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Abstract
Intramedullary nailing is a common technique for treatment of femoral shaft fractures. Nail
deformation after insertion into the bone, makes the distal hole locking a challenging task for the
surgeon. The proximally mounted targeting systems for locating the position of the distal hole become
ineffective due to the nail deformation. The previous image-based techniques have often considered the
shape of the distal end of the nail only to find the position and direction of the distal hole. The purpose
of this study was to evaluate the hypothesis of possibility of locating the position of the distal hole using
mechanical modeling and radiography data simultaneously. In the proposed method, according to the
nail geometry (length to diameter ratio between 25 and 50), an Euler-Bernoulli beam model is used to
simulate the mechanical behavior of the nail and calculate its deformation pattern. Then, by registering
the deformation pattern with the sagittal radiography image of the nail, using iterative closest point
algorithm, the nail deformation and the position of the distal hole are predicted. In order to evaluate the
research hypothesis, a number of experiments were performed on five cadaveric femurs and the
predicted and actual positions of the distal hole were compared. Results indicated that by using
mechanical modeling and the imaging data of the nail curvature, the position of the distal hole could be
predicted with a mean error of 0.84 mm and a maximum error of 1.3 mm. It is expected that by
combining the proposed method with the image-based techniques, which make use of the shape data of
the hole, a sub-millimeter error in locating the distal hole could be achieved in future.
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چکیده
میلهگذاری دروناستخوانی روشی رایج در درمان شکستگیهای تنهی استخوان فمور میباشد .به علت تغییر شکل میله در فرایند
جایگذاری درون کانال استخوان ،بستن پیچ انتهایی میله برای جراحان چالش برانگیز و زمانبر است .تغییر شکل میله باعث میشود که
استفاده از فیکسچرهای متصل به میله برای یافتن محل صحیح سوراخ انتهایی ،کارآمد نباشد .در مطالعات پیشین برای تعیین موقعیت
و راستای سوراخ انتهایی ،اغلب تنها هندسهی قسمت انتهایی میله مورد توجه قرار گرفته است .هدف پژوهش حاضر بررسی فرضیهی
امکان استفادهی ترکیبی از روشهای تحلیل مکانیکی میله و دادههای تصویری برای تعیین موقعیت سوراخ انتهایی میله میباشد .در
روش پیشنهادی ،رف تار میله با توجه به مشخصات هندسی آن (نسبت طول به قطر بین  66تا  )60با استفاده از مدل تیر اویلر-برنولی
شبیهسازی شده و الگوی تغییر شکل آن به دست میآید .سپس با انطباق الگوی تغییر شکل بر تصویر میله در صفحهی کناری و استفاده
از الگوریتم تکراری نزدیکترین نقاط ،تغییر شکل میله و موقعیت سوراخ انتهایی محاسبه میگردد .به منظور ارزیابی فرضیهی پژوهش و
سنجش دقت محاسبهی موقعیت سوراخ انتهایی بر اساس روش پیشنهادی ،آزمایش روی  6نمونه از استخوان فمور جسد انسان صورت
پذیرفت و موقعیت پیشبینی شده و واقعی سوراخ انتهایی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که با استفاده از تحلیل مکانیکی و
دادههای تصویری از انحنای میله ،موقعیت سوراخهای انتهایی با خطای موثر میانگین  0/94میلیمتر و خطای حداکثر  1/6میلیمتر
محاسبه میگردد .انتظار میرود که با ترکیب روش پیشنهادی با روشهای تصویری مبتنی بر شکل سوراخ ،بتوان در آینده به خطای
کمتر از میلیمتر در تعیین موقعیت سوراخ دست یافت.
کلیدواژهها :جراحی ارتوپدی ،الگوریتم تکراری نزدیکترین نقاط ،جراحی به کمک کامپیوتر ،شکستگی فمور
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مجازی9

 -1مقدمه
میلهگذاری دروناستخوانی 1متداولترین روش برای درمان
شکستگیهای تنهی استخوان ران میباشد [ .]1در این روش،
پس از جااندازی 6قطعات شکستهشدهی استخوان ،یک میله6
درون کانال استخوان فمور قرار داده شده و ابتدا و انتهای آن
توسط پیچهایی به قطعات استخوان ثابت میشود .برای
جایگذاری پیچها الزم است تا سوراخهایی توسط دریل در
استخوان ایجاد شوند که با سوراخهای موجود روی قسمتهای
ابتدایی 4و انتهایی 6میله هممرکز باشند .به طور معمول سوراخ
ابتدایی را میتوان با کمک فیکسچرهای مکانیکی که به قسمت
ابتدایی میله متصل میشوند ،مکانیابی و ایجاد کرد .اما این
روش با توجه به اینکه پس از ورود میلهی درون کانال استخوان،
تغییر شکل نامشخصی در آن به وقوع میپیوندد ،برای مکانیابی
سوراخ انتهایی میله کارآمد نمیباشد .در واقع تفاوت انحنا بین
میله و کانال درون استخوان سبب میشود که میله پس از ورود
به استخوان دچار تغییر شکلی گردد که موقعیت سوراخ انتهایی
آن را جابهجا مینماید و در نتیجه نمیتوان با استفاده از
راهنماهای مکانیکی ثابت محل سوراخ را تعیین نمود .تغییر
مکان سوراخ انتهایی میله بسته به میزان اختالف بین انحنای
میله و کانال داخل استخوان تا  19میلیمتر در صفحهی کناری5
گزارش شده است [.]6
روش رایج برای یافتن محل سوراخ انتهایی میله ،استفاده از
روش فریهند 9میباشد .در این روش مبتنی بر آزمون و خطا
که موفقیت آن به میزان تخصص و تجربهی جراح بستگی دارد،
جراح برای یافتن موقعیت و راستای سوراخ از تصویربرداری
فلوروسکوپی در امتدادهای مختلف استفاده میکند تا سرانجام
سوراخ تعبیهشده در میله را به صورت دایرهی کامل در تصویر
مشاهده نماید .بدین ترتیب از یک سو بیمار و کارکنان اتاق
عمل در معرض مقادیر زیادی پرتو مضر قرار میگیرند [ ]6و از
سوی دیگر زمان عمل جراحی بسته به میزان تجربهی جراح،
طوالنی میگردد [ .]4عالوه بر آن ،به دلیل اعوجاج تصویر،
تشخیص دایرهی کامل دشوار بوده و همواره احتمال اشتباه
جراح و آسیب رساندن به استخوان وجود دارد.
در پژوهشهای پیشین ،راه حلهای مختلفی برای یافتن محل
سوراخ انتهایی میله ارائه شده است [ ]6که از آن جمله میتوان

