Iranian Journal of Biomedical Engineering
10 (4) (2017) 303-313, www.ijbme.org
DOI: 10.22041/IJBME.2017.70239.1250

Global Wall Motion Estimation of Echocardiographic Images Based on
Temporal Information and Sparse Representations

P. Gifani1, H. Behnam2*, and M. Shojaiefard3

1,2

Biomedical Engineering Department, School of Electrical Engineering; Iran University of Science and Technology,
Tehran, Iran

3 Shaheed

Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Receipt in the online submission system: 19 August 2017, received in revised form: 6 October 2017, accepted: 14 November 2017

_______________________________________________________________________________________

Abstract
In this paper, we introduce a novel framework for illustrating the cardiac movements in
echocardiogarphic images by utilizing temporal information and sparse representation. For the
proposed method, we first derived temporal information by extracting intensity variation time curves
(IVTC) assessed for each pixel. Then an over complete dictionary based on prior knowledge of the
temporal signals and a set of pre-specified known functions was designed. The IVTCs can then be
described as linear combinations of a few prototype atoms in the dictionary. We used the Bayesian
Compressive Sensing (BCS) sparse recovery algorithm to find the sparse coefficients of the signals. By
decomposing the IVTCs to different families and extracting proper features based on the sparse
information, we attain the color coded images which illustrates the general movements of cardiac
segments. The database consists of 21 echocardiography sequence of normal and abnormal volunteers
in short axes and 4 chamber views. The results show the great achievement in global wall motion
estimations.
Key Words: Echocardiographic Images, Global Wall Motion, Intensity Variation Time Curves, Sparse
Representations
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چکیده
در این تحقیق ،با تغییر زاویة دید به مجموعه تصاویر اکوکاردیوگرافی و استفاده از اطالعات زمانی و مفاهیم نمایش تنک ،الگوریتمی کارا
برای تحلیل حرکت عمومی بافت قلب در طول یک سیکل قلبی در تصاویر اکوکاردیوگرافی ارائه میشود .در گام اول برای استفاده از
اطالعات زمانی تصاویر اکوکاردیوگرافی ،سیگنالهای زمانی گرفتهشده از شدت روشنایی پیکسلها در طول فریمهای متوالی (منحنی
تغییرات شدت روشنایی ) )(IVTCاستخراج میشوند .سپس ،برای شناخت ویژگیها ،استخراج و تفسیر اطالعات سیگنالهای زمانی
 ،IVTCنمایش تنک این سیگنالها ارائه شد و دادهها به فضای جدیدی انتقال مییابند .برای این منظور ،با تحلیل ساختار و ماهیت
سیگنالهای زمانی  ،IVTCدیکشنری فوق کاملی شامل توابع مختلفی از پایههای سینوسی ،کسینوسی و ویولت ها ،طراحی شد و ضرایب
تنک با استفاده از الگوریتم حسگری فشردة بیزین ( )BCSاستخراج میشوند .با تجزیه سیگنالهای زمانی به پایههای مختلف توابع موجود
در دیکشنری و استخراج ویژگی از سیگنالهای تجزیه شده ،به تصاویر کدشدة رنگی دست خواهیم یافت ،که معرف حرکت عمومی نواحی
مختلف قلبی است .مجموعه دادة مورد بررسی ،شامل تصاویر اکوکاردیوگرافی از  36فرد مختلف در نمای محور کوتاه و نمای چهار
حفرهای قلب است .نتایج نشاندهندة عملکرد مناسب روش پیشنهادی در تعیین نواحی سالم و کمحرکت قلب است.
کلیدواژهها :تصاویر اکوکاردیوگرافی ،نمایش تنک ،منحنی تغییرات شدت روشنایی ،حرکت عمومی قلب.
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 -1مقدمه

