر  MSاستخراج ضایعه  -الف 
هاي ناحیه  با استفاده از الگوریتمدر گذشته تعدادي از پژوهشگران 

شبکه عصبی  ، فیلتر گبور ، کالسترینگ فازي ، آنتروپی :همچون بندي
اقدام به تقسیم تصاویر به دو کالس پس زمینه و  ...و  کوپالژ پالسی

روشهاي پس پردازش عمومی،    و سپس با استفاده از اند نمودهشی  
  .نمایند مشخص میرا  بحرانی و ضایعهقسمت 

در گام اول، از هیستوگرام سطح خاکستري مولفین  [12]در مرجع
گذاري مبتنی  و آستانهاند  بعنوان فضاي ویژگی یک بعدي استفاده کرده

و  ستانۀ بهینهآبراي انتخاب   بر آنتروپی را بعنوان یک روش سریع
سه تعریف رایج مولفین در این مقاله  .اند بکار برده استخراج ضایعه

بندي بکار  براي ناحیهرا شانون و تیسالیس و رنیئی شامل  آنتروپی
، )عملگر بستن(با استفاده از عملیات مورفولوژیکال سپس  اند، برده

 1ر شکلنتایج روش پیشنهادي آنان د. اند را استخراج نموده MSضایعه 
  .آمده است

  ناحیه بندي با آنتروپی: 1شکل
پردازش با افزایش ابتدا در یک مرحله پیش، مولفین   [14]مرجع در

و سپس با  ندشو می  MR  تصویرکنتراست تصویر باعث ارتقاي کیفیت 
،  استفاده از کالسترینگ فازي با پیدا نمودن یک حد آستانه بهینه

زمینه و شی تقسیم  به دو کالس پسهاي موجود در تصویر را  پیکسل
ند، پس از آن با استفاده از یک ماسک باینري و روشهاي نمای می

روش پیشنهادي . اند را استخراج نموده MSپردازشی رایج ضایعه  پس
  .آمده است 2آنان در شکل

 
 fcmناحیه بندي با  : 2شکل

  
بندي  ناحیه با استفاه از فیلتر گبور اقدام بهمارك و همکارانش   [17]در

 ،رنگ ،بافت: مانند مهم سپس بر اساس چند ویژگی ،دنکن می
 در تصویر، هاي موجود خصوصیات اشکال و بلور کردن پس زمینه و نویز

روش پیشنهادي آنان در  .نماید اقدام به استخراج ناحیه ضایعه می
  .آورده شده است 3شکل

 
 ناحیه بندي با فیلتر گبور: 3شکل

نیز روشی مناسب  PCNN [2]ناحیه بندي حاصل از شبکه عصبی 
بندي با استفاده از  پس از این ناحیه. باشد براي استخراج ضایعه می

پردازشی رایج و یا عملگرهاي مورفولوژیکال می توان ناحیه  عملیات پس
آورده شده  4نتایج این روش نیز در شکل .ضایعه را استخراج نمود

  .است

 
  PCNNج ناحیه بندي با نتای: 4شکل



 مشخص نمودن تومور در تصاویر  ماموگرافی -ب 

انجام عملیات حذف نویز و تشخیص لبه و ، مؤلفین با   [20]مرجع در
اقدام به استخراج ناحیه  در تصاویرجداسازي نواحی با تراکم بیشتر 

  .می نماید تومور
حذف نویز، ، مؤلفین با استفاده از تکنیک هایی همچون  [21]در مرجع

باالگذر و افزایش کیفیت  هاي ها، فیلتر ها، از بین بردن لبه پرکردن حفره
 .نمایند اشیاء هدف، اقدام به جداسازي ناحیه تومور می

بندي  الگوریتم ناحیه ابتدا با استفادهلفین ، مؤ[22]در مرجع 
Watershed  اقدام به  ،بافت هاي تصویربر اساس ویژگی آنتروپی

سپس با خروجی الگوریتم  اولیه تصویر می کنند،بندي  ناحیه
بندي  براي الگوریتم خوشه،  بردار ویژگی Watershedبندي   ناحیه

Vector Quantization بندي  ناحیه ،تا براي استخراج تومورسازند،  می
پردازشی  در یک عملیات پس لفین در انتها،ؤم .اصلی را رقم بزنند
  »Connected Object(CO)«م اشیا متصل به ه مساحت هر یک از

که بیشترین اي  COکنند و سپس  گذاري شده را محاسبه می هاي لیبل
  .    کنند به عنوان تومور سرطانی انتخاب میمساحت را دارد 

بندي و تفکیک  استفاده از شبکه عصبی کوپالژ پالسی براي ناحیه
قدرتمند تصاویر ماموگرافی به دو کالس شی هدف و پس زمینه روشی 