به سیستمهای الکترومغناطیسی [ ،]9 ,5فلوروسکوپی
[ ،]7 ,9فیکسچرهای مکانیکی متصل به فلوروسکوپی [ ]10و
فیکسچرهای مکانیکی تنظیم شوندهی متصل به قسمت ابتدایی
میله [ ]11اشاره نمود .سیستمهای الکترومغناطیسی و همچنین
فلوروسکوپی مجازی نیازمند دسترسی به تجهیزات گرانقیمت
اضافی و نیز به کارگیری نیروی انسانی آموزشدیده برای
استفاده از آنها میباشد ،که این امر استفاده از آنها را در اتاق
عمل با دشواری مواجه میسازد .از طرف دیگر ،استفاده از
فیکسچرهای مکانیکی متصل به فلوروسکوپی یا میله نیز تنها
نقش کمکی را برای یافتن سوراخ ایفا مینماید و کماکان نیاز به
تصاویر متعدد برای تعیین محل سوراخ وجود خواهد داشت.
در کنار روشهای گفته شده ،تالشهایی نیز در راستای
توسعهی روشهای مبتنی بر تصویر 7برای یافتن محور سوراخ
انتهایی میله بر اساس دو یا تعداد محدودی تصویر فلوروسکوپی
انجام شده است [ .]14-16برای مثال ،استفاده از روش مینیمم
مربعات برای به دست آوردن محور استوانهای مربوط به سوراخ
انتهایی میله با استفاده از تصاویر فلوروسکوپی پیشنهاد شده
است [ .]15 ,16 ,7در برخی پژوهشها ،از دو تصویر عمود بر
هم در صفحات کناری و روبهرویی برای محاسبهی خط
مرکزی 10میله و پس از آن تعیین محل و راستای قرارگیری
سوراخ انتهایی میله استفاده شده است .برای مثال ،در روشی
برای تهیهی تصویر فلوروسکوپی در صفحهی کناری با استفاده
از  6تا  5عکسبرداری ،پیشنهاد شده است که از آن برای یافتن
محل مرکز سوراخها استفاده میشود [ .]19در روشی دیگر ،از
دو تصویر فلوروسکوپی که در صفحات با زاویهی مشخص نسبت
به یکدیگر تهیه شدهاند ،برای انطباق مبتنی بر مدل 11سر
انتهایی میله با تصویر و تعیین موقعیت سوراخهای روی آن
استفاده میشود [ .]19در کلیهی این روشها ،موقعیت سوراخ
نسبت به دستگاه مختصات متصل به دستگاه تصویربرداری به
دست میآید و استفاده از موقعیت به دست آمده ،به وجود
تجهیزات ردیابی یا رباتیک در اتاق عمل نیاز دارد .لذا این
روشها نیز با وجود اینکه توانستهاند تعداد عکسهای مورد نیاز
برای یافتن محل سوراخ را کاهش دهند ،اما کماکان چالشهایی
در نحوهی به کارگیری آنها در اتاق عمل وجود دارد.
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اخیرا روشهایی مبتنی بر تحلیل رفتار مکانیکی میله و
محاسبهی انحنای آن پس از ورود به داخل استخوان ارائه شده
است که میتوانند به منظور تخمین موقعیت سوراخ ،مورد
استفاده قرار گیرند [ .]17البته پیشبینی دقیق موقعیت سوراخ
با این روشها مستلزم در اختیار داشتن مشخصات هندسی و
مکانیکی نسبتا دقیق استخوان میباشد که به صورت رایج در
فرایند درمان بیمار در دسترس قرار ندارند .اما نکتهی قابل
توجه در مورد آنها این است که برخالف روشهای مبتنی بر
تصویر که عمدتا تنها شکل بیضی/دایره ای سوراخ را مورد توجه
قرار میدهند ،اطالعاتی در مورد انحنای کلی میله به دست
میدهند .از اینرو به نظر میرسد که به کارگیری روشهای
تحلیل مکانیکی ،با فراهم کردن امکان استفاده از حجم
بیشتری از اطالعات تصویری (شامل انحنای کلی میله و تصویر
سوراخ) ،کارایی روشهای مبتنی بر تصویر را افزایش دهد.
هدف این پژوهش بررسی این فرضیه است که استفاده از
روشهای تحلیل مکانیکی در کنار دادههای تصویری از انحنای
میله ،موقعیت سوراخهای انتهایی را با دقت قابل قبولی به دست
میدهد .در صورت صحت این فرضیه ،میتوان در آینده آن را با
روشهای تصویری مبتنی بر شکل سوراخ ترکیب نمود تا تعیین
موقعیت سوراخ با دقت باالی مورد نیاز برای جراحی (زیر
میلیمتر) انجام شود .در این پژوهش از مدل تیر اویلر-برنولی
برای شبیهسازی رفتار مکانیکی میله استفاده میشود .بدین
ترتیب با فرض اینکه تماس میله و کانال دروناستخوانی به طور
سه نقطهای صورت میپذیرد [ ،]17الگوی کلی انحنای میله
پس از ورود به داخل استخوان با استفاده از نقاط تماس به دست
آمده از تصویر آن قابل محاسبه میباشد .سپس با مقایسهی
الگوی انحنای محاسبه شده با انحنای میله در تصویر و انطباق
آنها با استفاده از روش تکراری نزدیکترین نقطه ،1تغییر شکل
میله برای بهترین انطباق با تصاویر و به دنبال آن موقعیت سوراخ
انتهایی آن محاسبه میگردد .بدین ترتیب در این روش بدون
نیاز به مدلسازی رفتار مکانیکی استخوان (که نیاز به اطالعاتی
مانند مدول االستیسیته ،ممان اینرسی سطحی در طول
استخوان و هندسهی کانال درون استخوانی دارد) ،تغییر شکل
میله و جابهجایی سوراخ انتهایی آن تخمین زده میشود .به
منظور ارزیابی فرضیهی پژوهش ،آزمایشهایی روی نمونههای
استخوان فمور جسد انسان انجام شده و موقعیت محاسبه شده
برای سوراخ انتهایی با موقعیت واقعی آن مقایسه میشود.

