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Abstract
IVUS imaging is a minimally invasive blood vessel cross-sectional imaging procedure in which
accurate data is obtained from what is in there. Processing on these images or raw signals can provide
wide range information for experts and practitioners, and can help them in making an accurate
diagnosis and appropriate treatment. Extraction of tissue boundaries in the blood vessels is one of the
challenging parts as a first step in this direction. In this paper a new method was proposed based on
the minimax technique and connected components for extracting Adventitia tissue boundary in
intravascular ultrasound images. For this purpose, initial boundary will be extracted using improved
minimax technique. Then final boundary is extracted with high precision using connected
components. The method was tested on a set of real data with regard to the Hausdorff distance and
Jaccard index to evaluate its performance. Mean of Hausdorff distance and mean of Jaccard index
were obtained 95% and 0.45 millimeter, consequently. These results show that the proposed method in
this paper can extract Adventitia tissue boundaries more accurately than existing methods with regard
to the distance Hausdorff distance and Jaccard index.
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چکیده
تصويربرداري اولتراسوند درون رگی يا  IVUSروشی با حداقل تهاجم است که در آن با تصويربرداري از مقطع رگ ،اطالعات دقيقی
از درون آن بدست میآيد .پردازشهايی که روي اين تصاوير يا سيگنالهاي خام آنها انجام میپذيرد ،میتواند اطالعات وسيعی در
اختيار متخصصان و پزشکان قرار داده و براي تشخيص دقيق و اتخاذ شيوهي مناسب درمان کمک کند .تفکيک مرزهاي بافت موجود
در عروق خونی به عنوان اولين گام در اين زمينه ،يکیاز چالشهاي تحقيقات امروزي است .در اين مقاله ،روشی جديد براي
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عمل میکند .بدين منظور ،ابتدا با تکنيک کمينه/بيشينه بهبود يافته مرز اوليه استخراج شد .سپس ،با به کارگيري مؤلفههاي همبند در
مرزهاي اوليه ،مرز نهايی با دقت باال حاصل شد .براي ارزيابی عملکرد اين روش ،روي مجموعهاي از دادگان واقعی آزمايش شد .از
معيار مشابهت انديس جاکارد و فاصله هاسدورف که نشان دهندهي ميزان همپوشانی ناحيهي بخش شده به وسيله روش پيشنهادي و
تشخيص پزشک است بهره گرفته شد .نتايج به دست آمده نشان داد که روش پيشنهادي با معيار ميانگين انديس جاکارد  %82و
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فعال [ ،]2خوشهبندي مبتنی بر الگوريتم فازي [،]1

 -1مقدمه
تصويربرداري اولتراسوند درون رگی ( 6)IVUSروشی با
حداقل تهاجم است که با تصويربرداري از مقطع رگ،

الگوريتمهاي مبتنی بر مدلهاي دگرديس پذير ]0[ 5از اين
دسته هستند .هرچند کاربرد بالينی روشهاي بخشبندي
تمامخودکار ،به واسطهي وجود مشکالت ذاتی و اکتسابی،

اطالعات دقيقی از درون آن میدهد.
پردازشهايی که روي اين تصاوير يا سيگنالهاي خام

موفقيت نسبتاً کمی داشته است .مشکالت ذاتی مثل حضور

آنها انجام میپذيرد ،میتواند اطالعات وسيعی در مورد سطح

سيم راهنما ،پالکهاي آهکی شده و انشعابات عروق در

مقطع عروق ،اليههاي مختلف ديواره آنها ،ميزان گرفتگی و

اطراف ،تأثير فراوانی روي کارکرد الگوريتم میگذارد [ .]1به

رسوب موجود در آنها ،تشخيص اندازه و محل گرفتگیها و

ويژه هنگامی که از روشهاي مبتنی بر مدل هاي دگرديس

تعيين دقيق ترکيبات آنها در اختيار متخصصان و پزشکان قرار

پذير استفاده میشود .ازسوي ديگر ،تغيير پذيري ويژگیهاي

داده و در تشخيص دقيق و اتخاذ شيوهي مناسب درمان ،به

سيستم يا تغيير پارامترهاي اکتسابی توسط کاربر میتواند

آنها کمک کند .اولين گام براي بهرهبرداري از اطالعات

باعث ايجاد بیثباتی و ناهماهنگی روي مجموعههاي دادگان

موجود در تصاوير اولتراسوند داخل رگی تفکيک نواحی بافت

شود که اين امر با کارايی و بازده پايين متدهاي مبتنی بر

مختلف موجود در عروق خونی است .از آنجايی که ديواره

آگاهی4

و تکنيکهاي

نظارتی1

که به مدل هاي آماري شدت

رگ يکی از نواحی با اطالعات بيماري زياد است ،تفکيک اين

سطح خاکستري وابستهاند ،همراه خواهد شد [ .]8براي اينکه

بافت از اهميت ويژهاي برخوردار است .ادونتيشيا بافت

محققان از عهده مشکالت عمليات بخشبندي برآيند،

بيرونی ديواره رگ است .در دههي اخير ،استخراج مرز بافت
ادونتيشيا يکی از چالشهاي موجود در بخشبندي اينگونه
تصاوير به شمار میرود [.]6
به طور کلی میتوان روشهاي استخراج مرز در تصاوير
اولتراسوند داخل رگی را به سه دسته تقسيم نمود:
 )6بخشبندي دستی؛  )5بخشبندي نيمه خودکار؛ )4