پس . [2] باشد جهت استخراج نواحی مشکوك در تصاویر ماموگرافی می
بندي می توان از عملیات مورفولوژیکال و یا تکنیکهاي  از ناحیه

  .پردازشی رایج ناحیه مشکوك را متمایز نمود پس

 روش پیشنهادي - 3

پردازش و یا  در تمامی مراجع معرفی شده پس از اعمال پیش
یا تومورهاي سرطانی  MSندي براي استخراج ضایعه ب تکنیکهاي ناحیه

پردازشی مانند ایجاد ماسک و  از عملیات دستی و غیر هوشمند پس
... عملگرهاي مورفولوژیکال، تکنیکهاي عمومی پردازش تصویر و 

شود که این روشها عالوه بر غیر هوشمند بودن، باال بودن  استفاده می
اي تصویر هستند و ه به شدت وابسته به ویژگیدرصد خطا، 

هاي مورد استفاده بایستی متناسب با تصاویر  استراکچر المنت
پردازشی  تنها مزیت این روشهاي پس. [1]ورودي تنظیم شوند

باشد که در  سرعت باالي آنها به خاطر حجم کم عملیات محاسباتی می
پوشی  مقایسه با نرخ خطاي باال و غیرهوشمندي آنها قابل چشم

  . باشد می
پردازشی ساده و عمومی مذکور ما  به جاي استفاده از روش هاي پس

براي  Visual Saliency [25,7]کنیم که از الگوریتم  پیشنهاد می
با  کردن نواحی مهم و برجسته تصاویر استفاده کرد و سپس مشخص

به عنوان شده را  بحرانی مشخص نواحی [8]استفاده از اکتیور کانتور
نتایج ما حاکی از دقت باالي این روش براي . نمودمتمایز ضایعه 

  .باشد کردن ضایعه می مشخص
 .دهد چارچوب کلی کار در این بخش را نمایش می 5شکل

 

 
  چارچوب کلی کار براي مشخص کردن ضایعه: 5شکل

 الگوریتمهاي  بانتایج روش پیشنهادي ما در ترکیب این قسمت در
 ،[13] کالسترینگ فازي ،  [9,10,11]آنتروپی انواع: مانند بندي ناحیه

مشاهده  [2]شبکه عصبی کوپالژ پالسی ، [15,16,17]فیلتر گبور
   .شود می
  

 
  شانون استخراج ضایعه با ناحیه بندي آنتروپی:  6شکل

 
  استخراج ضایعه با ناحیه بندي آنتروپی رنیئی: 7شکل



 
  استخراج ضایعه با ناحیه بندي آنتروپی تیسالیس:  8شکل   

  

 fcmنتایج روش پیشنهادي با :  9شکل

 
  نتایج اعمال فیلتر گبور و روش پیشنهادي: 10شکل

 
  و روش پیشنهادي PCNNنتایج حاصل از :  11شکل



براي  MSعالوه بر استخراج ضایعه  Saliencyاستفاده از الگوریتم 
کردن تومورهاي سرطان سینه در تصاویر ماموگرافی نیز موثر  مشخص

  .است
و یا اعمال بندي  با استفاده از الگوریتمهاي ناحیه ما قسمتدر این 

ورودي، این تصاویر را   پردازش بر روي تصاویر فیلترهاي باالگذر و پیش
 سپس با استفاده از  .نماییم براي استخراج تومورهاي سرطانی آماده می

  .قسمتهاي بحرانی را استخراج می نماییم Saliency  الگوریتم  
مفهوم اساسی آنتروپی    .باشد نظمی می ی به معنی بیواژه آنتروپ

اطالعات در نظریه اطالعات در ارتباط با این مطلب است که یک نمونه 
هاي ما  بررسی .[19]تصادفی است اندازهیا یک رخداد اتفاقی تا چه 

به عنوان نواحی بیشینه   Saliency نشان داد که نواحی که الگوریتم
، اما ناحیه  هاي متفاوتی هستند نتروپیآ اندازه کند داري مشخص می

گیرم  مورد نظر ما که آن ناحیه را به عنوان ناحیه سرطانی در نظر می
 .هست داراي کمترین مقدار آنتروپی در میان نواحی مشخص شده

دلیل این امر این است که چون در ناحیه سرطانی داراي بیشترین 
 .هستناحیه نزدیک به صفر    تجمع سلولی هستیم پس آنتروپی آن

  .دهد این موضوع را نمایش می  1و جدول 12شکل
 

 
  Saliencyمشخص کردن نواحی بیشینه با اعمال : 12شکل

 
 12اندازه آنتروپی نواحی بیشینه مشخص شده در شکل: 1جدول       

 Cناحیه         Bناحیه          Aناحیه         
      0.021 8            0.434 0             0.065 2   