پارامتریک [ ]2و روشهای مبتنیبر ردیابی اسییپکل [ . ]1این
روشها نیز بهدلیل وجود نویز اسپکل غیروابسته ،حرکت خارج
از صییفحة عضییلة بطن چپ ناشییی از تغییر شییکل سییهبعدی
پیچییدة آن ،حذف دیوارة بطن چپ در فرایند شیییکلپذیری
تصیییویر اولتراسیییونیییک ،پیدیییدة سیییاییهانییدازی و همچنین
آرتیفکتهای ناشی از عضالت پاپیالری و دریچهها ،دقت باالیی
نیدارنید .همچنین در برخی از این روشها ،مجموعه دادههای
زیادی تحت بیماریهای مختلف ،برای آموزش نیاز است.
در این تحقیق ،ییک روش خودکار براسیییاس اسیییتخراج
اطالعات زمانی و نمایش تنک ،برای غلبه بر این مشیییکالت و
برای تشیییخیص و ارزییابی دقیقتر نیاهنجاریهای ناحیهای و
عیمیومیی عملکرد عضیییالت قلییب در تصییییاویر دوبعییدی
اکوکاردیوگرافی ،ارائه شییده اسییت .از مزایای اصییلی این روش،
نیاز نداشیییتن به بخشبندی و ردیابی نواحی مختلف قلب ،که
کار بسییار مشیکلی در تصیاویر اکوکاردیوگرافی است ،میباشد.
سییاختار مقاله به صییورت زیر اسییت .در بخش روش کار ،روش
پیشیینهادی در چند مرحلة پیشپردازش ،اسییتخراج اطالعات
زمانی ،نمایش تنک و طراحی دیکشییینری را بهطور خالصیییه
معرفی میکنیم .سیپس در بخش نتایج ،تصیاویر کدشدة رنگی
برای کمی کردن حرکت قلب در نمای محور کوتاه ارائه خواهد
شد .در بخش آخر نیز جمعبندی انجام خواهد شد.

سیستمهای تصویربرداری از جمله اولتراسوند ،با پیشرفت
روزافزون فنآوری و تکامل این سیییسییتمها جایگاه ویژهای در
تشخیص و درمان یافته است .تصویربرداری به کمک اولتراسوند
از قلیب را اکوکاردیوگرافی 6مینامند [ .]6این روش به دالیل
هزینة کم ،سیرعت تصویربرداری باال ( امکان به تصویر کشیدن
بیافیتهای متحرک بهصیییورت زمان حقیقی ،(3غیرتهاجمی
بودن ،سییرعت تصییویربرداری باال (امکان به تصییویر کشیییدن
بافتهای متحرک بهصورت زمان حقیقی ،)1بیضرر بودن برای
بدن انسیان ،قابلحمل بودن و استفادة آسان از دستگاه ،برتر از
دیگر روشهییای تصیییویربرداری از قلییب ،مییاننیید روشهییای
تصییویربرداری تشییدید مغناطیسییی ،1مقطعنگاری (توموگرافی)
رایانهای 2و مقطعنگاری با نشیییر پوزیترون ،1اسیییت [ . ]3به
همین دالیییل ،در اغلییب موارد پزشییییک در اولین مرحلییه از
تشیخیص ،از این نوع تصیویربرداری استفاده میکند .در روش
میعیمیول ،پزشییییک متخصیییص پس از گرفتن تصییییاویر
اکوکاردیوگرافی ،آن را تحلیل کرده و به دنبال مشییخصییههای
مورد نظری اسیت که نشیاندهندة بیماری یا عدم بیماری قلب
باشید .تحلیل و ارزیابی پزشیک ،به دو صیورت انجام می شود؛
اول ،ارزیابی با دیدن تصیاویر و دوم ،ارزیابی براساس محاسبات
دستی .در هر دو حالت ،تفسیر تصاویر اکوکاردیوگرافی ،بهعلت
کیفییت پایین آنها (وجود نویز اسیییپکل )4و تغییرات سیییریع
دریچهها و دیوارههای قلبی ،حتی برای بهترین متخصیییصیییان
بسیار مشکل است و به یک دورة آموزشی طوالنی نیاز داشته و
بسیییار وابسییته به تجربة متخصییص اسییت .عالوه بر این ،این
محاسیبات و بهخصیو ارزیابیهای با چشم ،به تشخیصهای
کیفی منجر میشیییود کیه بیاع ایجاد تفاوت قابلمالحظه در
تشیخیص در افراد متخصیص مختلف و حتی یک متخصص در
زمانهای مختلف میشود؛ از اینرو نیاز فراوانی به یک سیستم
خودکیار برای کمی کردن حرکات قلب و کمک به تشیییخیص
واقعی ،بهخصییو در متخصییصییان قلب کمتجربه احسییاس
میشیییود .برای کمی کردن حرکییت بییافییت قلبی ،روشهییای
مختلفی مبتنیبر پردازش تصییویر پیشیینهاد شییده اسییت که
عبیارتانید از :روشهیای مبتنیبر بخشبنیدی [ ،]1روشهای
مبتنیبر تطبیق تصیییاویر [ ،]1روشهییای مبتنیبر تصیییاویر

از  7فرد سیییالم و  63فرد بیمییار ،تصیییاویر دوبعییدی
اکوکاردیوگرافی در دو نمای چهارحفرهای و نمای محور کوتاه
ثبت شیدهاست .بیماری این افراد شامل انفارکتوس و ایسکمی
میشییود ،که ناهنجاریهایی در عملکرد عضییلة بطن چپ قلب
آنها مشیاهده میشیود .دادهها با همکاری بیمارستان تخصصی
قلییب و عروق شیییهییید رجییایی و توسییی یییک دسیییتگییاه
اکوکیاردیوگرافی سیییاخت شیییرکت  General Electricمدل
 ،Vivid3گرفته شده است .فرکانس تصویربرداری دستگا،ه بین

6

2

Echocardiography
Real time
1
Real time
1
)Magnetic Resonance Imaging (MRI
3

 -2روش کار
در این بخش ،بخشهای مختلف الگوریتم پیشییینهادی را
معرفی میکنیم.

