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Abstract
Matching of the protein spots in two dimensional gel electrophoresis (2DGE) images is a main process
of analyzing these images. Due to the challenges of 2DGE images such as the presence of noise and
artifacts, the matching of protein spots is performed under human supervision. This supervision
involves human errors. Therefore, in this work a new automated algorithm has been proposed for spot
matching in 2DGE images which is based on a probabilistic model. Due to the complexities of the
proposed model, the Variational Bayes has been used to solve the equations of the model. The
performance of the proposed algorithm has been evaluated on real and synthetic 2DGE images with
some statistical criteria. Protein spots in real image dataset have been matched by the proposed method
with angular error of 0.05 and end point error of 1.46 and in synthetic image dataset with angular error
of 0.13 and end point error of 0.90. These results reveal higher precision and effectiveness and lower
matching error of the proposed method.
Keywords: Two Dimensional Gel Electrophoresis, Spot Segmentation, Matching, Variational Bayes
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چکیده
تطبیق لکههای پروتئینی در تصاویر الکتروفورز ژل دوبعدی ( ،)2DGEیکی از فرایندهای اصلی در تحلیل این تصاویر است .به دلیل
چالشهای موجود در تصاویر  ،2DGEهمچون حضور نویز و آرتیفکت ،تطبیق لکههای پروتئینی ،تحت نظارت نیروی انسانی انجام گرفته
که این نظارت ،احتمال وقوع خطاهای انسانی را به دنبال خواهد داشت .از اینرو ،در این تحقیق ،یک الگوریتم جدید و خودکار برای
تطبیق لکههای پروتئینی ،مبتنی بر مدلهای احتماالتی ،ارائه شده است .به دلیل پیچیدگی مدل احتماالتی پیشنهادی ،برای حل روابط
موجود ،از روش بیز-وردشی استفاده شده است .عملکرد الگوریتم پیشنهادی ،بهکمک معیارهایی آماری روی مجموعهی تصاویر واقعی
و مصنوعی تهیه شده در این تحقیق ،مورد ارزیابی قرار گرفته است .بر این اساس ،لکههای پروتئینی توسط الگوریتم پیشنهادی ،در
تصاویر واقعی با خطای زاویهای  3/33رادیان و خطای نقطهی پایانی  3/83پیکسل و در تصاویر مصنوعی با خطای زاویهای  3/35رادیان
و خطای نقطهی پایانی  3/83پیکسل ،تطبیق داده شدهاند .این نتایج ،نشان دهندهی دقت ،کارایی باالتر و خطای تطبیق پایینتر الگوریتم
پیشنهادی در مقایسه با سایر روشهای مورد بررسی میباشد.
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 -1مقدمه
پروتئومیک ،علمی است که به مطالعه در زمینهی پروتئینهای
تشکیلدهندهی یک نمونه از بافت یا ارگانیسم بدن میپردازد.
در این علم ،روش اصلی جداسازی پروتئینهای یک ترکیب،
الکتروفورز ژل دوبعدی ( )2DGE3است که در اوایل دههی
 3813معرفی شد [ .]2،3این روش ،از دو مرحلهی اصلی
تشکیل شده است .در مرحلهی اول ،پروتئینها در یک میدان
الکتریکی ،بر اساس بار الکتریکی خود ،از یکدیگر جدا شده و
بعد اول از ژل دوبعدی شکل میگیرد .در مرحلهی دوم،
پروتئینها بر اساس جرم مولکولی نسبی خود از یکدیگر
تفکیک شده و بعد دوم ایجاد میشود [ .]2پس از رنگآمیزی
ژلهای دوبعدی ،پروتئینهای جداشده به صورت تعداد زیادی
لکهی 2تیره روی ورقهی ژل نمایان میشوند .در انتها ،تصویر
نهایی  ،2DGEکه حاصل از اسکن ژل دوبعدی است ،شکل
میگیرد .لکههای پروتئینی موجود در این تصاویر ،پس از
تشخیص ،تطبیق داده شده و تغییرات ایجاد شده در تصاویر
حاصل از یک نمونه ،در حالتهای کنترل ،بیمار و تحت درمان
مورد مقایسه و بررسی قرار میگیرند .از اواخر دههی ،3883
تحقیقات ویژهای برای تطبیق تصاویر  2DGEو تطابق لکههای
پروتئینی ،صورت گرفته است .در این میان ،میتوان به استفاده
از گرافهای ساختاری [ ،]5به کار گیری همزمان نشانههای
نقطهای و شدت روشنایی هر پیکسل [ ]8و همچنین روش
نزدیکترین نقطهی تکراری [ ]3اشاره کرد .روگرز و همکارانش
در سال  ،2331از یک روش مبتنی بر تطبیق نقطه ،برای تطابق
لکهها در تصاویر  2DGEاستفاده کرد [ .]3در سالهای 2334
و  ،2333سان و همکارانش ،روشهایی مبتنی بر تخمین جریان
نوری برای محاسبهی بردارهای جابهجایی در تصاویر را ارائه
کردند [ .]4،1در سالهای اخیر ،آنها روشی مبتنی بر تخمین
نوری ،با عنوان "کالسیک+عبارت غیرمحلی" ( )CNLT5را برای
تخمین بردارهای جابهجایی در تصویر ،ارائه کردند [ .]8رودریگز
و همکارانش نیز به کمک روشهای تطبیق بلوکی و مدلهای
دگرشکلی ،روشی را برای محاسبهی جابهجایی کشسان
لکههای پروتئینی در تصاویر  ،2DGEپیشنهاد کردند [ .]33در
سال  ،2333ژین و همکارانش ،روشی مبتنی بر اطالعات فاصله،
شدت و الگو را برای تطبیق تصاویر ،ارائه کردند [ .]33علیزاده
و همکارانش نیز در سال  ،2331با استفاده از روشهای شکلی
و بررسی ویژگی پیکسلهای موجود در همسایگی ،روشی را
Two-Dimensional Gel Electrophoresis
Spot