  
با کمترین مقدار ناحیه بحرانی ، با استفاده از اکتیوکانتور پس از آن
نمایش  نتایج روش پیشنهادي را 13لشک .متمایز می نماییم آنتروپی را

  .دهد می

 
  Saliencyمشخص کردن نواحی بیشینه با اعمال : 13شکل

 
بندي شبکه عصبی کوپالژ پالسی با روش پیشنهادي نیز  نتایج ناحیه

و روش پیشنهادي بر  PCNNنتایج حاصل از اعمال . قابل قبول است
  .شده است نمایش داده  14روي چند تصویر در شکل



 
  Saliencyمشخص کردن نواحی بیشینه با اعمال : 14شکل     

  
به   Visual Saliencyبراي استخراج ضایعه، ایده استفاده از الگوریتم 

تواند مفید واقع شود، چرا که ممکن است دچار خطا شود و  تنهایی نمی
. پردازشی به کار گرفته شود حتما بایستی به صورت یک عملیات پس

  .کنید تشخیص اشتباه این الگوریتم را مشاهده می 15در شکل 

 
 Saliencyتشخیص اشتباه الگوریتم  : 15شکل

 نتایج  -4

 30ترکیبی پیشنهادي مطرح شده در این مقاله را بر روي ما روشهاي 
 »The  Whole  Brain  Atlas«تصویر پایگاه داده مربوط به پروژه

تصویر از پایگاه داده جامعه تحلیل تصاویر  60و  [23]دانشگاه هاروارد 
امتحان نمودیم، نتایج حاکی از دقت باالي  [24] (MIAS)ماموگرافی 

و تومورهاي سرطانی  MSص کردن ضایعه روش پیشنهادي در مشخ
  .است

بندي مطرح شده در این مقاله، ترکیب الگوریتم  در میان روشهاي ناحیه
Visual Saliency بندي  و الگوریتم ناحیهPCNN  داراي باالترین

درصد خطاي این روش دقت تشخیص می باشند به طوري که 
ذکر است دو الزم به . باشد می% 0ترکیبی بر روي تمام تصاویر 

در ورودي هاي اتصالی و تعداد تکرار  (Bias)پارامتر ضریب تاثیر
(Iteration) اي در  در شبکه عصبی کوپالژ پالسی نقش تعیین کننده

  .[18]ضریب دقت الگوریتم پیشنهادي دارند
با توجه به نتایج به دست آمده، ترکیب این دو الگوریتم را می توان به 

خطا، هوشمند و جدید براي تشخیص  عنوان یک روش منعطف، کم
و تومورهاي سرطانی سینه در تصاویر  MRدر تصاویر  MSضایعه 

  .ماموگرافی به کار برد
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روش پیشنهادي مطرح شده در این مقاله به عنوان یک روش 
تواند به جاي عملیات  پردازشی بسیار مناسب است که می پس

دازشی مانند عملیات مورفولوژیکال پر غیرهوشمند، رایج و پرخطاي پس
به کارگرفته شود،کارایی روش مطرح شده تا حد بسیار زیادي به ... و 

تکنیکهاي ناحیه بندي و آستانه گذاري و تنظیم پارامترهاي آنها مربوط 
مورد  شود، به طوري که متناسب با کارایی تکنیک ناحیه بندي می

  .باشد کم و یا زیاد می استفاده، دقت روش پیشنهادي مطرح شده نیز
در میان تمامی روشهاي بحث شده در این مقاله ترکیب الگوریتم ناحیه 

با روش پیشنهادي داراي بهترین کارایی است که  PCNNبندي 
 .تواند به عنوان یک روش ترکیبی جدید و کامل به کار گرفته شود می

که است، بوده   ]24 ,23[ پایگاه داده مورد استفاده همگی از تصاویر
است و قبول  هاي چشمی توسط متخصصین نتایج قابل بنابرارزیابی

و تومور سرطانی سینه را در شکل و  MSحاکی از آن است که ضایعه 
ایم، به طوري که پزشکان به آسانی می  اش استخراج کرده ابعاد واقعی

توانند آنها را ارزیابی نمایند و تاثیر درمان بر روي بیماران را متوجه 
  . شوند

رود در آینده بتوان روش پیشنهادي را بر روي سایر تصاویر  امید می
و ترمال  (IR)مانند تصاویر پزشکی دوربین هاي مادون قرمز 

(Thermal) یله آن بتوان نواحی و ابعاد ضایعه و نیز به کار برد و بوس
  .تومورهاي سرطانی را تشخیص داد
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