تغییر شکل میله پس از ورود به فمور ،به علت اختالف انحنای
میله و انحنای کانال درون استخوان و تماس میله با دیوارهی
داخل استخوان صورت میپذیرد .بنابراین پارامترهای موثر در
تغییر شکل میله ،هندسهی میله و استخوان ،ممان اینرسی
سطحی میله و استخوان ،خواص مکانیکی مواد تشکیلدهندهی
آنها و میزان ورود میله درون استخوان میباشند .شکل ()6

1

6

)Iterative Closest Point (ICP
Sagittal

 -2مدل
با توجه به سیستم مختصات نصب شده به میله در شکل (،)1
تغییر شکلهای ممکن در میله عبارتند از :جابهجایی در اثر
خمش در صفحهی کناری ،)x-z( 6جابهجایی در اثر خمش در
صفحهی روبهرویی ،)y-z( 6و جابهجایی در اثر چرخش میله
حول محور خود ( .)xاز آنجا که انحنای میله و کانال درون
استخوانی با تقریب خوبی به صورت صفحهای میباشند [-60
 ،]66تغییر شکل اصلی میله به صورت صفحهای و در صفحهی
کناری رخ میدهد و تغییر شکلها در صفحهی روبهرویی و
همچنین دوران میله حول محور خود ،قابل چشمپوشی
میاشند .در پژوهشهای پیشین ،میزان جابهجایی میله در
صفحهی خود (صفحهی  )x-zتا  19میلیمتر و جابهجایی آن
خارج از صفحهی خود (راستای 𝑦) تا  6میلیمتر گزارش شده
است [ .]66 ,6تغییر شکل میله در راستای  yبا مقادیر مذکور،
تاثیر زیادی در موقعیتیابی سوراخ انتهایی آن در صفحهی
کناری ندارد [ .]66بنابراین با صرف نظر کردن از تغییر شکل
میله در راستای  ،yمیتوان فرض کرد که تماس بین میله و
کانال درون استخوان تماما در یک صفحه (صفحهی کناری) رخ
داده و تغییر شکل میله را میتوان با یک مدل خمش صفحهای
شبیهسازی نمود.

شکل ( -)1محور مختصات مشخصکنندهی تغییر شکلهای
مختلف در میله :خمش در صفحهی کناری ( ،)x-zخمش در
صفحهی روبهرویی ( ،)y-zو چرخش میله حول محور خود ()x

Frontal

6
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میلهی جایگذاری شده در کانال دروناستخوانی فمور را نشان
می دهد .مطابق این شکل ،قسمت ابتدایی و انتهایی استخوان
فمور به ترتیب توسط مفصل کروی و مفصل ساده به استخوان
لگن و استخوان تیبیا متصل شدهاند.
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میتوان با اعمال گسترهای از نیروها به میله و مقایسهی انحنای
حاصل با انحنای میله در تصاویر ،تغییر شکل میله و اندازهی
نیروهای وارد بر آن را با تقریب مناسبی تعیین نمود .شکل ()4
فلوچارت نحوهی به دست آوردن تغییر شکل میله را با استفاده
از الگوریتم انطباق تصاویر دوبعدی برای اجسام غیرصلب نشان
میدهد.

شکل ( -)2تماس بین میله و استخوان پس از جایگذاری میله در
کانال دروناستخوانی

پس از جایگذاری میله درون استخوان ،تماسهایی بین سطح
بیرونی میله و سطح داخلی کانال درون استخوان برقرار
میگردد .در واقع با جایگذاری میله ،نیروهایی از طرف
استخوان در نواحی ابتدایی ،میانی و انتهایی در جهت کاهش و
یا افزایش شعاع انحنای میله به آن وارد میگردد .از آنجایی که
انحنای خط مرکزی میله و کانال دروناستخوانی هر دو با تقریب
خوبی ،قطاعی از یک دایره هستند [ ،]66 ,64الگوی تماس بین
آنها در سه منطقه مطابق شکل ( )6برقرار میگردد .این موضوع
پیش از این در پژوهشی نشان داده شده است [ .]17در اینجا
برای سادهتر شدن محاسبات و بدون از دست دادن کلیت مساله،
برا یند نیروهای وارد شده در هر ناحیه را به صورت یک نیروی
نقطهای در نظر میگیریم (شکل ( .)6در واقع پس از ورود میله
درون استخوان و قرار گرفتن آن در موقعیت نهایی ،این سه نیرو
سبب ایجاد تغییر شکل در میله به منظور قرار گرفتن تحت
انحنای کانال درونی استخوان و به دنبال آن جابهجایی سوراخ
انتهایی میله میگردند .لذا با در اختیار داشتن اندازه و محل
وارد شدن این نیروها و همچنین یک مدل تحلیلی از میله ،تغییر
شکل ایجاد شده در میله قابل محاسبه میباشد.

شکل ( -)3نیروهای تماسی بین میله و استخوان

اندازهگیری نیروهای وارد به میله عمال غیرممکن است ،اما محل
وارد شدن نیروها به میله با یافتن نقاط تماس بین میله و
استخوان در تصاویر رادیوگرافی قابل تعیین میباشد .بنابراین

شکل ( -)4فلوچارت یافتن بهترین حالت انطباق میلهی تغییر
شکل یافته با تصویر رادیوگرافی

در این الگوریتم ،مشخصات هندسی و مکانیکی میله ،که با
اندازهگیری یا استفاده از دادههای طراحی سازنده به دست
میآیند ،و موقعیت وارد شدن نیروها به میله ( 𝑖𝑥) ،که از تصویر
به دست میآیند ،به عنوان ورودی به مدل تحلیل مکانیکی میله
داده میشوند .همچنین مقادیر اولیه برای اندازهی نیروها و
ماتریس جابهجایی نیز به عنوان نقطهی شروع الگوریتم تعیین
میگردند .با مقایسهی انحنای پیشبینی شده توسط مدل و
انحنای میله در تصویر تحت نیروی 𝐹 و ماتریس جابهجایی 𝑇،
شاخص شباهت دو انحنا با استفاده از روش تکراری نزدیکترین
نقاط محاسبه میگردد .سپس با استفاده از روشهای
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سیدمحمدجواد مرتضوی :تعیین موقعیت سوراخ انتهایی میلهی دروناستخوانی با استفاده از مدلسازی مکانیکی و دادههای تصویری از انحنای میله

بهینهسازی ،مقادیر 𝐹 و 𝑇 به گونهای به دست میآیند که
شاخص شباهت بیشینه گردد .در ادامه ،مدل تحلیلی میله و
همچنین الگوریتم تکراری نزدیکترین نقاط استفاده شده در
این پژوهش شرح داده خواهند شد.