 -1-2جمعآوري دادهها و پیشپردازش

)Computed Tomography (CT

)1 Positron Emission Tomography (PET
4
Speckle noise
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 11تا  41فریم بر ثانیه و نرخ ضییربان قلب افراد بین  26تا 12
ضیربان بر دقیقه بوده اسیت .نمونهای از تصاویر در نمای محور
کوتاه و نمای چهارحفرهای ،بههمراه اسییتاندارد شییمارهگذاری
نواحی مختلف آن ،در شکلهای ( )6و ( )3نشان داده شدهاند.

روشییینایی6

طول فریمهیای متوالی (منحنی تغییرات شیییدت
) )(IVTCاسیتخراج میشوند [ .]1هر سیگنال  IVTCبهوسیلة
) p(x,y,tبیان میشود ،که مختصات ) (x,yپیکسل موردنظر
بوده و  tبیانگر فریم tام در مجموعة تصیاویر اسیت .شکل (،)1
نمونهای از سییگنال  IVTCرا نشیان میدهد ،که از پیکسلی در
موقعیت ) (x,yو  611فریم متوالی اسیییتخراج شیییده اسیییت.
تغییرات سییگنال ،معرف تغییرات شیدت روشنایی هر پیکسل
در طول زمان است.

شکل ( -)1سمت چپ :نمونهای از نمای محور کوتاه از بطن چپ،
سمت راست :شمارهگذاری استاندارد نواحی مختلف از نمای محور
کوتاه

شکل ( -)3نمونهای از سیگنال  IVTCدر  611فریم متوالی

در گام بعد ،برای شییناخت ویژگیها ،اسییتخراج و تفسیییر
اطالعیات سییییگنیالهیای زمیانی  ،IVTCنمایش تنک این
شکل ( -)2سمت چپ :نمونهای از نمای چهارحفرهای از بطن چپ،
سمت راست :شمارهگذاری استاندارد نواحی مختلف از نمای
چهارحفرهای

سیگنالها ارائه شد و دادهها به فضای جدیدی انتقال مییابند.
در ادامه ،این مراحل را توضیح میدهیم.

 -3-2نمایش تنک سیگنال IVTC
برای درنظر گرفتن پارامتر نرخ ضربان قلب و یکسانسازی
تعداد فریمهای بررسیییشییده 611 ،فریم متوالی برای هر فرد
درنظرگرفته شییده و تحلیل میشییوند .به این صییورت اطمینان
حاصییل میشییود که تعداد تصییاویر بررسیییشییده برای هر فرد،
شیامل دستکم یک تناوب قلبی بوده و در عین حال اطالعات
حرکات زیاد بافتهای سیییالم و حرکات کم بافتهای بیمار ،در
 611فریم متوالی نهفته میشود.

 -2-2استخراج اطالعات زمانی
پیس از درنظر گرفتن  611فریم متوالی برای هر فرد،
سییگنالهای زمانی ثبتشیده از شیدت روشنایی پیکسلها در
)Intensity Variation Time Curve (IVTC
Wavelet

6
3

در طول چند سییال اخیر ،اصییطالت تنک بهعنوان یکی از
مفاهیم پیشیییرو در بسییییاری از برنامههای کاربردی مربوط به
پردازش سییییگنیال هور کرده اسیییت و به تحول عظیمی در
نمایش سیینتی سیییگنالها منجر شییده اسییت []66-7؛ یعنی،
بهجای نمایش سیگنال با جمع سیگنالهای سینوسی ( نمایش
فوریه) ،اکنون دیکشییینریهای متفاوتی مانند ویولت ،3گابور،1
کانتورلت ،1چیرپلت 2و  ...در دسیترس هستند و نمایش جدید،
با بسی سییگنالها توسی پایههای انواع مختلف دیکشنریها
انجام میشیود [ .]61-63با انتخاب مناسب پایههای دیکشنری
براساس ماهیت سیگنال ،میتوانیم به نمایشی تنک از سیگنال
دسیت یابیم؛ بهطوری که تعداد زیادی از ضیرایب بهدستآمده
Gabor