الگوريتمهاي گوناگونی را ارائه کرده و بهبود دادهاند ،مانند
جستوجوي
نويسی

پويا1

گراف2

[ ،]5مدلهاي دگرديس پذير ترکيب شده با

ويژگیهاي آماري مقادير سطح خاکستري مربوط به نواحی
خونی و غيرخونی [ ،]5مدلهاي شکل
رويکردهاي

احتماالتی1

کمک کانتورهاي

بخشبندي تمام خودکار.
در روشهاي دستی با توجه به وابستگی روش استخراج
مرز به پارامترهايی مانند محدوديتهاي بينايی و زمانی ،نتيجه
به دست آمده قابل اعتماد نيست [ .]5از اين روي ،محققان به

[ ،]67متدهاي مشتق گراديان با برنامه

آماري0

[ ،]66چارچوبهاي افزايش

فعال67

[ ]65و تکنيکهاي چند

[،]66
لبه8

به

مقياسه66

[.]64
اولين کار تشخيص مرز در تصاوير  IVUSتوسط
هرينگتون65

در سال  6886انجام شد .وي يک الگوريتم نيمه

خودکار ارائه داد [ .]61بعداز وي ،سوناکو يکیاز ابتدايیترين

دنبال روشهايی به منظور بهبود نتيجه هستند [.]5 ،6
روشهاي نيمه خودکار از اولين گامها در اين زمينه

تحقيقات فراگير و جامع را روي تشخيص مرزهاي کِشسان

است .در اين روشها ابتدا بايد مقادير اوليهاي تنظيم شوند.

درونی و بيرونی که از سلولهاي هموار ماهيچهاي تشکيل

روشهايی چون الگوريتمهاي مبتنی بر کانتورها [ ،]1از اين

شده و نيز تشخيص مرزهاي اينتيما/ادونتيشيا انجام داد [.]62

نوع الگوريتمهاي نيمه خودکار به شمار میروند .از آنجايی
که نتيجهي اين روشها وابسته به مقادير اوليه تنظيم شده
است ،نمیتوان به آنها اطمينان کرد.

روشهاي تمام خودکار نقصهاي موجود در دو روش
پيشين را تا حد زيادي پوشش دادهاست .استفاده از کانتورهاي
Intravascular Ultrasound Image

1

2

Deformable Model
3
Knowledge based
4
Supervised Techniques
5
Graph Searching
6
Gradient-driven methods with dynamic programming
7
Statistical shape model
8
Probabilistic models
9
Edge-enhancement framework
10
Active contours
11
Multi scale techniques
12
Herrington
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کرمانی :استخراج مرز بافت ادونتيشياي عروق خونی در تصاوير اولتراسوند داخل رگی مبتنی بر روش کمينه/بيشينه بهبود يافته

در اين روند ناحيه مورد توجه انتخاب میشود و

در ادامه ،ابتدا الگوريتم کمينه/بيشينه بهبود يافته ارائه

آشکارساز لبه شبه سوبل 6روي زير تصويرها اعمال میشود

شده ،سپس الگوريتم پياده شده به منظور استخراج دقيق مرز

تا گرافهاي مرز لومن و ادونتيشيا را بسازد .يک تکنيک

تشريح میشود .شبيه سازي روش پيشنهادي و نتايج به دست

جستوجوي گراف اکتشافی 5هم اجرا میشود تا دو تابع

آمده از آن به همراه مقايسه با چند روش موجود انجام شده-

هزينه 4را گسترش داده و مرزها را آشکار کند .کليد مؤثّر در

است.

شناسايی دقيق مرزها ،ارائه کردن توابع هزينه مناسب براي هر
مرز است .اين کار بايد با توجه به پيش معلوماتی مثل مدلها
و الگوهاي لبه و غيره صورت گيرد .اگرچه تکنيک ارائه شده

 -2الگوریتم کمینه/بیشینه بهینه شده
معموالً براي پردازش تصاوير اولتراسوند داخل رگی ،آستانه-

به مقداري کمک متقابل کاربر نياز دارد و فقط در مورد

گيري ،يکیاز آخرين مراحل به کار رفتهاست؛ اما در اين کار

تصاوير بافت آزمايشگاهی 1اعمال شده است اما نتايج آن

سعی شد اعمال آستانهگير مناسب در ابتداي کار صورت گيرد

بسيار اميدبخش بوده و اين پروژه ،توجه بسياري را به خود

که به افزايش سرعت الگوريتم بسيار کمک نمايد .اگر

جلب کرد .در يک روش مشابه ،الگوريتمی نيمه خودکار و با

الگوريتم آستانه گير محلی ،در هنگام ايجاد سطح آستانه،

کمک از برنامه نويسی پويا ارائه شد که براي آشکارسازي

خودش را با شدت هر پيکسل تصوير وفق دهد ،الگوريتم

مرزهاي لومن و  MAدر مختصات قطبی ،از کانتورهاي

آستانه گيري ،ديناميک يا

مشخصشده استفاده میکند [ .]1جستوجوي مسير کمينه

میتوان گفت:

بين نقاط انتهايی انتخاب شده در تصاوير طولی بازسازي شده
در تقاطع دو صفحه عمودي اعمال میشود .محدوديتهاي

()6

وفقی1

ناميده میشود .بنابراين

)T=T(x,y,I,h

اصلی اين روش به چرخش يکنواخت ترانسديوسر و انحناي

که  Tتابع سطح آستانه I ،تصوير ورودي و  hبرخی

زياد شريان بستگی دارد که اغتشاشاتی در تصاوير صفحهاي

ويژگیهاي محلی مربوط به پيکسل ) (x,yاست (براي مثال

ايجاد میکنند .عالوه بر اين ،مکانيابی دقيق يک صفحه

ميانگين سطح خاکستري پيکسلهاي همسايه آن) .در اينجا با

متقاطع منفرد در برش طولی بسيار سخت و روي بخشبندي

يک آستانهگير وفقی محلی روبهرو هستيم .در بيشتر

تأثيرگذار خواهد بود.

الگوريتمهاي آستانهگير محلی ،به خصوص آنهايی که از

در رويکرد ديگري ،يک تابع هزينه اصالحشده که ترکيبی

کمينه کردن تابع

انرژي0

استفاده میکنند ،کاربران بايد به

از گراديان و واريانس شدت سطح خاکستري است ارائه شد

صورت دستی پارامترهايی را تغيير داده و براي تصاوير

که نسبت به نويز از حساسيت کمتري برخوردار است و از

مختلف آنها را با آزمون و خطا تنظيم کنند [ .]61در اين

برنامه نويسی پوياي دايروي براي تشخيص مرز  MAاستفاده

تحقيق از الگوريتمی وفقی استفاده شد که نياز به تنظيم دستی

کردهاست [ .]4الگوريتم پيشنهادي نياز دارد که در اولين فريم

پارامترها ندارد .بدين منظور ،تابع انرژي در نظر گرفته شده

آناليز ،ناحيه مورد عالقه به صورت دستی مشخص شود.

شامل يک ترکيب غيرخطی همگرا 1از دو ترم داده 8و ترم

در اين پژوهش ،ابتدا با نظريه آماري ،روش مبتنی بر

تنظيم 67است .ترم داده براي اين است که سطح تصوير را در

براي استخراج مرز

مناطقی با مقادير گراديان زياد ،به سوي سطح آستانه ببرد

ادونتيشيا بهينه سازي شد .سپس ،با به کارگيري مؤلفههاي

(يعنی تعيين مقدار آستانه) و ترم تنظيم جهت ايجاد

همبند ،دقت مرز به دست آمده از مرحله پيشين افزايش يافت.

همواري 66در مقادير آستانه به کار میرود .براي يافتن چنين

آستانه گيري کمينه/بيشينه تغيير

پذير2

6

1

Sobel-like
heuristic graph search technique
3
cost function
4
in vitro
5
Variational Minimax
2

Adaptive Thresholding
Energy Functional Minimization
8
Non-linear Convex
9
Data Term
10
Regularization Term
11
Smoothness
7
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سطح آستانهاي از روشی به نام بهينه سازي کمينه/بيشينه تغيير

فرمول ( )2معموالًً 6يا  5در نظر گرفته میشود و نشان دهنده

پذير 6استفاده شد .اين روش دو مرحله به مراحل معمول کار

قدرت گراديان تصوير است [ .]61تابع انرژي  Eبر حسب α

میافزايد :اول بيشينه نمودن نسبت به پارامتر وزن ،و دوم

يک تابع اکيداً کاو 4و بر حسب  Tيک تابع اکيداً کوژ 1است.

کمينه کردن تغيير پذير نسبت به سطح آستانه .اثبات میشود

براي دستيابی به سطح آستانه بهينه بايد به پاسخ مسأله

انتخاب مناسبی که براي تابع انرژي صورت گرفته است يک

کمينه/بيشينه برسيم:

نقطه تعادل 5منحصر به فرد به وجود میآورد و الگوريتم

()1

کمينه/بيشينه تغيير پذير اين نقطه را که شامل جواب مطلوب

)maxα minT E(T; α

در اين پاسخ ،به صورت خودکار تعادلی بين دو ترم

است پيدا میکند [.]61

تابع انرژي برقرار میشود .به سبب ماهيت کوژ/کاوي تابع

در ادامه فرض میکنيم ) I(x,yو ) T(x,yبه ترتيب نمايانگر

انرژي انتخاب شده ،میتوان جاي عبارات  minو  maxرا

تابع تصوير و تابع آستانه باشند .تابع انرژي درنظر گرفتهشده

عوض کرد زيرا اين دو ،دوگان يکديگرند .بنابراين خواهيم

به صورت زير است:

داشت:
( arg max  min T ET ;   arg min T max  ET ;  )0

()5

) E(T;  )  1 -  2 E1 (T )  E 2 (T

()4
()1

1
2
T ( x, y) dxdy
2 
q

) )max( I ( x, y
q

()2

)T ( x, y

T

در رابطه ( )5ابتدا نسبت به  αديفرانسيل گرفته شد،

که ) E1 (Tترم داده و ) E2 (Tترم تنظيم است .داريم:
1
2
h( x, y)I x, y   T x, y  dxdy

2

*

سپس مقدار بيشينه * αبا قرار دادن مشتق برابر صفر به دست

E1 (T ) 

آمد:
) E 2 (T

E2 (T ) 

 E 2 (T ) 

2

()1

E1 (T )

2

* 

h(x, y) 

اکنون بايد  Eرا به کمک تکنيک نزول گراديان 2براي  Tو

در اينجا  αپارامتر وزن است که عددي بين  7و  6است
و سهم هريک از دو ترم داده و ترم تنظيم را در تابع انرژي
کنترل میکند .ترم داده شامل يک جزء حساس به لبه به نام

با قرار دادن مقدار * αبه جاي  αکمينه نمود:
()8

T
( x, y)  1  ( * ) 2 hx, y .I x, y   T x, y    *  2T x, y 
t





) h(x,yاست که بين ] [0,1نرماليزه شدهاست h .به طور ذاتی
يک تابع مشخصکننده لبه است .هرچقدر مقدار  hدر نقطهاي

روش کمينه/بيشينه تغيير پذير طبق الگوريتم ارائه شده در

بيشتر باشد حضور لبه در آن نقطه بيشتر خواهد بود .براي

شکل ( )6اجرا شد .شرط همگرايی در اين الگوريتم را می-

کمينه شدن ترم داده اين الزام وجود دارد که سطح آستانه در

توان ميزان دقت * αنسبت به  αتعيين نمود [ .]61طبق ادعاي

نقاط با گراديان باال ،سطح تصوير را قطع نمايد .با کمينه کردن

مرجع [ ،]61اين الگوريتم براي طيف وسيعی از تصاوير از

ترم تنظيم ،سطح آستانه هموار میشود .براي تابع  ،hاز تابع

جمله تصاوير دست نوشته ،تصويربرداري رزونانسی

گراديان تصوير بهره گرفته شد [ .]61نقش اين دو ترم به

الکترومغناطيسی ريه و تصوير باربارا آزمايش شده و در همه

گونهاي خالف يکديگر است .اگر ترم داده بر ترم تنظيم غلبه

موارد به نتيجه بسيار مطلوبی رسيده است .اما به دليل ويژگی-

کند ،سطح آستانه پر از گسستگی خواهد بود و بخشبندي

هاي ذاتی تصويربرداري اولتراسوند ،نتيجه به دست آمده از

نادرست انجام میگيرد و اگر ترم تنظيم بر ترم داده غلبه کند،

اين روش آستانهگيري مطلوب نخواهد بود .از اين روي،

موجب خراب شدن بخشبندي خواهد شد .مقدار  qدر

تاکنون اين روش در مورد تصاوير اولتراسوند مورد استفاده
3

)Variational Minimax Optimization (VM
Saddle Point

1
2

Strictly Concave
Strictly convex
5
Gradient Descent
4
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قرار نگرفتهاست .همان طور که در شکل ( )5مشاهده میشود

نوآوري اين کار نسبت به کارهاي ديگر [ ،]61استفاده از

نتيجهي الگوريتم مطلوب نيست .میتوان مهمترين علت آن را

ترم حساس به لبهي بهينه براي تصاوير اولتراسوند به جاي

وجود اسپکل 6دانست .اسپکل جزء ذاتی تصاوير اولتراسوند

تابع  hاز مقادير رنج بافت نگار محلی 4به عنوان ورودي  ،hبه

است .در واقع الگوي تداخلی و تصادفی دريک تصوير

جاي مقادير گراديان است .همانطور که اثبات شده [ ،]60اين

است که در اثر تابش همدوس به محيطی که شامل تعداد

تابع معرف لبههاي تصوير اولتراسوند است .تابع رنج بافت

زيادي از پراکندهسازهاي 5کوچکتر از قدرت تفکيک سيستم

نگار محلی تعريف شده طبق رابطهي ( )67محاسبه میشود:

است ،به وجود آمده و يک اثر منفی در تصويربرداري

()67

اولتراسونيک به شمار میرود .به همين جهت ،گراديان گرفتن
از تصاوير اولتراسوند نمیتواند تأثير خوبی در تشخيص لبهها
و ايجاد سطح آستانه مناسب داشته باشد .بنابراين ،به نظر
میرسد که بايد تابع  hکه در فرمول ( )2معرفی شده را به
گونهاي تغيير داد که در آن گراديان به کار نرفته نباشد.