 -1-2مدل تحلیلی میله
با نوشتن معادالت تعادل برای نیرو های وارد بر میله ،معادالت
( )1و ( )6حاصل میگردد:
3

)(1

)(6

𝑑 2 𝑧 𝑑 2 𝑧0
𝐸𝐼(𝑥)( 2 −
)𝑥(𝑀 = )
𝑥𝑑
𝑑𝑥 2

)(4

) 𝑖𝑥 𝑀(𝑥) = ∑ 𝐹𝑖 × (𝑥 −

∑ 𝐹𝑖 = 0
𝑖=1
3

)(6

بین  7تا  14میلیمتر و طول آنها بین  640تا  450میلیمتر
و بنابراین نسبت طول به قطر در آنها بین  66تا  60است.
ضمنا همان طور که پیش از این گفته شد ،تغییر شکل میله به
صورت خمش صفحهای فرض میشود .لذا میتوان از مدل تیر
اویلر-برنولی برای شبیهسازی خمش ایجاد شده در این میلهها
استفاده نمود .با توجه به انحنای اولیهی محور مرکزی میله،
معادالت حاکم بر آن به شرح معادالت ( )6و ( )4میباشد [:]65

𝑀 = ∑ 𝑥𝑖 𝐹𝑖 = 0
𝑖=1

که در آنها 𝑖𝐹 و 𝑖𝑥 به ترتیب نیروی وارد از طرف استخوان به
میله در صفحهی کناری در راستای محور 𝑧 و محل وارد شدن
آن در راستای محور 𝑥 میباشند .در این روابط 𝑖 بیانگر شمارهی
نیرو مطابق با نیروهای رسم شده در شکل ( )6میباشد .محل
وارد شدن هر یک از نیروها به میله ( 𝑖𝑥) با تشخیص نقاط تماس
بین میله و استخوان با استفاده از یک تصویر پرتوی ایکس از
صحفهی کناری قابل تعیین میباشند .بنابراین دستگاه معادالت
( )1و ( )6برای محاسبهی اندازهی نیروهای  𝐹1تا  𝐹3شامل 6
معادله و  6مجهول و دارای مجموعهی پاسخ بیشمار برای
اندازهی این نیروها میباشد .در واقع معادلهی سوم که عامل
محدودکنندهی تعداد پاسخهای این دستگاه معادالت است ،قید
هندسی اعمال شده به میله از طریق دیوارهی داخلی کانال
استخوان میباشد .در نظر گرفتن این قید هندسی ،نیازمند
دخیل کردن معادالت مکانیکی حاکم بر تغییر شکل میله و
استخوان در اثر تماس و درهمکنش با یکدیگر میباشد که این
روش جزو اهداف این پژوهش نمیباشد .بدون در نظر گرفتن
معادلهی قید هندسی ،دستگاه معادالت فوق دارای یک درجهی
آزادی میباشد (نمونههایی از پاسخهای ممکن این دستگاه
معادالت در شکل ( )6به صورت شماتیک نشان داده شده است).
در اینجا برای سادگی کار ،نیروی میانی (  )𝐹2به عنوان متغیر
مستقل این دستگاه معادالت در نظر گرفته میشود .در ادامهی
این مقاله ،نحوهی یافتن مجموعهی پاسخ یکتا برای نیروهای
 𝐹1تا  .𝐹3ارائه خواهد شد.
میلههای مورد استفاده برای میلهگذاری دروناستخوانی عموما
از جنس استیل ضد زنگ  615ساخته میشوند .قطر این میلهها
Intensity Based Registration

که در آن )𝑥(𝐼 گشتاور دوم سطح در مقطع میله و
انحنای اولیهی میله قبل از تغییر شکل میباشد .در شکل ()6
الگوی انحنای میله پس از تغییر شکل به ازای مقادیر مختلف
نیروهای وارد در نقاط نشان داده شده و با اندازههای مختلف
مشاهده میگردد .در واقع با مشخص بودن محل اعمال نیروها
و با توجه به معادالت ( )1و ( ،)6تنها پارامتر مجهول برای تعیین
تغییر شکل میله بر اساس معادالت ( )6و ( ،)4اندازهی یکی از
نیروها (  )𝐹2میباشد .همانطور که گفته شد ،این پارامتر با
استفاده از الگوریتم ارائه شده در شکل ( )4تخمین زده خواهد
شد.
)𝑥( 𝑧0

1

شکل ( -)5الگوی تغییر شکل میله به ازای مقادیر مختلف نیروی
وارد به آن  (a) 𝐹2تصویر میله در صفحهی کناری در دو حالت
) (bتصویر محور مرکزی میله در اثر اعمال نیروهای مختلف

 -2-2الگوریتم تکراری نزدیکترین نقطه
روشهای انطباق را میتوان بر حسب ویژگی مورد استفاده ،به
دو دستهی کلی روشهای مبتنی بر ویژگی شدت روشنایی 1و
روشهای مبتنی بر ویژگی موقعیت نقاط 6دستهبندی کرد .با
توجه به اینکه ضریب گذردهی پرتوی ایکس از فلزات بسیار
پایین میباشد ،شدت روشنایی در سرتاسر تصویر میله ثابت بوده
و روشهای انطباق مبتنی بر شدت روشنایی برای آن کاربرد
Feature Based Registration

6
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ندارند .روشهای مبتنی بر موقعیت نقاط ،به دو دستهی انطباق
صلب و غیرصلب 1تقسیمبندی میشوند .در انطباق صلب ،تصویر
جسم تنها تحت توابع انتقال و یا دوران فضایی قرار میگیرد ،اما
در روش انطباق غیرصلب عالوه بر جابهجایی فضایی ،پارامتر یا
تابع تغییر شکل نیز به یکی از تصاویر به منظور دستیابی به
انطباق باالتر بین دو تصویر اعمال میشود.
الگوریتم تکراری نزدیکترین نقطه ،روشی دقیق و قابل اطمینان
برای انطباق ابر نقاط میباشد [ .]69هدف در این روش یافتن
ماتریس انتقال صلب  Tاست که بهترین انطباق را بین نقاط در
𝑁