1
1

Contourlet
2
Chirplet
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در فضای تبدیل ،مقدار صفر یا نزدیک به صفر دارند [.]64
با وجود اینکه بسییاری از سیگنالهای طبیعی با تبدیالتی
نظیر تبدیل فوریة گسسته ،تبدیل کسینوسی گسسته و تبدیل
ویولت ،تنک میشییوند؛ اما همچنان میتوان سیییگنالهایی را
ییافیت که در هی یک از این دیکشییینریها ،بهتنهایی نمایش
تنکی ندارند .برای مثال ،سییگنالی که فق شیامل ضربه باشد،
نمایش تنکی در دیکشنری دیراک دارد .همچنین یک سیگنال
سیینوسیی در دیکشینری فوریه ،تنک خواهد بود؛ اما سیگنالی
که شیامل مجموع توابع ضربه و سینوسی است ،در هی یک از
دو دیکشیینری ،به تنهایی نمایش تنکی نخواهد داشییت .اگر دو
دیکشیینری با هم ترکیب شییوند و یک دیشییکنری فوقکامل6
بهدسییت آید ،نمایش سیییگنال در این دیکشیینری فوق کامل،
تنییک خواهیید بود .بییهطور کلی ،برای افزایش احتمییال تنکی
نمایش سییگنال ،میتوان از دیکشنریهای فوق کامل با تعداد
اتمهای بیشتر از طول سیگنال استفاده کرد [.]61
در این تحقیق ،با تحلیل سییاختار و ماهیت سیییگنالهای
زمانی  ،IVTCدیکشیینری فوقکاملی شییامل توابع مختلفی از
پایههای سیینوسی-کسینوسی و ویولتها ،طراحی شده است و
نمایشیی تنک از این سیگنالها ارائه میشود .سپس با استفاده
از اطالعات بهدسیتآمده از سیاختار سیگنالها در فضای تنک،
به اهداف موردنظر در این تحقیق دست مییابیم.
هدف نمایش تنک سیگنال براساس دیکشنری فوق کامل،
یافتن تعداد محدودی اتم در دیکشنری است ،تا سیگنال اصلی
با ترکیب خطی آنها ،بهطور مؤثری بازسییازی شییود .سییاختار
اصیلی الگوریتمهای بازسازی تنک سیگنال براساس دیکشنری
فوق کامل ،میتواند بهصییورت مسییةلة حسییگری فشییرده 3بیان
شییود و اغلب بهصییورت فرمول رگرسیییون خطی بیان میشییود
[:]67
()6

x  w  

که  xسیییگنال اصییلی ( یا همان سیییگنال  )IVTCبا ابعاد

 w ، M  1بردار ضرایب تنک با ابعاد  N  1و  ماتریس
دیکشینری فوق کامل با ابعاد  M  Nاست ،که ستونهای آن
شامل اتمهای پایه هستند؛ بهطوریکه  N  Mاست  .نیز
معرف نویز سییگنال اسیت .هدف اصلی ،یافتن پاسخ تنک w

براسیاس سییگنال  xو دیکشنری از پیش تعیینشدة  است.

Over complete dictionary

6

Compressive Sensing

3

هرچه نمایش سییییگنال در دیکشییینری ،تنکتر باشییید ،تعداد
ضرایب غیرصفر کمتر است؛ بهعبارت دیگر ،سیگنال را برحسب
تعداد کمتری از اتمها ،بسیی دادهایم .در این حالت ،به نمایش
فشییردهتری از سیییگنال موردنظر رسیییدهایم ،که این مطلوبتر
است.
مسیةلة بازسازی بردار سیگنال تنک؛ ،به حل مسةلة بهینه
سازی زیر میانجامد؛ بهطوریکه w ،کمترین تعداد المانهای
غیرصفر را داشته باشد:
()3