3
2

برای تطبیق لکههای پروتئینی ،ارائه دادند [ .]32با وجود
گستردگی این تحقیقات ،نقش نیروی انسانی در تنظیم
پارامترها و تصحیح نتایج در روشهای مذکور ،موجب ایجاد خطا
در فرایند پردازش و تحلیل تصاویر  2DGEمیگردد.
در این تحقیق ،با الهام از روشهای ناحیهبندی یکپارچه [-35
 ،]33مدل احتماالتی نوینی برای کاهش دخالت کاربران و حل
خودکار مسالهی تطبیق لکههای پروتئینی در تصاویر ،2DGE
ارائه شده و مورد استفاده قرار گرفته است .در مدلهای
احتماالتی پیچیده ،مانند مدل طراحی شده در این تحقیق ،به
دلیل ابعاد و پارامترهای متعدد مدل و وجود جمعهای پیچیده
روی متغیرها ،ارزیابی توزیعهای پسین و محاسبهی امیدهای
ریاضی ،یا غیرممکن بوده و یا مستلزم صرف هزینههای بسیار
زیادی میباشد .در این شرایط ،از روشهای تخمین ،همچون
روش بیز-وردشی ( ،)VB8استفاده میشود [ .]38محاسبات
مبتنی بر بیز-وردشی ،در حوزههایی مانند المانمحدود و
بیشینهی آنتروپی ،به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته
[ ]33،38و در تحقیقات متعددی گسترش یافته و بهینهسازی
شده است [.]38-31
مطالب این مقاله ،در چهار بخش اصلی ارائه شده است .در بخش
دوم ،الگوریتم تطبیق خودکار پیشنهادی ارائه میگردد .در
بخش سوم ،نتایج حاصل از این تحقیق ،ارائه شده و مورد بررسی
و مقایسه قرار گرفته و در نهایت ،در بخش چهارم ،به جمعبندی
مطالب و نتیجهگیری پرداخته شده است.

 -2روش پیشنهادی برای تطبیق لکهها
چنانچه پیشتر نیز اشاره شد ،در این تحقیق ،مسالهی
ناحیهبندی و تطبیق خودکار در تصاویر  ،2DGEبه صورت
یکپارچه و توسط روشهای احتماالتی ،مدلسازی شده ،حل
شده و مورد بررسی قرار گرفته است .در این بخش ،در راستای
طراحی مدل احتماالتی مذکور ،ابتدا تعاریف اولیه و متغیرهای
اصلی مورد نیاز ،ارائه گشته و در ادامه ،جهت بیان بهتر ساختار
مدل احتماالتی و تسهیل در تنظیم روابط ،یک مدل گرافیکی
از مجموعهی متغیرها و پارامترهای موجود ،ترسیم شده و
جزئیات مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است.