𝑚𝑁
𝑝
𝑚{ =  Mایجاد میکند
⃗⃗⃗𝑖 }𝑖=1
 P = {𝑝⃗𝑖 }𝑖=1و نقاط هدف
اختیار
به گونهای که مجموع مربعات فواصل هر نقطه از 𝑃 به
نزدیکترین نقطهی معادل آن در 𝑀 کمینه شود .این الگوریتم
در هر بار تکرار ،ابتدا برای هر نقطهی در اختیار ،نزدیکترین
نقطه در مجموعهی نقاط هدف را به عنوان نقطهی متناظر
انتخاب نموده و پس از آن ،مجموع مربعات فواصل زوج نقاط
متناظر را کمینه مینماید .بنابراین این الگوریتم را میتوان به
صورت مراحل زیر تعریف نمود:
 -1تشکیل جفت نقاط متناظر ))𝑖( 𝑘𝑐  (𝑖,بین نقاط در اختیار
و نقاط هدف:

) (6

2

𝑝 𝑐𝑘 (𝑖) = arg min ‖(𝐑 𝑘−1
𝑚 ⃗⃗⃗⃗𝑖 + 𝑡⃗𝑘−1 ) −
‖ 𝑗⃗⃗⃗

بنابراین مراحل الزم برای این الگوریتم به شرح زیر میباشند:
 -1تعیین مقادیر اولیه برای  𝐑 𝟎 ،𝜆0و 𝑡⃗0
 6محاسبهی نقاط در اختیار تحت نگاشت P𝐺𝜆 :G
 -6تشکیل جفت نقاط متناظر ))𝑖( 𝑘𝑐  (𝑖,بین نقاط در اختیار
و نقاط هدف:
) 𝑐𝑘 (𝑖) = arg min ‖(𝐑 𝑘−1 × 𝑝⃗𝐺𝜆 ,𝑖 + 𝑡⃗𝑘−1

) (9

2

} 𝑀𝑁𝑗∈{1,2,…,

𝑚−
‖ 𝑗⃗⃗⃗

 -4محاسبهی پارامتر تغییر شکل ،ماتریس دوران و بردار
انتقال 𝑘-ام بر اساس زوج نقاط ))𝑖( 𝑘𝑐 :(𝑖,
𝑝𝑁

)(9

) 𝑘⃗𝑡 ∑‖(𝐑 𝑘 𝑝⃗𝐺𝜆 ,𝑖 +

arg min

𝜆𝑅 𝑇 𝑅=𝐼𝑚,det(𝑅)=1,𝑡⃗,
𝑖=1
2
𝑚−
‖ )𝑖( 𝑘𝑐⃗⃗⃗

در مسالهی حاضر ،پارامتر تغییر شکل 𝜆 برابر با نیروی  𝐹2و تابع
تغییر شکل 𝐺 با استفاده از روابط ( )1تا ( )4به دست میآید.
در واقع با تغییر نیروی  𝐹2وارد به میله (𝜆) ،تغییر شکل حاصل
در میله (محور مرکزی میله) مطابق با روابط تیر اویلر-برنولی
تغییر مینماید .نگاشت 𝐺 که در واقع شکل بستهی معادالت
( )1تا ( )4میباشد را میتوان به صورت زیر نوشت:
3

} 𝑀𝑁𝑗∈{1,2,…,

که در آن  𝐑 𝑘−1و  𝑡⃗𝑘−1به ترتیب ماتریس دوران و بردار انتقال
در مرحلهی  k-1میباشند.
 -6محاسبهی ماتریس دوران و بردار انتقال 𝑘-ام بر اساس زوج
نقاط ))𝑖( 𝑘𝑐 :(𝑖,

1
𝑥( × )∑ 𝐹𝑖 (λ
)𝑥(𝐼𝐸

)(7

1

)(5

2

⃗⃗⃗⃗ 𝑘 𝐑(‖∑
𝑚 𝑝𝑖 + 𝑡⃗𝑘 ) −
‖ )𝑖( 𝑘𝑐⃗⃗⃗

arg min

𝑅𝑇 𝑅=𝐼𝑚 ,det(𝑅)=1,𝑡⃗ 𝑖=1

∬ = )𝑥(𝑧 → )𝑥(𝑧 𝐺:
0

که در آن:
) 𝜆(𝑥2 − 𝑥3
= )𝜆( 𝐹1
𝑥3 − 𝑥1
𝜆 = )𝜆( 𝐹2
) 𝜆(𝑥1 − 𝑥2
= )𝜆( 𝐹3
𝑥3 − 𝑥1
)𝑐1 = 𝑧 ′ (0
)𝑐2 = 𝑧(0

()10

روش  ICPروشی نسبتا سریع است که همگرایی آن در مراجع
مختلف اثبات شده است [ .]69اما ممکن است در بهینهسازی
معادلهی ( ،)5در نقاط کمینهی محلی به دام افتد که این موضوع
وابسته به انتخاب ماتریس انتقال اولیه میباشد [ .]69برای
پیادهسازی این الگوریتم برای اجسام تغییر شکل یافته ،6عالوه
بر اینکه از ماتریس دوران و انتقال استفاده میشود ،تابع تغییر
شکل احتمالی نیز به جسم در اختیار اعمال میگردد .در واقع

𝑥

− 𝑥𝑖 ) 𝑑𝑥 + 𝑐1 𝑥 + 𝑐2

𝑝𝑁

= ) 𝑘⃗𝑡 (𝑅𝑘 ,

= )𝜆 (𝑅𝑘 , 𝑡⃗𝑘 ,

الگوریتم فوق در نرمافزار متلب پیادهسازی گردید .با استفاده از
این الگوریتم ،نیروی  𝐹2که به ازای آن بیشترین تطابق بین
انحنای میله که بین مدل تحلیلی و تصویر رادیوگرافی رخ
میدهد به دست میآید.

𝑁

𝑝
 P = {𝑝⃗𝑖 }𝑖=1عالوه بر
در هر مرحله مجموعهی نقاط در اختیار

𝑁

𝑝
 P𝐺𝜆 = {𝑝⃗𝐺𝜆,𝑖 }𝑖=1نگاشت میشوند
انتقال ،تحت تابع )𝜆(𝐺 به
که 𝐺 تابع تغییر شکل و 𝜆 پارامتر یا پارامترهای تغییر شکل در
جسم میباشد.