} ˆ  arg min { x  w 2   w 0
w
2

w

کیه منظور از

... 0

 ،نرم صیییفر بردار اسیییت کییه تعییداد

المانهای غیرصفر آن را میشمارد .از آنجا که نرم صفر محدب
نیسییت ،مسییةله  NP-Hard1تلقی میشییود و حل آن به یک
جسیتجوی کامل وابسیته است ،که بهوضوت در ابعاد باال عملی
نیسیییت؛ بنیابراین روشهای جایگزینی برای حل مسیییةلة باال
پیشنهاد شده است ،که با تقریب بسیار خوبی معادل یافتن نرم
صیفر اسیت .این روشها به چهار دستة اصلی تقسیم میشوند،
که عبارتاند از -6 :روشهای مبتنیبر بهینهسیییازی محدب
براسیییاس نرم یک (مانند الگوریتم ،]31[ )Basis Pursuit
 -3روشهیای حریصیییانیه (مییاننید الگوریتم Orthogonal
 -1 ،]36[ )matching pursuitروشهییای مییبییتیینیییبر
آسیییتییانییهگییذاری بییازگشیییتی (مییاننیید روش Bregman
 ]33[ )iterationsو  -1روشهیای مبتنیبر الگوریتمهای
احتمیاالتی (میانند الگوریتم Bayesian Compressive
) .]31[ )Sensing (BCSبییا تیوجییه بییه برتری الگوریتم
احتماالتی  BCSدر یافتن ضیرایب تنک و بازسییازی سیگنال
IVTCبیا دقیت و سیییرعت باال [ ،]4در این پژوهش نیز از این
الگوریتم نمایش تنک اسیییتفاده شییید .در ادامه ،نحوة طراحی
دیکشییینری فوقکیامل براسیییاس توابع از پیش تعیینشیییدة
سینوسی-کسینوسی و ویولت ارائه میشود.

 -4-2طراحی دیکشنري
پس از اسیییتخراج سییییگنال  ،IVTCمرحلة دوم انتخاب
دیکشینری فوقکامل مناسیب اسییت ،تا براسییاس آن ،سیگنال
موردنظر تجزیه شده و ضرایب تنک متنا ر آن مشخص شوند.

non-deterministic polynomial-time hard

1
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بییهطور کلی ،دو راه برای طراحی دیکشییینری وجود دارد-6 :
طراحی دیکشیینری براسییاس توابع از پیش تعریفشییده ،مانند
سییینوسییی ،کسییینوسییی ،ویولت و  -3 ....طراحی دیکشیینری
براسییاس یادگیری بخشییی از دادههای تعلیم ،که بهاصییطالت
یادگیری دیکشنری گفته میشود .در بسیاری از موارد ،طراحی
دیکشینری فوقکامل براسیاس روش اول ترجیح داده میشود؛
زیرا این روش سیادهتر و سریعتر از روش دوم بوده و از طرفی،
کنترل بیشییتری روی توابع تشییکیلدهندة دیکشیینری خواهیم
داشت .بر این اساس ،در این پژوهش ،از روش اول برای طراحی
دیکشیینری اسییتفاده میکنیم .براسییاس دانش اولیهای که از
سیاختار و اهر سییگنال  IVTCداریم ،دیکشنری موردنظر را
بیهصیییورت ترکیبی از چهیار خیانوادة ویولت و همچنین توابع
سیینوسیی و کسیینوسی تشکیل میدهیم .دلیل انتخاب توابع
سییینوسییی و کسییینوسییی ،عملکرد تناوبی قلب اسییت و دلیل
انتخیاب خیانوادههای ویولت ،وجود حرکات ریفی اسیییت که
بهطور معمول روی سیگنالهای متناوب سینوسی و کسینوسی
قرار میگیرند .برای درک بهتر ،طراحی دیکشنری به دو بخش
ویولت و سینوس -کسینوس تقسیم میشود و در ادامه ،بهطور
مجزا معرفی میشوند.

حیال با داشیییتن این توابع ،اتمهای دیکشییینری طراحی
میشییوند .میدانیم که پایههای دیکشیینری ،طولی برابر با طول
سیییگنال  IVTCهسییتند ( )Tدارند .حال ،اگر یک سیییگنال
ضیربه به طول  Tفرض شود که در تمام نقاط ،بهجز لحظة t
)  ، (t  1,...,Tمقدار صیفر داشته و این سیگنال ضربه را با یکی از
توابع پایه موجک یا مقیاس ،کانوالو کنیم ،یک اتم از دیکشنری
سییاخته میشییود .شییکل ( ،)1نمونهای از سییاخت پایة موجک
 sym4برای سییییگنال زمانی به طول  ،T=250در موقعیت
زمانی  t=100را نشیییان میدهد؛ بهعبارت دیگر یکصیییدمین
پایة موجک  sym4در دیکشییینری ،به این شیییکل سیییاخته
میشود.
به همین ترتیب ،با لغزاندن تابع ضیییربه از نقطة  6الی ،T
 Tسیگنال مجزای ضربه خواهیم داشت .با کانوالو کردن هریک
از این ضیییربیههیا در توابع پیاییة موجیک و مقییاس ،اتمهیای
دیکشیینری در بخش ویولت سییاخته خواهند شیید؛ بنابراین در
بخش ویولیت برای هر خیانواده T ،اتم برای توابع موجک و T
اتم برای توابع مقییاس وجود دارد و در کل برای هر  1خانواده،
 2 4  Tاتم خواهیم داشت.