 -1-2تعاریف اولیه و مدل گرافیکی
در فرایند ثبت تصاویر  ،2DGEتعدادی نمونهی پروتئینی برای
بررسی وجود دارد ،که از هر یک از این نمونهها معموال  2یا 5
Classic+Non Local Term
Variational Bayes
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عدد ژل دوبعدی تهیه میگردد .بنابراین ،مشاهدات مدل
احتماالتی ،مجموعهای -Kتایی از تصاویر  2DGEاست که با Uk
نشان داده میشود .این مجموعهی -Kتایی از تصاویر ،در قالب
} U={U1…Uk…UKقرار داده شده است .هر یک از تصاویر
ورودی ،دارای  Nپیکسل است که شدت روشنایی پیکسل -nام
از تصویر -kام ،به صورت  uknنشان داده میشود .موقعیت
لکههای موجود در تصاویر ورودی ،توسط مجموعهی
} X={X1…Xk…XKتعریف شده است .به ازای هر یک از
تصاویر ،به غیر از تصویر مرجع ،مجموعهی مختصات نقاط
انتقالیافته نسبت به لکههای تصویر مرجع ،محاسبه شده و در
قالب بردار  Okذخیره میگردد .در این بردار ،Okm ،موقعیت
لکهی -mام روی مدل بوده و  Mkتعداد لکههای موجود در
مدلهای احتماالتی مربوط به تصویر -kام میباشد .مجموعهی
متغیرهای پنهان تصاویر نیز توسط } □={Z1…Zk…ZKبیان
میشود ،به طوری که در بردار  ،Zkjتنها یکی از اعضا ( )zkjmبرابر
با  3میباشد.
جابهجایی لکههای پروتئینی متناظر در تصاویر  ،2DGEغیر
یکنواخت میباشد .در واقع ،لکههای پروتئینی متناظر در
تصاویر مختلف به دست آمده از یک نمونهی پروتئینی ،به
صورت مشابه جابهجا نمیشوند .از اینرو ،در این تحقیق ،الگوی
جابهجایی بین تصاویر غیرصلب 3مد نظر قرار داده شده و از
تبدیل ( TPS2رابطهی  ،)3برای بیان این جابهجایی استفاده
شده است [.]23،23
()3

) Tk  dk Xk  Ck Φ(Xk

در این رابطه dk ،بخش نسبی تابع جابهجایی بوده و  Ckماتریس
وزنها و بایاس تطبیق غیرصلب میباشد Xk .نیز برابر ][1;Xk
بوده و )  Φ(Xkماتریسی است که بر اساس کرنل  TPSبه
دست میآید.
بر پایهی متغیرهای موجود در مساله ،توابع احتمال مشترک،
توسط دو تابع مجزا به صورت روابط ( )2و ( )5بیان میشوند.
()2

)p(U, W)  p(U | W) p( W

()5

)p(X, O, Θ)  p(X | O, Θ) p(O) p(Θ

تطبیق یکپارچه

 -1-1-2توابع احتمال پیشین
در این مقاله ،احتماالت پیشین صفحات  3و  ،2به صورت آنچه
در ادامه آمده ،در نظر گرفته شده است .در صفحهی  ،3احتمال
مشاهدات به شرط متغیرهای پنهان و پارامترهای جزئی ،با فرض
نرمال بودن شدت پیکسل در تصاویر ،به صورت زیر نوشته شده
است:
N

()8

K

) p(U | W)   N (ukn | wTk Xk ( xn ),  1
k 1 n 1

با این فرض که بردار وزنها ،متغیرهایی نرمال هستند ،توزیع
 Wنیز به صورت رابطهی ( )3تعریف میگردد.
K

) p( W)   N (w k | m 0 k ,  0k1I Nk

()3

k 1

توزیع پیشنهادی برای مکان لکهها در تصویر مرجع ،در تابع
احتمال مشترک صفحهی  ،2به صورت زیر است:
()3

NR M k

K

1 kjm
p( XR | O, )   N ( X Rkj | okm , km
)
z

k 1 j 1 m 1

احتمال شرطی متغیرهای پنهان □ ،نسبت به ضرایب ترکیب
 πنیز به صورت رابطهی ( )1تعریف شدهاند:
()1

Mk

NR

K

p( | π)    kmkjm
z

k 1 j 1 m 1

توزیع احتمال پیشین متغیر  πkنیز در قالب یک توزیع دریکله،
به صورت رابطهی ( )4تعریف شده است:

همانطورکه در شکل ( )3نشان داده شده است ،مدل گرافیکی
مجموعهی مورد بررسی ،در دو صفحهی مجزا از هم قابل ترسیم
میباشد.
Non-Rigid

شکل ( -)1مدل گرافیکی پیشنهادی برای ناحیهبندی و

3

()4

 0 1
km

Mk

p(πk )  C ( 0 ) 
m 1

Thin-Plate Spline

2
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از سوی دیگر ،توزیع مکان قرارگیری لکهها در مدل ،p(O) ،به
صورت رابطهی ( )8تعریف شده است:
()8

Tn

 Ckq  Ck (q,:)Tبردارهای ستونی هستند .همچنین ،توزیع
احتمال دقت متغیر  ،XRدر قالب یک توزیع وایشارت ،به صورت
رابطهی ( )33فرض شده است:

)p(O | d, C, Λ, ò, τ
Mk

در این روابط D ،تعداد بعد تصاویر و  dkq  dk (q,:)Tو

K

  N (okm | dk X km  Ck ( X km )  òkt , Λk1 ) kmt
k 1 m 1 t 1

Mk

در این رابطه òkt ،یک نویز گوسی با میانگین  m0بوده و احتمال
توام متغیرهای  Λو  ، òدر قالب یک توزیع گوسین-وایشارت
در نظر گرفته شده است .توزیع احتمال متغیر پنهان  τبه صورت
رابطهی ( )33و توزیع احتمال پیشین  θkنیز به صورت رابطهی
( ،)33در قالب یک توزیع دریکله فرض شده است:
Tn

()33

Mk

K

p(τ | θ)  kt kmt
k 1 m 1 t 1
Tn

()33

p(θk )  C (0 ) kt0 1

در طراحی توابع توزیع پیشین مربوط به متغیرهای موجود در
تابع تبدیل جابهجایی (رابطهی  )3و تخمین توابع توزیع پسین
مربوطه ،توجه به موضوع تنکی 3ضرایب از اهمیت ویژهای
برخوردار است .از اینرو ،برای تخمین تنک احتمال پسین و
افزایش سرعت محاسبات ،روش تعیین خودکار رابطه ()ARD2
به کار گرفته شده است [ .]33،38بیل ،5در سال  ،2335جهت
اعمال  ARDدر توزیع مربوط به ماتریسها ،هر یک از سطرهای
موجود در ماتریس را در قالب یک بردار ستونی تنظیم نمود و
 ARDرا بر هر یک از این بردارهای ستونی اعمال کرد [ .]33در
تحقیق حاضر نیز با استفاده از روش ارائه شده توسط بیل،
توزیعها و پارامترهای مربوط به متغیرهای  dو  Cاز رابطهی
جابهجایی (رابطهی  ،)3به صورت روابط ( )32تا ( )33تعریف
شدهاند:

) p( Σ)   W ( Σkm | Y0 , 0
k 1 m 1

 -2-2توزیعها و محاسبات بیز-وردشی ()VB
در روش  ،VBبا فرض اینکه توزیع مشترک پارامترها و
مشاهدات به صورت ) p(U,ϴدر نظر گرفته شده باشد،
پارامترهای مدل ( ،)ϴبه کمک تخمین توزیع پسین پارامترها
نسبت به مشاهدات () )p(ϴ│Uتخمین زده میشوند .لگاریتم
احتمال کناری مدل را میتوان به صورت رابطهی ( )31تجزیه
کرد:
()31

t 1

D

()33

K

)ln p(U)  L  KL(q ‖ p

در این رابطه ،L ،باند پایین 8و ) ،KL(q║pهمگرایی کولبک-
لیبلر 3هستند [ .]38روند تخمین پارامترهای مدل با بیشینه
نمودن باند پایین ،توسط بهینهسازی تخمین ))q(ϴ)( p(ϴ│U
و نیز فاکتوریزه کردن تابع ) q(ϴانجام میشود [.]34،31،38
روند انجام محاسبات وردشی مدل احتماالتی پیشنهادی ،در
شکل ( )2نشان داده شده است.

K

()32

)) p(d |  )   N (dkq | 0,diag( 1

()35

) p( )  Gamma( | a0 , b0

k 1 q 1

D

شکل ( -)2روند انجام محاسبات در مدل گرافیکی پیشنهادی

K

()38

)) p(C |  )   N (Ckq | 0,diag( 1

()33

) p( )  Gamma( | e0 , f 0

k 1 q 1

در محاسبات مربوط به صفحهی  ،3با تعیین مقادیر اولیهی
پارامترها ،محاسبات آغاز میگردد .جهت محاسبهی مقدار
3

Sparsity
Automatic Relevance Determination
5
Beal
2

Lower Bound
Kullback–Leibler Divergence

8
3
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بهینهی هر یک از این پارامترها ،در هر گام از محاسبات ،پس از
تخمین تابع توزیع پسین ) ،q(Wرابطهی پارامتری باند پایین
برای صفحهی  3تشکیل میشود .سپس برای محاسبهی مقادیر
جدید پارامترها ،مشتقات نسبی باند پایین نسبت به هر یک از
پارامترها محاسبه میشود .محاسبهی این مقادیر جدید در یک
الگوریتم تکرارشونده و تا حصول همگرایی ،ادامه مییابد .جهت
انجام محاسبات مربوط به صفحهی  ،2روندی مشابه صفحهی 3
انجام میگردد .در ادامه ،روابط نهایی محاسبه شده برای هر یک
از دو صفحهی مدل ،ارائه شده است.
پس از انجام محاسبات مربوط به صفحهی  ،3تابع توزیع احتمال
پسین بردار وزنها ،به صورت روابط زیر به دست میآید:

حاصلضرب مجموعهای از توابع نرمال ،به صورت رابطهی ()23
بازنویسی شده است ،ارائه میگردد:
Mk

()23

()34
()38

Ak  0k I   ΦTX k Φ X k

()23

) mk  Ak1 (0k m0k   ΦTX k Uk

Tn

()23

k

گام بعدی ،محاسبهی باند پایین صفحهی  )L1( 3بوده که برای
بررسی همگرایی و همچنین تخمین مقدار پارامترها ،ضروری
است .برای باند پایین صفحهی  3داریم:
]])L1  E[ln p(U | W)]  E[ln p( W)]  E[ln q( W

جهت محاسبهی مقدار  ،L1هر یک از عبارتهای سمت راست
تساوی فوق ،که نتایج نهایی آنها در روابط ( )22تا ( )28درج
شده است ،مورد محاسبه قرار میگیرند:
()22

()25

K N
1   2
E[ln p(U | W)]   ( ln
 (ukn
2 2
k 1 n 1 2

Tn

) μ km  Lkm1 ( g kmt  Λ kt  (dm k Xk  Cm k Φ( Xk

()21

()28

E[ln p( W)] 

T
k

z

k 1 j 1 m 1

K

N m   rkjm .

,

 kjm
Mk

k 1 j 1

kjm



E[ zkjm ]  rkjm 

m 1

توزیع پسین متغیر  ،πمانند توزیع پیشین آن ،در قالب یک
توزیع دریکله ،به صورت روابط ( )53و ( )53به دست میآید:
()53

Mk

K

m 1

k 1

 km 1
q( π)   C ( k ) km

 km   0  Nkm , Nkm   rkjm ,    0  Nk .
j 1

])L2  E[ln p( X R | O, , Σ)]  E[ p(O | d, C, Λ, ò, τ

]) E[ln q(W)]   E[ln N (w k | mk , Ak1
k 1

به دلیل تعداد زیاد متغیرهای موجود در صفحهی  ،2روابط به
دست آمده در این تحقیق برای صفحهی  ،2به طور خالصه ذکر
شده است .ابتدا ،نتیجهی محاسبهی ) ،q(Oکه در قالب
Design Matrix

Mk

Nk

K

q( )   rkjmkjm
Nk

K

()28

j 1

همچنین ،توزیع ) q(ò, Λدر قالب یک توزیع گوسین-وایشارت
به دست میآید .در انتها و بر پایهی اصول بیز-وردشی ،رابطهی
کلی  L2به صورت زیر قابل بیان است:

  0 k E[w ]m 0 k   0 k m m 0 k
T
0k

Nk

N km   rkjm

Nk

 m kt )   rkjm  Σ km  X kj ,

()24

()53

T
k Xk


1 K
] N k ln 0 k   0 k E[wTk w k

2 k 1
2

t 1

NR

)]  2E[w  ( xn )ukn  E[w  ( xn ) ( xn )w k
T
Xk

t 1

در این روابط <.> ،نماد امید ریاضی بوده و  gkmt ،rkjmو  ،mktبه
ترتیب امید ریاضی  τkmt ،Zkjmو  òktمیباشند .پس از انجام
محاسبات و سادهسازیهای مورد نیاز ،توزیع پسین متغیرهای
پنهان ()□( )qنیز به صورت زیر به دست میآید:

k 1

T
k Xk

L km   g kmt  Λ kt   N km  Σkm 

j 1

که در این روابط Φ X ،ماتریس طرح 3مدل است.

()23

k 1 m 1

در این رابطه μkm ،و  ،Lkm-1به ترتیب میانگین و واریانس مدل
میانگین بوده و به صورت روابط ( )23و ( )21تعریف میشوند:

K

) q( W)   N (w k | m k , A k1

K

) q(O)   N (okm | μ km , Lkm1

()52

]) E[ln p( | π)]  E[ln p( π)]  E[ln p( Σ
]) E[ln p(d | γ )]  E[ln p( γ )]  E[ln p(C | σ
]) E[ln p(σ)]  E[ln p( τ | θ)]  E[ln p(θ
]) ( E[ln p(ò, Λ)]  E[ln q(O)]  E[ln q
])E[ln q( π)]  E[ln q( Σ)]  E[ln q(d
])E[ln q( γ )]  E[ln q(C)]  E[ln q(σ
])E[ln q( τ )]  E[ln q(θ)]  E[ln q(ò, Λ