Non-Rigid Registration
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 -3مطالعهی آزمایشگاهی
برای ارزیابی فرضیهی پژوهش و سنجش دقت محاسبهی
موقعیت سوراخ انتهایی بر اساس مدل تحلیلی میله و دادههای
Deformable Icp
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تصویری از انحنای آن ،پس از اخذ موافقت کمیتهی اخالق
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،آزمایشهایی روی  6استخوان فمور
جسد انسان انجام شد .برای هر استخوان یک میله درون
استخوانی با سایز مناسب ،با توجه به نظر جراح متخصص،
انتخاب و تهیه شد (شرکت اسوه ،مشهد ،ایران) .مشخصات این
میلهها از قبیل ابعاد هندسی ،مدل سهبعدی و مشخصات
مکانیکی مواد تشکیل دهندهی آن از جانب شرکت سازنده در
اختیار قرار گرفت .کلیهی میلهها از جنس استیل ضدزنگ 615
با مدول االستیک  176 GPaو ضریب پواسون  0/66تشکیل
شده و منحنی مرکزی آنها قطاعی از یک دایره با شعاع 6000
میلیمتر میباشد .در مجموع  6آزمایش روی هر استخوان فمور
در حالت بدون شکستگی و دو حالت مختلف شکستگی صورت
پذیرفت .جزئیات  16آزمایش انجام شده روی  6نمونهی فمور
در جدول ( )1آورده شده است.

گردید )6 .کانال درون استخوان با استفاده از دریل انعطاف پذیر
تمیز گردید )6 .میلهی انتخاب شده برای استخوان روی ابزار
مخصوص جهت ورود به استخوان بسته شد )4 .میله با استفاده
از نیروی فشاری و ضربات سبک چکش به سمت داخل هدایت
گردید (شکل (( .)5ضربات وارده بایست مطابق با روتینهای
جراحی ارتوپدی و توسط جراح متخصص صورت پذیرد تا باعث
شکستگی استخوان و یا ایجاد تغییر شکلهای پالستیک در میله
نگردد ) 6 ).پس از قرار گرفتن کامل میله درون استخوان ،و
جداکردن ابزارها از آن ،از مجموعهی استخوان و میلهی درون
آن تصویر سیتیاسکن 6تهیه گردید .پس از انجام این مراحل
روی هر استخوان سالم ،شکستگی با استفاده از ارهی مخصوص
ارتوپدی در فاصلهی تعیین شده از تروکانتر بزرگ در دو مرحله
ایجاد شد و گامهای  6تا  6ذکر شده برای آنها مجددا انجام
گردید.

4

جدول ( -)1جزئیات  16آزمایش انجام شده
ردیف

شماره
فمور

طول
فمور

طول
میله

قطر
میله

1
6
6
4
6
5
9
9
7
10
11
16
16
14
16

1
1
1
6
6
6
6
6
6
4
4
4
6
6
6

400
400
400
466
466
466
466
466
466
466
466
466
466
466
466

640
640
640
400
400
400
400
400
400
650
650
650
650
650
650

11
11
11
11
11
11
10
10
10
16
16
16
16
16
16

محل شکستگی
(فاصله از تروکانتر
بزرگ)1

سالم
690
640
سالم
660
610
سالم
660
690
سالم
690
666
سالم
600
656

شکل ( )a( -)6داخل کردن میله درون استخوان با استفاده از
جیگ مخصوص ( )bمیلهی داخل شده درون استخوان شکسته

بستر 6آزمایشگاهی از یک جیگ که میله به آن بسته شده و به
درون استخوان هدایت میشود تشکیل شده است .برای قرار
دادن میله درون استخوان از ابزارهای متداول اتاق عمل استفاده
شد .برای هر استخوان جایگذاری میله طبق مراحل زیر توسط
جراح متخصص انجام پذیرفت )1 :با استفاده از ابزار مخصوص،
یک شکاف در محل تروکانتر بزرگ 6جهت ورود میله ایجاد

به منظور تهیهی تصویر رادیوگرافی از مجموعهی استخوان و
میله ،تصاویر سیتیاسکن هر آزمایش مورد بازسازی رادیوگرافی
دیجیتالی 5قرار گرفتند .با استفاده از تصاویر حاصل در صفحهی
کناری ،نقاط تماس میله با استخوان در هر آزمایش استخراج و
مدل ارائه شده روی آن پیادهسازی گردید .همچنین ،از انحنای
میله در تصاویر مزبور برای فرایند انطباق و محاسبهی انحنای
نهایی در میله و موقعیت سوراخ انتهایی استفاده شد.
به منظور تعیین موقعیت واقعی سوراخ انتهایی میله و سنجش
دقت موقعیت محاسبه شده ،از تصاویر سیتیاسکن مربوط به
هر آزمایش استفاده گردید .بدین منظور ،مقاطع طولی سیتی

1

6

*کلیهی اندازهها به میلیمتر هستند

Greater Trochanter
Setup
6
Greater Trochanter
4
Reamer
6

Brilliance 64, Philips, Germany; Intensity: 100 Ma; Voltage: 120
Kv
5
)Digitally Reconstructed Radiograph (DRR
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اسکن وارد نرم افزار متلب شدند و خط مرکزی گذرنده از مراکز
سطح هر یک از این مقاطع به دست آمد (شکل ( .)9با مقایسهی
این خط مرکزی با خط مرکزی اولیهی میله ،و انطباق قسمت
ابتدایی دو منحنی با یکدیگر ،میزان جابهجایی سوراخ انتهایی
محاسبه گردید.

در کلیهی آزمایشها ،حدس موقعیت اولیه برای آغاز الگوریتم
تکراری نزدیکترین نقاط ،به این صورت انجام گردید که قسمت
ابتدایی مدل میلهی اصلی (تغییر شکل نیافته) روی قسمت
ابتدایی تصویر دیآرآر به دست آمده از میلهی تغییر شکل یافته
قرار داده شد (شکل  .)c-7تعیین این شرایط اولیه از به دام
افتادن در نقاط کمینهی محلی دور از انتظار (مانند حالتی که
میله به صورت وارونه روی تصویر آن منطبق گردد) جلوگیری
میکند.