 -1-4-2طراحی دیکشنري در بخش ویولت
توابع ویولت را میتوان به دو دستة کلی تفکیک کرد .این
دو دسیییتیه عبیارتاند از :ویولتهای متعامد و ویولتهای دو-
متعامد .ویولتهای متعامد ،دسییتة بسیییار پرکاربردی از ویولت
هیا هسیییتند که ویژگیهایی مانند تعامد ،تقریب و همواری را
دارنید .در توابع متعیامد در هر خانواده ،یک تابع مقیاس و یک
تابع موجک معرفی میشیییود و سییییگنال بهوسییییلة این توابع
تجزیه می شوند؛ اما توابع ویولت دو-متعامد ،شامل چهار دستة
تیابع مقیاس ،تابع دوگان مقیاس ،تابع موجک و دوگان موجک
هستند .استفاده از توابع دو -متعامد در طراحی دیکشنری ،به
بزرگ و پیچییده شیییدن دیکشییینری و بیه دنبیال آن افزایش
محاسبات ،منجر میشود.
در این پژوهش ،از میییان توابع متعییامیید موجود ،از توابع
دابیشز ،)Db4( 1سیملت ،)Sym2( 3سیملت  )Sym4( 1و
مییر( )Meyerدر طراحی دیکشینری اسیتفاده شیده است .از
آنجا که توابع دابیشییز و سیییملت با ممانهای کوچکتر ،تعداد
ضیییرایب کمتری نیز دارند ،که به کاهش حجم محاسیییبات در
طراحی توابع مقیییاس و موجییک در تکرارهییای متوالی منجر
میشود ،از ممانهای پایین  3و  1در این توابع استفاده شد.

شکل ( -)4ساخت پنجاهمین پایة تابع موجک  sym2بهوسیلة
کانولوشن تابع موجک با تابع ضربه

 -2-4-2طراحی دیکشنري براساس توابع سینوس-
کسینوس
در بخش توابع سییینوسییی و کسییینوسییی ،طراحی اتمها
سادهتر است .با تولید سیگنالهای )  sin( k  tو ) cos(k  t
T
T

 ،کییه  k  1,...,T / 2 , t  1,...,Tاسیییت T/2 ،اتم برای بخش
سیینوسیی و  T/2اتم برای بخش کسیینوسی خواهیم داشت؛
بنابراین دیکشیینری فوقکامل 7T ،سییتون و  Tسییطر خواهد
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داشت.
توجه شیود که در طراحی دیکشنری ،هر خانواده از اتمها
به مقدار انرژی آن خانواده نرمالیزه میشیوند .شکل ( ،)2نمونه
ای از ساخت اتمهای دیکشنری در دو بخش ویولت و سینوسی
را نشییان میدهد .همچنین شییماتیکی از سییاختار سیییگنال
ورودی ،دیکشیینری طراحیشییده و سیییگنال تنک متنا ر ،در
شکل ( )1نشان داده شده است.

117

بهدسیتآمده ،سییگنالی بهطور کامل مشیابه با سیییگنال اصلی
بهدسیت میآید (شیکل ( .))1این بازسیازی دقیق ،نشاندهندة
دقیت بیاالی ضیییرایب تنک بهدسیییتآمده در حفظ اطالعات
سیگنال است.

شکل ( -)7ضرایب تنک بهدستآمده با استفاده از الگوریتم BCS

شکل ( -)5نمایشی از طراحی دیکشنری در دو بخش ویولت و
سینوسی :در بخش ویولت ،هر تابع با سیگنالهای ضربه شیفتیافته
به طول  ،Tکانوالو شده و هر اتم دیکشنری ساخته میشود .در
بخش سینوسی ،با ایجاد توابع سینوسی و کسینوسی با فرکانسهای
مختلف و سپس نمونهبرداری از آنها با تعداد نمونههای معادل ، T
اتمهای بخش سینوسی ساخته میشوند.