در اين رابطه  binsمعرف ستونهاي موجود در تابع بافت
نگار nbins ،تعداد ستونهاي موجود در بافت نگار win ،طول
پنجره مورد نظر به منظور استخراج بافت نگار محلی و

)(Hist

نشان دهنده تابع بافت نگار است .بنابراين ،تابع  hدر رابطهي
( )2با رابطهي ( )67جايگزين میشود.

() 1

مقدار دهی اوليه𝑇 ← 𝐼 :

() 2

تا زمانی که به آخرين تکرار برسد و يا شرط همگراييی بيه

با اين تغيير در تابع حساس به لبه در ترم داده تعريف
شده در تابع انرژي ،هدف اوليه يعنی سوق دادن سطح

دست آيد:
أ.

h( x, y)  nbins bins  Hist ( x  win, y  win), bins  0

تصوير به سوي سطح آستانه در مناطقی با مقادير باالي تابع

)𝑇(  𝐸1و )𝑇(  𝐸2محاسبه میشود.

رنج بافت نگار محلی امکان پذير است.

ب α* .محاسبه میشود.
ت T .را به روز رسانی میکند.

 -3الگوریتم استخراج مرز بافت ادونتیشیا
به منظور کاهش تعداد متغيرها در روند استخراج مرز بافت،

شکل ( -)1الگوريتم کمينه/بيشينه تغيير پذير

تصوير ورودي از فضاي کارتزين به فضاي قطبی انتقال داده
شد .براي آشکارسازي مرز بافت ادونتيشيا ،تصوير در فضاي
قطبی به عنوان ورودي به الگوريتم کمينه/بيشينه بهبود يافته
پيشنهادي داده شد .در ادامه به کمک مؤلفههاي همبند و
عملگرهاي شکل شناسی 1باينري کيفيت تصوير منتج شده
بهبود داده شده است تا مرز کامالً آشکار شود .شکل ( )4روند
کار را نشان میدهد.
اعمال الگوریتم کمینه-بیشینه
اعمال فرسایش

بهبود یافته پیشنهادی
(شکل )1

شکل ( -)2الف) تصوير اوليه؛ ب) نتيجه اعمال آستانهگير

استخراج مولفه های همبند

درون یابی

تبدیل مختصات از کارتزین به
قطبی

تبدیل از مختصات قطبی به
کارتزین

روش مرجع []61؛ ج) سطح آستانه به دست آمده از تابع
رنج بافتنگار محلی

شکل( -)3روند پيشنهادي استخراج مرز بافت ادونتيشيا
Speckle
Scatterer

1
2

Local Histogram Range
Morphological

3
4
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در شکل شناسی باينري ايده اصلی ،بررسی و کاوش

همبند و تعداد پيکسلهاي موجود در آنها ،مؤلفههايی که

نمودن يک تصوير ،به وسيله يک شکل ساده و از قبل تعريف

تعداد پيکسلهاي آنها از تعداد مشخصی کمتر بود حذف

شده و استخراج نتيجه است .اين کاوشگر ساده ،عنصر

شدند.

ساختاري 6ناميده میشود و خود يک تصوير باينري است.

در نظريه گراف ،مؤلفه همبند يک گراف بدون جهت،

در اين پژوهش ،از فرايند فرسايش استفاده شد .حاصل

زيرگرافی است که هر دو رأس در آن ،با مسير يا مسيرهايی

فرسايش مجموعه باينري  Aبا عنصر ساختاري  Bکه هر دو

به يکديگر متصل باشند و با افزودن يک رأس ديگر از گراف

مجموعه ،در فضاي  Z 2قرار دارند برابر است با:

اوليه اين خاصيت از بين برود .فرض شد که دريک تصوير هر
پيکسل يک رأس است و همسايههاي متصل به هم بايد در

}A ⊝ B = {x|Bx ⊆ A

()66

تصوير يافته شوند .اتصال پيکسلها 4در حالت تصوير

که  Bxبرگردان مجموعه  Bبا بردار  xاست به طوري که:

دوبعدي که مد نظر است به سه طريق امکان پذير است:
 )6چهار همسايهي متصل؛  )5شش همسايهي متصل؛

Bx = {b + x|b ∈ B}, ∀x ∈ Z

()65

 )4هشت همسايهي متصل.

اگر عنصر ساختاري ،مرکز داشته باشد (به عنوان مثال

ابتدا بايد تعيين شود که از کدام حالت اتصال پيکسل

مربع يا دايره) و اين مرکز در مبدأ مختصات قرار داشته باشد،

استفاده میشود (در اينجا روش هشت همسايهي متصل).