شکل ( -)7بازسازی محور مرکزی میلهی تغییر شکل یافته با
استفاده از تصاویر سیتیاسکن

 -4یافتهها
مدل ارائه شده برای هر یک از  16آزمایش طراحی شده اجرا
گ ردید .نقاط تماس بین میله و استخوان با استفاده از استخراج
تصویر صفحهی کناری از سیتیاسکن تهیه شده و بعد از وارد
کردن میله در استخوان در هر یک از  16آزمایش به دست آمد
(شکل ( .)9زمان اجرای شبیهسازی برای هر آزمایش بین  46تا
 96ثانیه توسط یک رایانهی شخصی با پردازندهی مرکزی
کورآیفایو 6200U 1با فرکانس  6/4گیگاهرتز و حافظهی
تصادفی 9 6گیگابایت به طول انجامید.

شکل ( -)8تصویر صفحهی کناری از سیتیاسکن میلهی درون
استخوان در آزمایش 1

در شکل ( )a-7و ( )b-7به ترتیب تصویر دیآرآر تهیه شده از
میلهی تغییر شکل یافته در آزمایش  1و نتیجهی پیراسته
شدهی الگوریتم تشخیص مرز کنی 6روی آن نشان داده شده
است .پس از اجرای مدل برای این آزمایش ،موقعیت مکانی
(ماتریس انتقال و دوران  )Tو همچنین میزان نیروی  Fوارد از
سوی استخوان به میله و به دنبال آن فرم تغییر شکل یافتهی
میله به دست میآید .در شکل ( )d-7تصویر انطباق یافتهی
میلهی تغییر شکل یافته توسط مدل روی تصویر دیآرآر نشان
داده شده است.
Core I5
Ram

1

شکل ( -)9نتایج آزمایش شمارهی  (a) 1تصویر دیآرآر تهیه شده
در صفحهی کناری از سیتیاسکن میلهی تغییر شکل یافته
) (bخطوط مرزی به دست آمده توسط الگوریتم کنی روی تصویر
دیآرآر ) (cحدس اولیهی موقعیت مدل میله نسبت به تصویر
دیآرآر برای شروع الگوریتم انطباق ) (dانطباق میلهی تغییر شکل
یافته توسط مدل روی تصویر دیآرآر (تصویر دیآرآر با خطوط پر و
تصویر حاصل از مدل با خطچین نشان داده شده است)

برای حصول اطمینان از اینکه پاسخ به دست آمده از شرایط
اولیهی تعیین شده (شکل  ،)c-7نقطهی مینیمم محلی
نمیباشد ،برای آزمایش شمارهی  ،1از نقاطی در مجاورت آن
برای آغاز الگوریتم استفاده گردید .بدین منظور جابهجایی ،+6
 0و  -6میلیمتر برای محورهای  xو  0 ،+6 ،zو  -6درجه برای
دوران حول محور  yو نیروی  0 ،+600و  -600نیوتون برای 𝐹2
به عنوان شرایط اولیه انتخاب شده و الگوریتم برای این 69
حالت اجرا گردید .برای کلیهی این شرایط اولیه ،الگوریتم به
جواب قبلی همگرا گردید.
با اجرای مدل برای  16آزمایش مختلف ،نیروی  Fو همچنین
میزان جابهجایی سوراخ انتهایی بر اثر تغییر شکل میله ناشی از
این نیرو محاسبه گردید  .نتایج محاسبه شده بر اساس مدل در
جدول ( )6آورده شده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است.
چنانکه در جدول ( )6مشاهده میشود ،برای کلیهی
آزمایشهای طراحی شده ،نیروهای تماسی بین میله و استخوان
Canny

6

6
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در جهت کاهش شعاع انحنای میله (جابهجایی سوراخ انتهایی
میله در راستای کاهش  )yبه دست آمدند که این امر ناشی از
مساوی یا بزرگتر بودن شعاع انحنای میله از شعاع انحنای کانال
دروناستخوانی بود .تنها در مورد استخوان شمارهی 6
(آزمایشهای شمارهی  9تا  )7که شعاع انحنای میله و کانال
استخوان در یک محدوده قرار داشتند ،مقدار نیرو برابر صفر به
دست آمد .شایان ذکر است که در مطالعهی آزمایشگاهی
جایگذاری میلهی مزبور نیز میله به صورت آزادانه داخل
استخوان وارد شده و نیروی تماسی قابل توجهی بین آنها شکل
نگرفت.

استخوانی استخوان فمور میباشند .روش اول مبتنی بر آزمون
و خطا بوده و نیازمند تعداد زیادی تصاویر فلوروسکوپی حین
عمل است .روش دوم نیز به علت عدم لحاظ کردن تغییر شکل
میله پس از جای گذاری درون استخوان ،اغلب با خطاهای قابل
توجهی مواجه میباشد .در پژوهشهای پیشین راهکارهای
ردگیری مبتنی بر تصویر برای این مساله ارائه شده است که
عموما تنها از شکل تصویر سوراخ (بیضی/دایره) برای تعیین
موقعیت و راستای سوراخ انتهایی استفاده میکنند .بدین ترتیب
این روشها سایر اطالعات موجود در تصویر پیرامون انحنای کلی
میله را نادیده میگیرند که این امر کارایی و دقت آنها را محدود
میکند .عالوه بر این ،برای یافتن موقعیت سوراخ انتهایی در
اتاق عمل ،این روشها به تجهیزات ردیابی برای تعیین موقعیت
سوراخ نسبت به مرجع مختصات مشخص نیاز دارند .در این
پژوهش ،برای نخستین بار امکان به کارگیری دادههای انحنای
میله در تصویر رادیوگرافی ،با استفاده از یک مدل تحلیلی از
برهمکنش مکانیکی بین میله و استخوان ،در فرایند تعیین
موقعیت سوراخ انتهایی مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این پژوهش (جدول ( )6نشان میدهد که فرضیهی مورد
آزمون مبنی بر اینکه استفاده از روشهای تحلیل مکانیکی در
کنار دادههای تصویری از انحنای میله ،تغییر شکل میله و
موقعیت سوراخهای انتهایی آن را با دقت قابل قبولی به دست
میدهد ،صادق است .مقادیر جذر متوسط مربع و بیشینهی
خطای مشاهده شده در  16آزمایش انجام گرفته به ترتیب برابر
با  0/94و  1/6میلیمتر میباشند که به دقت  1میلیمتری مورد
نیاز برای دریل کردن محل سوراخ انتهایی در عمل جراحی
[ ]66نزدیک هستند .انتظار میرود با ترکیب روش پیشنهادی
با روشهای تصویری مبتنی بر شکل سوراخ ،در آینده بتوان
موقعیت سوراخ را با دقت زیر میلیمتر تعیین نمود .به عالوه ،از
آنجا که در روش پیشنهادی ،موقعیت سوراخ انتهایی نسبت به
مرجع متصل به میله مشخص میگردد ،میتوان به سادگی با
استفاده از فیکسچرهای قابل تنظیم که به قسمت ابتدایی میله
متصل میگردند ،موقعیت سوراخ را حین عمل جراحی مشخص
نمود و نیازی به سیستمهای ردیابی 6و یا رباتیکی وجود نخواهد
داشت .در واقع ،نتایج مدل میتوانند مستقیما برای تنظیم
فیکسچر و جبران جابهجایی ناشی از تغییر شکل میله مورد
استفاده قرار گیرند.
از جمله عوامل بروز خطا در نتایج مدل میتوان به خطای تعیین
نقاط تماس بین میله و استخوان از روی تصویر رادیوگرافی،