شکل ( -)8سیگنال  IVTCاصلی و سیگنال بازسازیشده

شکل ( -)6ساختار سیگنال ورودی ،دیکشنری طراحیشده و
سیگنال تنک متنا ر

پس از طراحی دیکشییینری ،با داشیییتن سییییگنال زمانی
 IVTCو الگوریتم بازسیازی تنک  ،BCSضرایب تنک سیگنال
بهدسیت خواهند آمد .شیکل ( ،)1ضیرایب تنک سیگنال نشان
داده شیده در شیکل ( )3را نشیان میدهد .با بازسازی سیگنال
اصیییلی براسیییاس دیکشییینری طراحیشیییده و ضیییرایب تنک

پس از محاسبة ضرایب تنک برای هر سیگنال  ،IVTCسیگنالها
را تحلیل میکنیم .به این صورت که ضرایب تنک را براساس هر
خانواده ،از یکدیگر تفکیک کرده و سیگنال متنا ر با این
ضرایب ،براساس دیکشنری طراحیشده ،بازسازی میشود؛
سپس انرژی هر دسته سیگنال ،محاسبه میشود .با جمع
انرژیهای بهدستآمده از سیگنال متنا ر با هر خانواده ،یک
معیار انرژی برای سیگنال  IVTCبهدست میآید .این معیار
(ویژگی استخراجشده) ،نشاندهندة میزان تغییرات سیگنال
زمانی در طول فریمهای متوالی در یک سیکل است .با کدگذاری
رنگی برای بازههای مختلف انرژی بهدستآمده در موقعیتهای
پیکسلی مختلف ،یک نمایش رنگی از کل حرکت عمومی بافت
قلبی بهدست خواهد آمد.
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نتایج

شییکل ( ،)7نتایج بهدسییتآمده از میزان حرکت بطن چپ در
نمای محور کوتاه را در افراد سالم و شکل ( ،)61تصاویر متنا ر
با افراد بیمار را نشیییان میدهد .به همین ترتیب ،شیییکل ()66
نشیییاندهنیدة میزان حرکیت عمومی بافت بطن چپ در نمای
چهارحفرهای از افراد سییالم بوده و شییکل ( ،)63میزان حرکت
بطن چپ در نمای چهارحفرهای در افراد بیمار را نشان میدهد.
در این تصیییاویر ،حرکیات زییاد با رنز قرمز و حرکات کمتر با
رنز آبی نشیان داده شیدهاند .با بررسی های انجامشده توس
پزشییک متخصییص اکوکاردیوگرافی ،تصییاویر رنگی ایجادشییده،
هماهنگی کاملی با میزان حرکت نواحی مختلف قلبی را داشته
و میتواند بهعنوان یک نقشییة رنگی ،به پزشییک متخصییص در
تشخیص نواحی سالم و بیمار قلب کمک کند.

شکل ( -)11نقشة رنگی میزان حرکت نواحی مختلف قلب در نمای
محور کوتاه در افراد بیمار .در این تصاویر ،برخی از نواحی  6تا 1
دارای حرکت کم بوده و با تون رنگی سبز و آبی نمایان شده ،که
نشاندهندة کاهش حرکت بافت قلبی در این نواحی است.

شکل ( -)9نقشة رنگی میزان حرکت نواحی مختلف قلب در نمای
محور کوتاه در افراد سالم .در این تصاویر ،تمام نواحی  6تا  ،1دارای
حرکت زیاد و متنا ر با آن ،دارای کد رنگی قرمز هستند.

برای کمی کردن نتایج ،هیسیتوگرام تصییاویر بهدستآمده
اسیتخراج شیدند؛ سپس با نگاشت توزیع گاما روی هیستوگرام
بهدسییتآمده ،میانگین و واریانس این توزیع ،بهعنوان دوپارامتر
تفکیککنندة افراد سالم و بیمار معرفی میشوند .شکل ( )61و
( ،)61بهترتیب نشیاندهندة پارامترهای استخراجی برای نمای
محور کوتاه و نمای چهارحفرهای است.

شکل ( -)11نقشة رنگی میزان حرکت نواحی مختلف قلب در نمای
چهارحفرهای در افراد سالم .در این تصاویر ،تمام نواحی (-61-7-1
 63-61و  ،)1دارای حرکت زیاد و متنا ر با آن ،دارای کد رنگی
قرمز هستند.
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شکل ( -)13میانگین و واریانس توزیع گامای نگاشتشده روی

شکل ( -)12نقشة رنگی میزان حرکت نواحی مختلف قلب در نمای

هیستوگرام تصاویر بهدستآمده برای افراد مختلف در نمای محور
کوتاه .پنج مورد اول ،مربوط به افراد سالم و هشت مورد بعدی،
مربوط به افراد بیمار است.

چهارحفرهای در افراد بیمار .در این تصاویر ،برخی از نواحی حرکت
کم داشته و با تون رنگی سبز و آبی اهر شدهاند ،که نشاندهندة
کاهش حرکت بافت قلبی در این نواحی است.