میتوان گفت فرسايش  Aبه وسيله  ،Bمکان هندسی نقاطی از

سپس از يک پيکسل شروع کرده و تمامی همسايههاي متصل

 Aاست که هنگام حرکت  Bدرون  ،Aتوسط مرکز  Bجاروب

آن را يافته و برچسب  1میزنيم .در ادامه هر پيکسلی که

میشوند .براي استفادهاز عملگر فرسايش از عنصر ساختاري

برچسب خورد ،همسايههاي متصل آن را هم پيدا کرده و باز

دايره با شعاع  ،5کمک گرفته و روي تصوير با ابعاد

برچسب میزنيم تا اينکه همه همسايههاي متصل برچسب

 521×417اعمال شد .نتيجهي اين کار در شکل ( )1نشان داده

بگيرند .بدين ترتيب ،تمامی پيکسلهايی که در مؤلفه

همبند1

شدهاست.

قرار دارند ،برچسب  1میگيرند .پساز آن به سراغ پيکسل
برچسب زده نشده بعدي میرويم و به همين ترتيب ادامه
میدهيم تا همه پيکسلهاي موجود در تصوير (منظور
پيکسلهاي سفيد رنگ در تصوير باينري است که مقدار يک
دارند) برچسب بگيرند .در انتهاي کار خواهيم ديد که هر
مؤلفه همبند در تصوير يک برچسب مجزا دريافت کرده و به
اين ترتيب مؤلفهها از هم تفکيک میشوند .حال کافی است

شکل ( -)4الف) تصوير باينري؛ ب) نتيجه اعمال فرسايش به

تعداد پيکسلهاي موجود در هر مؤلفه همبند را بشماريم و

کمک عنصر ساختاري دايره به شعاع  ،5روي تصوير

مؤلفهاي که تعداد پيکسلهايش از حداقلی کمتر است حذف

باينري(ب)

همان طور که از نتيجهي گام فرسايش ديده میشود ،به
علت وجود ناهمپيوستگی ،در مرحلهي بعد با شناسايی نقاط
سفيد کوچک و حذف آنها از تصوير ،به تصوير يکنواختی
دست يافته شده است .براي انجام اين کار از مؤلفههاي هم-
بند 5گراف معادل با تصوير استفاده شد .با شناسايی مؤلفههاي
Structuring Element
Connected-Component

و به جاي مقدار آنها مؤلفهي صفر بگذاريم .با اعمال اين
مرحله از کار روي مکمل تصوير به دست آمده از قسمت قبل
و دوباره کامل نمودن و اعمال اين مرحله ،مرز بافت ادونتيشيا
استخراج میشود (شکل.)2
در اينجا يادآوري يک نکته الزم است که اگر تصويري که
روي آن کار میشود ،تصوير يک رگ سالم و يا رگی بدون

1
2

Pixel Connectivity

3
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پالک کلسيم باشد ،مختصات نقاط به دست آمده همان مرز

اين تصوير در دو حالت :بدون درونيابی (شکل-0الف) و با

ادونتيشيا خواهند بود؛ اما اگر تصوير مورد نظر داراي پالک

اعمال درونيابی (شکل-0ب) محاسبه شد.

کلسيمی باشد ،بايد يک مرحله ديگر نيز به دو مرحله ياد شده
اضافه شود .وجود پالک کلسيمی به سبب ويژگی سختی
بافتی که دارد باعث میشود موج اولتراسوند از اليه بيرونی
منعکس شده و درنتيجه سايه تيره رنگی در مناطق پشت پالک
ايجاد شود .با توجه به اينکه در نواحی پشت کلسيم دادهاي
براي پردازش وجود ندارد ،به منظور بازيابی اين اطالعات از
دست رفته ،از درونيابی خطی استفاده شد.

ب

الف

شکل ( -)7الف) مرز به دست آمده بدون درونيابی؛ ب) پساز
اعمال درونيابی

 -4شبیهسازی و نتایج
به منظور ارزيابی الگوريتم پيشنهادي جهت استخراج مرز
بافت ادونتيشيا ،از بانک دادگان اولتراسوند داخل رگی استفاده
شد [ .]61بدين منظور ،از سامانهي تصويربرداري

SI5

(شرکت ولکينو) 6به همراه کتتر 5تکريلی  57مگاهرتزي
ايگلآي 4بهره گرفته شد .براي اين کار 67 ،بيمار متفاوت
مورد آزمايش قرار گرفتند .نتيجه اين کار ،بانک دادگانی با
محتواي  142گروه تصويري بود .هر گروه شامل  57فريم
شکل ( -)5الف) تصوير  IVUSرگی که پالک کلسيم ندارد؛
ب) تصوير قطبی آن؛ ج) نتيجه کار بعداز اعمال فرسايش و
استخراج مؤلفههاي همبندي؛ د) مرز استخراج شده روي
تصوير اصلی

متوالی که در حالت عقب راندن کتتر در بازهي پايانی انبساط
قلبی 1به دست آمد .جزييات بانک دادگان در جدول ()6
آورده شدهاست.
جدول ( -)1مشخصات بانک اطالعاتی مورد استفاده
مشخصه