3
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که پس از محاسبهی خودکار کلیهی توزیعهای پسین و
امیدهای ریاضی هر یک L2 ،محاسبه میگردد .الزم به ذکر است
که با توجه به حجم روابط ،از درج جزئیات در رابطهی ()52
صرف نظر شده است.
کلیهی روابط اشاره شده در باال ،در هر گام محاسبه شده ،با
جایگذاری در رابطهی باند پایین صفحهی ( 2رابطهی ،)52
همگرایی باند پایین محاسبه گشته و ارزیابی میشود .این
محاسبات تکرارشونده ،با وقوع همگرایی در باند پایین ،متوقف
شده ،آخرین مقادیر تخمین زدهشده ،بهعنوان تخمینهای نهایی
ذخیره شده و مورد استفاده قرار میگیرند .الزم به ذکر است که
کلیهی این محاسبات ،به صورت خودکار و بدون دخالت کاربر
صورت میگیرد .در ادامه ،نتایج حاصل از به کارگیری مدل ارائه
شده در این تحقیق ،مورد بررسی قرار گرفته است.

 -3نتایج
 -1-3پایگاه داده و ابزار پردازش
در این تحقیق ،جهت ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی،
مجموعهای از تصاویر واقعی و مصنوعی  ،2DGEکه در این
تحقیق تهیه شدهاند ،مورد استفاده قرار گرفته است .پایگاه
دادهی تصاویر واقعی ،که در این تحقیق و در آزمایشگاه
پروتئین-شیمی انستیتو پاستور ایران تهیه شده است ،شامل 34
تصویر از یک نمونهی پایهای اخذ شده از بافت پستان
خوکچهی هندی میباشد .تصاویر مصنوعی این تحقیق ،از یک
مجموعهی -53تایی از تصاویر مصنوعی با تقریبا  5333لکهی
مصنوعی تشکیل شده است .این تصاویر بر اساس روش ارائه
شده در تحقیق شامخی و همکارانش تولید شده است [.]22
الگوریتمهای ارائه شده در این تحقیق ،در سیستم عامل اوبونتو
 ،32/38در محیط برنامهنویسی مکس 3نرمافزار متلب و به کمک
زبان برنامهنویسی  C++و دستورهای کتابخانهی اینسایت
تولکیت ،2پیادهسازی شده است .همچنین ،از یک سیستم
کامپیوتری با پردازندهی اینتل  5/2گیگاهرتز چهار هستهای و
حافظهی رم  8گیگابایت ،برای محاسبهی زمان اجرای برنامهها
استفاده شده است.

 -2-3نتایج الگوریتم پیشنهادی
در این تحقیق ،جهت مقایسه و ارزیابی روش یکپارچهای که
برای تطبیق تصاویر  2DGEپیشنهاد شده ،از  3روش مقایسهای

بهره گرفته شده است .روش اول ،روش "کالسیک  +عبارت
غیرمحلی "5است که در تحقیقات سان و همکارانش ارائه شده
است [ .]28،25،8همچنین ،از روش ارائه شده توسط بروکس8
و همکارانش (مبتنی بر یک روش جریان نوری وردشی)
[ ،]23،23روش هورن-شانک 3و روش بلک-آناندون 3نیز جهت
ارزیابی روش پیشنهادی ،استفاده شده است [ .]28،1جهت
مقایسهی روش پیشنهادی با روشهای تطبیق نقطه ،از الگوریتم
تطبیق نقطهی  ،CPDکه توسط میرورنکو ارائه شده ،استفاده
شده است [ .]21الزم به ذکر است که روش  ،CPDدر تحقیقات
سالهای اخیر نیز جهت تطبیق لکههای پروتئینی مورد استفاده
قرار گرفته است [ .]24کلیهی روشهای مقایسهای مذکور ،در
این تحقیق پیادهسازی شده و نتایج هر یک با اعمال روی تصاویر
پایگاه داده ،به دست آمده است .الزم به ذکر است که جهت
بررسی و مقایسهی عملکرد روشها در تطبیق لکهها ،از
معیارهای خطای نقطهی پایانی ) ،(EPEخطای زاویهای )(AE
و نرخ تطبیق ) ،(MRکه به ترتیب در روابط ( )55تا ( )53ارائه
شدهاند ،استفاده شده است [.]33
EPE  (uM  uT )2  (vM  vT )2

()55
()58
()53

)