-4

تحلیل موضعی حرکت دیوارههاي قلبی

ایدة کلی مطرتشده در این مقاله ،بهصورت کیفی بوده و هدف
اصییلی این پژوهش ،ارائه نقشییه از حرکت کلی بافت قلبی برای
کمک به تشیخیص سیریعتر و بهتر پزشک است ،که می تواند
بهعنوان یک مزیت تلقی شیییود .از آنجا که پزشیییکان اغلب به
بررسییی و تحلیل موضییعی حرکت دیوارههای قلبی ،عالقهمند
هسیییتنید ،در این بخش با درنظر گرفتن نواحی اسیییتاندارد و
کمیسییازی ویژگی اسییتخراجی از هر ناحیه و مقایسییه با نظر
پزشیییک ،بیه ارزییابی کمی می پردازیم .شیییکل ( ،)62نواحی
مختلف  6تا  1را در نمای محور کوتاه برای فردی بیمار نشییان
می دهید .بیا اسیییتخراج ویژگی معرفیشیییده در هر نیاحیه و
آسیییتیانیهگذاری آن ،به تفکیک کمی هر ناحیه را ازنظر کمی
تفکییک کرده و مقدار بهدسیییتآمده را از لحاظ کیفی ،با نظر
پزشییک مقایسییه میکنیم .این ویژگی ،انرژی بهدسییتآمده در
موقعیت هر پیکسییل بوده که بین مقادیر صییفر تا یک ،نرمالیزه
شییده اسییت .اگر این مقدار بیشییتر از  1/2باشیید ،معرف ناحیة
سیالم و کمتر از  1/2باشد ،نشاندهندة ناحیة کمحرکت است،
که با نظر پزشییک مطابقت دارد (جدول ( .))6به همین ترتیب،
بررسییییهیای مشیییابهی برای نمونیهای از فرد بیمار در نمای
چهارحفرهای ،در شکل ( )61و جدول ( )3ارائه شده است.

شکل ( -)14میانگین و واریانس توزیع گامای نگاشتشده روی
هیستوگرام تصاویر بهدستآمده برای افراد مختلف در نمای
چهارحفرهای .پنج مورد اول ،مربوط به افراد سالم و هشت مورد
بعدی ،مربوط به افراد بیمار است.

شکل ( -)15تحلیل موضعی حرکت دیوارههای بطن در نمای محور
کوتاه قلب
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جدول ( -)1مقایسة ویژگی استخراجی با نظر پزشک در نمای
محور کوتاه
میانگین ویژگی

شمارة ناحیه در

نظر پزشک

استخراجی

نماي محور کوتاه

سالم

1612

6

سالم

1646

3

سالم

1617

1

سالم

1614

1

سالم

1611

2

کمحرکت

1616

1

-5

در این تحقیق بیا تغییر زاوییة دیید نسیییبیت به مجموعه
دادههای تصاویر اکوکاردیوگرافی ،بستری جدیدی برای تحلیل
این تصاویر ارائه شد .برای شناخت ویژگیها ،استخراج و تفسیر
اطالعات سیگنالهای زمانی  ،IVTCنمایش تنک این سیگنال
ها ارائه شیید و دادهها به فضییای جدیدی انتقال یافتند .در این
تحقیق ،برای نمایش تنک سیییگنالها ،یک دیکشیینری توس ی
توابع ریاضی از پیش تعریفشده طراحی شد ،که شامل توابعی
از خانوادة ویولت و همچنین توابع سییینوسییی و کسییینوسییی
بودنید .برای محاسیییبة ضیییرایب تنک ،از الگوریتم بازسیییازی
حسیییگری فشیییردة بیزی ( )BCSبهعنوان یکی از دقیقترین
روشهای موجود ،استفاده شد.
بیرای کیمیی کیردن میییزان حییرکییت نواحی مختلف،
سییییگنالهای مربوط به هر خانواده در دیکشییینری ،طراحی و
اسیتخراج شده است و انرژی هر دسته محاسبه میشود .سپس
بیا جمع مقیادیر انرژی ،عددی بهعنوان برچسیییب هر موقعیت
پیکسییلی بهدسییت میآید که براسییاس مقدار بزرگی و کوچکی
عیدد بیهدسیییتآمیده ،بیهترتیب دارای تون رنگی قرمز و آبی
میشییوند .نتایج کمی و کیفی ،نشییاندهندة عملکرد مناسییب
الگوریتم پیشنهادی هستند.

-6
شکل ( -)16تحلیل موضعی حرکت دیوارههای بطن در نمای
چهارحفرهای قلب

جدول ( -)2مقایسة ویژگی استخراجی با نظر پزشک ،در نمای
چهارحفرهای
میانگین ویژگی

شمارة ناحیه در

نظر پزشک

استخراجی

نماي محور کوتاه

سالم

1641

1

سالم

1617

7

کمحرکت

1613

61

کمحرکت

1611

61

کمحرکت

1617

63

سالم

1613

1
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