IVUSسامانه

عنوان
TM

VOLCANO

فرکانس

20MHz

استاندارد

DICOM

تعداد فريم در هر گروه

57

وجود پالک

بله/خير

شکل ( -)6تصوير  IVUSبه همراه محل پالک کلسيمی؛

استنت

بله

وجود ديوارههاي کناري

بله

الف) مختصات کارتزين ،ب) مختصات قطبی

سايهي اثر تصنعی

بله

تعداد کل تصاوير

1077

ب

الف

شکل ( )1يک تصوير اولتراسوند داخل رگی را درحالی
که در آن پالک کلسيمی دارد نشان میدهد .مرز ادونتيشياي

1

Volcano corporation
Catheter
Eagle Eye
4
Diastole
2
3
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به منظور ارزيابی دقيق الگوريتم پيشنهادي ،اين کار در دو

دقت  αبه ميزان  7/776و تعداد تکرار بيشينه برابر با 6777

مرحله انجام شد .ابتدا الگوريتم کمينه/بيشينه بهبود يافته

فرض شدهاست .هردو الگوريتم به وسيلهي يک کامپيوتر 2

پيشنهادي با الگوريتم معرفی شده در مرجع [ ]61مقايسه شد.

هستهاي با فرکانس کاري  6077مگاهرتز و حافظهي نهان 4

سپس ،الگوريتم نهايی پيشنهادي به منظور استخراج مرز

مگابايتی اجرا شد .ميانگين و واريانس سرعت اجراي (ثانيه)

ادونتيشيا با نتايج به دست آمده از پزشک متخصص ارزيابی

هريک از الگوريتمها در جدول ( )5نشان داده شدهاست.
نمودار جعبهاي سرعت اجرا و تعداد تکرار به ترتيب در

شد .مقايسه روش پيشنهادي با چندين روش انجام گرفت.

شکل ( )1و شکل ( )8نشان داده شدهاست.

 -1-4ارزیابی الگوریتم کمینه/بیشینه بهبود یافته

به طور ميانگين سرعت اجراي الگوريتم کمينه/بيشينه

پیشنهادی

پيشنهادي نسبت به الگوريتم کمينه/بيشينه اوليه  %01بهبود

در اين مرحله ،روش مرجع [ ]61و نيز روش پيشنهادي با

يافتهاست .همچنين در اين جدول تعداد ميانگين و واريانس

استفادهاز تمامی تصاوير موجود در بانک تصاوير معرفی شده،

تکرار هر کدام از روشها و زمان رسيدن به شرط همگرايی

مقايسه شد .بدين منظور ،دو پارامتر سرعت اجراي الگوريتمها

نشان داده شدهاست .به عالوه ،تعداد تصاويري که به شرط

و تعداد تکرار مورد نياز براي رسيدن به شرط همگرايی جهت

همگرايی نرسيدهاند و تنها به بيشينهي تعداد تکرار رسيدهاند

ارزيابی انتخاب شد .در اين مقايسه ،شرط همگرايی برابر با

نيز در رديف پايانی جدول مشخص شدهاست.

جدول( -)2سرعت اجرا ،تعداد تکرار براي شرط همگرايی و تعداد تصاوير رسيده به تکرار بيشينه براي دو روش :کمينه/بيشينه مرجع [ ]61و
الگوريتم کمينه/بيشينه پيشنهادي

سرعت اجرا(ثانيه)
تعداد تکرار
تعداد تصاوير رسيده به تکرار بيشينه

الگوريتم کمينه-بيشينه اوليه []61

الگوريتم کمينه-بيشينه بهينه شده پيشنهادي

ميانگين

6 0845

7 1117

انحراف معيار

7.5165

7.7415

ميانگين

145

517

انحراف معيار

627

1

1601

-

شکل ( -)8نمودار جعبهاي مربوط به سرعت اجراي دو الگوريتم :الگوريتم کمينه/بيشينه اوليه [ )BVM( ]61و الگوريتم کمينه/بيشينه
بهبود يافته پيشنهادي ()NVM

تعداد تکرار

شکل ( -)9نمودار جعبهاي مربوط به تعداد تکرار دو الگوريتم :الگوريتم کمينه/بيشينه اوليه [ )BVM( ]61و الگوريتم
کمينه/بيشينه بهبود يافته پيشنهادي ()NVM
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همان طور که از جدول ( )5مشاهده میشود ،به طور ميانگين
روش پيشنهادي در تعداد تکرار با بهبود  %11به شرط هم-
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نقطه همگرايی روش پيشنهادي

نقطه همگرايی روش مرجع []61

گرايی رسيده است .ازطرفی ،تعداد تصاويري که در آنها به
شرط همگرايی رسيده نشده است ،در روش مرجع [ ]61برابر
α

 %11درصد کل تعداد تصاوير است .درحالی که روش
پيشنهادي براي تمامی تصاوير به شرط همگرايی رسيد .هيچ

الگوريتم پيشنهادي
الگوريتم اوليه[]61

کدام از آنها با تعداد تکرار بيشينه مواجه نشد .نتيجه عملکرد
کامالً پايدار روش پيشنهادي نسبت به روش کمينه/بيشينه
اوليه در مرجع [ ،]61براي تصاوير اولتراسوند درون رگی
تأييد شد.
همچنين شکل ( )67همگرايی  αرا به صورت تابعی از