1  uM  uT  vM  vT
1  uM2  vM2 1  uT2  vT2

( AE  cos1

Number of correct matched spots
Total spot number

MR 

در این روابط (uM,vM) ،بردار جابهجایی اندازهگیری شده و
) (uT,vTبردار جابهجایی صحیح در نقاط مورد بررسی میباشند.
 -1-2-3نتایج اعمال الگوریتم تطبیق پیشنهادی
نمونهای از خروجیهای مراحل الگوریتم یکپارچهی تطبیق
پیشنهادی روی تصاویر واقعی و مصنوعی ،به ترتیب در
شکلهای ( )5و ( )8نشان داده شده است .در شکل ( ،)5تصاویر
ردیف (الف) ،تصاویر اصلی و ورودی ،تصاویر ردیف (ب) ،شرایط
اولیهی صفحهی  ،3تصاویر ردیف (ج) ،نتیجهی تخمین پس از
پایان محاسبات صفحهی  ،3تصاویر ردیف (د) ،شرایط اولیهی
صفحهی  2و تصاویر ردیف (ه) ،نتیجهی انجام محاسبات
صفحهی  2را نشان میدهند .در شکل ( ،)8تصاویر ردیف (الف)،
تصاویر اصلی مصنوعی ،تصاویر ردیف (ب) ،نتیجهی تخمین پس

3

8

2

3

MEX
Insight Toolkit 4.0.0
5
CNLT

Brox
HS
3
)Classic Black and Anandon (CBA
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از پایان محاسبات صفحهی  3و تصاویر ردیف (ج) ،نتیجهی
انجام محاسبات صفحهی  2را نشان میدهند.

شکل ( -)3نتایج تطبیق تصاویر واقعی توسط روش پیشنهادی،

شکل ( -)5نتایج تطبیق( ،الف) تصویر انتقالیافته( ،ب) تصویر

(الف) مجموعهای -5تایی از تصاویر واقعی( ،ب)(-د) تصاویر تولید
شده در مراحل الگوریتم( ،ه) نتایج نهایی بردارهای جابهجایی (الف)

مرجع( ،ج) روش بروکس( ،د) روش ( ،HSه) روش ( ،CBAو) روش
( ،CNLTز) روش ( ،CPDح) روش پیشنهادی

شکل ( -)۴نتایج تطبیق تصاویر مصنوعی توسط روش پیشنهادی،

شکل ( -)6نتایج تطبیق( ،الف) تصویر انتقالیافته( ،ب) تصویر
مرجع( ،ج) روش بروکس( ،د) روش ( ،HSه) روش ( ،CBAو) روش
( ،CNLTز) روش ( ،CPDح) روش پیشنهادی

نمونههایی از نتایج حاصل از تطبیق تصاویر واقعی توسط
روشهای پیشنهادی و مقایسهای ،در شکلهای ( )3و ( )3و
نمونهای از نتایج حاصل از تطبیق تصاویر مصنوعی ،در شکل
( )1ارائه شده است .در هر یک از شکلهای ( )3و ( ،)3تصویر
(الف) ،تصویر انتقالیافته و تصویر (ب) ،تصویر مرجع میباشد.

همچنین ،تصاویر شکل ( ،)1نتیجهی تطبیق لکههای تصویر
سمت راست از ردیف (الف) شکل ( )8بر تصویر سمت چپ از
همین ردیف ،توسط روش پیشنهادی و روشهای مقایسهای
میباشند .همانطور که مشاهده میشود ،بردارهای تخمینی در
نتایج به دست آمده از روش پیشنهادی ،در مقایسه با روشهای

(الف) مجموعهای -5تایی از تصاویر مصنوعی( ،ب) تصاویر تولید
شده در مرحلهی ( ،3ج) نتایج نهایی بردارهای جابهجایی (الف)
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مقایسهای ،مطابقت بهتری با بردارهای حقیقی دارند .همچنین،
بردارهای جابهجایی تخمین زده شده توسط روشهای مبتنی
بر تطبیق نقطه (روش پیشنهادی و  ،)CPDدر مقایسه با چهار
روش دیگر ،مطابقت بیشتری با بردارهای حقیقی دارند.

215

پیشنهادی در این تحقیق ،که مبتنی بر مدلهای احتماالتی
است ،در مقایسه با روشهای دیگر ،بسیار کمتر میباشد.
همچنین ،مقایسهی انحراف معیار روشها ،نشاندهندهی
تغییرات زیاد در مقدار خطای بردار جابهجایی محاسبه شده در
روشهایی است که مبتنی بر تطبیق نقطه نمیباشند .عالوه بر
این ،روش پیشنهادی در این تحقیق در مقایسه با سایر
روشهای مورد بررسی ،دارای بیشترین نرخ تطبیق صحیح در
هر دو مجموعهی تصاویر مصنوعی و واقعی است.
جدول ( -)1مقایسهی کمی روشها ،در تطبیق لکههای واقعی
روش