1

6

جدول ( -)2مقایسهی نتایج حاصل از مدل و آزمایش برای
جابهجایی سوراخ انتهایی میله در راستای  yدر آزمایشهای  16گانه
خطای
پیشبینی
مدل

شمارهی
آزمایش

نیروی
تماسی میانی
)𝑭𝟐 (N

جابهجایی سوراخ
انتهایی
بر اساس
آزمایش )(mm

جابهجایی سوراخ
انتهایی بر اساس
مدل )(mm

1
6
6
4
6
5
9
9
7

1001

-9.6

-7.6

-0,7

1667

-5.7

-9

-1,1

1669

-5.6

-9.6

-0,9

976

-9.6

-6.9

1,6

1070

-5.6

-6.9

0,9

796

-5.1

-4.7

1,6

0

0.1

0

-0,1

0

0.6

0

-0,6

0

-0.6

0

0,6

10
11
16
16
14
16

959
564
677
6996
6064
6796

-4.6
-6.7
-6
-16.5
-11.4
-10.6

-6.5
-6
-0.9
-16.1
-10.9
-7.9

0,9
0,7
1,6
0,6
0,5
0,4

)(mm

بر اساس نتایج مدل (جدول  ،)6دامنهی جابهجایی موقعیت
سوراخ در فاصلهی صفر تا  -16/1میلیمتر محاسبه شد که از
توافق خوبی با دامنهی جابهجاییحاصل از آزمایش (بین  0/6تا
 -16/5میلیمتر) برخوردار است .بیشترین و جذر متوسط
مربع 1خطای موجود بین نتایج مدل و آزمایش به ترتیب برابر
با  1/6و  0/96میلیمتر به دست آمدند.

 -5بحث و نتیجهگیری
استفاده از روش فریهند و استفاده از فیکسچرهایی که به
قسمت ابتدایی میله بسته میشوند ،دو روش رایج برای یافتن
موقعیت سوراخ انتهایی میله در عمل میلهگذاری درون
)Root Mean Square (Rms

Navigation
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رزولوشن تصاویر رادیوگرافی و نیز احتمال ورود میله به ناحیهی
پالستیک در اثر تغییر شکل زیاد و یا ضربههای وارده در فرایند
 با توجه به لهیده شدن استخوان در.عمل جراحی اشاره کرد
 تشخیص محل دقیق تماس برای اعمال،محلهای تماس با میله
نیروی نقطهای با خطا همراه خواهد بود که میتواند الگوی تغییر
شکل میله و به دنبال آن فرایند انطباق مدل سهبعدی تغییر
شکل یافته با تصویر صفحهی کناری را اندکی تحت تاثیر قرار
 دقت و رزولوشن تصاویر فلوروسکوپی باعث، از سوی دیگر.دهد
وجود خطا در تشخیص مرزهای میله در تصویر دوبعدی و به
 هر چه.دنبال آن خطا در فرایند بهینهسازی انطباق میگردد
 این میزان خطا کمتر،دقت دستگاه تصویربرداری باالتر باشد
.خواهد بود
برنولی-همچنین با توجه به اینکه میله توسط معادالت تیر اویلر
 در صورتی که تنشهای ایجاد شده در،شبیهسازی شده است
- شبیهسازی مدل اویلر،میله از حد تنش تسلیم آن فراتر رود
 هرچند بر اساس مطالعات.برنولی با خطا مواجه خواهد شد
 به نظر میرسد،] وقوع چنین شرایطی نادر است17[ پیشین
 در یک مورد (آزمایش شمارهی،که در آزمایشهای انجام شده
) میله با توجه به نیروهای بزرگ وارده و تغییر شکل باالی16
حاصله دچار تغییر شکل پالستیک شده است که این امر
میتواند باالتر بودن خطای تعیین موقعیت در این نمونه را
، شایان توجه است که در این مطالعه، همچنین.توضیح دهد
نتایج آزمایشگاهی به عنوان معیار مقایسه و ارزیابی خطای
 اما.پیشبینی مدل (استاندارد طالیی) در نظر گرفته شدند
،) نشان میدهند6(  در جدول7  تا9 چنانکه نتایج آزمایشهای
این نتایج خود در اندازهگیری جابهجایی سوارخ انتهایی در
معرض خطاهای جزئی (از مرتبهی دهم میلیمتر) ناشی از عدم
.تشخیص دقیق مرز میله از روی تصویر دوبعدی قرار دارند
در روش ارائه شده در این پژوهش از تصویر دوبعدی از صفحهی
 تهیهی، در عمل.کناری به عنوان ورودی مدل استفاده شد
.تصویر در صفحه ی کناری از دقت باالیی برخوردار نخواهد بود
لذا برای کاربردی کردن روش پیشنهادی الزم است فرض در
اختیار داشتن تصویر از صفحهی کناری در نظر گرفته نشود که
.در پژوهشهای آتی در دستور کار قرار خواهد گرفت

 سپاسگزاری-6
از شرکت ابزار پزشکی اسوه آسیا برای تامین میلههای درون
استخوانی و از پرسنل اتاق عمل بیمارستان حضرت رسول اکرم
برای همکاری در انجام آزمایشهای این پژوهش صمیمانه تشکر
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