تعداد تکرار

شکل ( -)10همگرايی  αبه ازاي دو روش :الگوريتم کمينه/بيشينه
پيشنهادي (ممتد) و الگوريتم کمينه/بيشينه اوليه [( ]61نقطهچين)
براي تصوير اول موجود در بانک دادگان

تعداد تکرار براي دو روش مورد بررسی به ازاي تصوير اول
از بيمار اول موجود در بانک دادگان نشان میدهد .سرعت

به عبارت ديگر ،اين معيار مشخص میکند که ناحيه بخش

باالي همگرايی  αدر الگوريتم کمينه/بيشينه پيشنهادي ،نسبت

شده به وسيله منحنی حاصلاز الگوريتم خودکار چه قدر با

به الگوريتم کمينه/بيشينه مرجع [ ،]61کارآمدي معرفی تابع

ناحيه جداشده به وسيله منحنی دستی پزشک همپوشانی دارد:

رنج بافت نگار محلی به عنوان تابع حساس به لبه در تابع

Cauto  Cman

انرژي را نشان میدهد.
()64

 -2-4ارزیابی الگوریتم پیشنهادی استخراج مرز
ادونتیشیا
به منظور ارزيابی دقت الگوريتم پيشنهادي ،مرز بافت
ادونتيشيا با الگوريتم پيشنهادي براي تمامی فريمهاي موجود
در بانک تصاوير استخراج شده و مرز به دست آمده با مرز
استخراج شده توسط پزشک متخصص مورد مقايسه قرار
گرفت .شکل ( )66مرز استخراج شده را براي سه تصوير اول
براي سه بيمار موجود در بانک تصوير توسط روش پيشنهادي

که در آن  C autoبه منزلهي منحنی استخراج شده با
الگوريتم پيشنهادي و  Cmanمعرف منحنی استخراج شده
توسط پزشک است.
همچنين فاصله هاسدورف به صورت محلی فاصله مابين
منحنی خودکار و دستی را نشان میدهد .به عبارت ديگر
بزرگترين فاصلهاي است که بين يک نقطه دريک منحنی و
نزديکترين نقطه به آن نقطه در منحنی ديگر وجود دارد:

به همراه مرز بدست آمده توسط پزشک نشان میدهد.
براي ارزيابی ضريب شباهت و اختالف فاصله نتايج

Cauto  Cman

JM (Cauto , Cman ) 

()61


HD(Cauto , Cman )  max 
max d a, b 
aCauto bCman


الگوريتم پيشنهادي با نتايج استخراج شده توسط پزشک به
ترتيب از دو معيار انديس جاکارد و فاصله هاسدورف استفاده

که در اين رابطه )( dفاصله اقليدسی بين دو نقطه تعريف

شد .انديس جاکارد يا ضريب شباهت جاکارد که اولين بار

شده روي منحنی استخراج شده توسط الگوريتم پيشنهادي،a ،

توسط مرجع [ ]68معرفی شد و براي تعيين ميزان شباهت و

و منحنی استخراجشده توسط پزشک ،b ،است.

تنوع در يک مجموعه به کار میرود ،از حاصل تقسيم تعداد
اشتراک دو مجموعه به تعداد اجتماع آنها به دست میآيد.
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بیمار 1
بیمار 2
بیمار 3

ج

الف

ب

شکل( -)11الف) سه تصوير اول  IVUSبراي سه بيمار موجود در بانک تصاوير؛ ب) به همراه مرز استخراج شده با الگوريتم
پيشنهادي؛ ج) مرز تفکيک شده توسط پزشک متخصص

نتايج آماري اين پارامترها براي تمامی تصاوير موجود در

است .از اين دادهها اينگونه استنباط میشود که هرچند در

بانک تصوير ،به صورت ميانگين و انحراف معيار آنها ،براي

روش پيشنهادي نسبت به روش ارائه شده در مرجع []57

روش پيشنهادي به همراه نتايج به دست آمده براي چند روش

فاصله هاسدورف بهبود پيدا نکردهاست ،امّا انديس جاکارد 1

مشابه که در سالهاي اخير پيشنهاد شدهاند ،در جدول ()4

درصد بهبود يافتهاست .به عالوه ،به طور ميانگين روش

آورده شدهاست.

پيشنهادي نسبت به ديگر مرجعها ،داراي بهبود  57درصدي

همچنين نمودار ميلهاي خطاي اين دو پارامتر در کنار
ديگر روشها در شکل ( )65و شکل ( )64نمايش داده شده

در انديس جاکارد و بهبود  7/5ميلیمتري در فاصلهي
هاسدورف است.
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 نتیجهگیری-5
 الگوريتم،به منظور استخراج خودکار مرز بافت ادونتيشيا
بيشينه براي تصاوير/ ابتدا با بهبود الگوريتم کمينه.معرفی شد
 کاربردي بودن آن را براي اين نوع تصاوير تضمين،اولتراسوند

اندیس جاکارد

بيشينه بهبود يافته به همراه ويژگی مؤلفههاي همبند/کمينه
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