 AE±Stdنرخ تطبیق

EPE±Std

بلک-آناندون ()2334( )CBA

3/84±3/23 4/35±5/33

35/3

هورن-شانک ()2334( )HS

3/32±3/22 8/33±5/3

35/8

)2338( CNLT

3/82±3/53 32/54±8/23

38/3

بروکس ()2338

3/83±3/23 38/33±5/13

33/8

 2333( CPDو )2331

3/34±3/38 8/52±4/25

43/4

روش پیشنهادی

3/33±3/32 3/83±3/43

85/3

جدول ( -)2مقایسهی کمی روشها ،در تطبیق لکههای مصنوعی
روش

EPE±Std

AE±Std

نرخ تطبیق

بلک-آناندون ()2334( )CBA

3/33±3/54 3/23±2/3

31/3

هورن-شانک ()2334( )HS

3/12±3/51 3/3±3/42

13/2

)2338( CNLT

3/18±3/58 3/35±3/22

33/3

بروکس ()2338

3/45±3/52 3/84±3/88

38/1

 2333( CPDو )2331

3/33±3/53 5/31±3/43

43/1

روش پیشنهادی

3/35±3/33 3/83±3/53

83/8

شکل ( -)7نتایج تطبیق لکههای تصویر سمت راست از ردیف
(الف) شکل ( )8بر تصویر سمت چپ از همین ردیف ،توسط
روشهای( :الف) بروکس( ،ب) ( ،HSج) ( ،CBAد) ( ،CNLTه)
( ،CPDو) روش پیشنهادی

 -2-2-3نتایج کمی (عددی) تطبیق تصاویر
در این تحقیق ،جهت مقایسه و ارزیابی کمی عملکرد روشهای
تطبیق ،از معیارهای  AE ،EPEو  ،MRکه پیشتر توضیح داده
شدند ،استفاده شده است .مقادیر این معیارها ،که با اعمال
کلیهی روشها در تطبیق مجموعهی تصاویر واقعی و مصنوعی
به دست آمده است ،به ترتیب در جدولهای ( )3و ( )2ارائه
شده است .همچنین ،میانگین این معیارها و انحراف معیار آنها،
در نمودار شکلهای ( )4و ( )8نشان داده شده است .با توجه به
نتایج مذکور ،مشاهده میشود که خطای میانگین روش

شکل (( -)8الف) خطای نقطهی پایانی( ،ب) خطای زاویهای
در تطبیق لکههای واقعی
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جدول ( -)3زمان مورد نیاز برای اجرای روشها ()s
روش

تصاویر مصنوعی تصاویر واقعی

بلک-آناندون ()2334( )CBA

83/2

3332/8

هورن-شانک ()2334( )HS

38/3

333/5

)2338( CNLT

82/3

5332/8

بروکس ()2338

1/3

238/3

 2333( CPDو )2331

5/2

313/4

روش پیشنهادی

1/8

543/5

 -۴نتیجهگیری و جمعبندی

شکل (( -)9الف) خطای نقطهی پایانی( ،ب) خطای زاویهای
در تطبیق لکههای مصنوعی

 -3-2-3بررسی مدت زمان اجرای الگوریتمها
مدت زمان مورد نیاز برای پردازش تصاویر  ،2DGEعاملی است
که میتواند بر توسعهی هر چه بیشتر کاربردهای کلینیکی
روش  ،2DGEتاثیرگذار باشد .زمان مورد نیاز برای اجرای
الگوریتمهای فعلی ،به دلیل نظارت و دخالت نیروی انسانی در
فرایندهای پردازش ،بسیار طوالنی است .به طوری که در
الگوریتمهای موجود ،آمادهسازی ،ناحیهبندی و تطبیق یک
مجموعهی تصویر مربوط به یک نمونهی پروتئینی ،تا چند روز
به طول میانجامد .از اینرو در این بخش ،الگوریتم خودکار
پیشنهاد شده در این تحقیق ،از دیدگاه زمان مورد نیاز برای
اجرا ،مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است .مدت زمان اجرای
روش پیشنهادی و روشهای مقایسهای روی تصاویر مصنوعی و
واقعی ،به صورت میانگین برای هر تصویر ،در جدول ( )5درج
شده است .الزم به ذکر است که اعداد مربوط به روشهای
مقایسهای ،بدون در نظر گرفتن دخالت و نظارت کاربر ،محاسبه
شده و صرفا زمان اجرای یک مرحلهای تطبیق را بیان میکنند.
مشاهده میشود که مدت زمان تطبیق بدون نظارت ،توسط
روش پیشنهادی ،در مقایسه با برخی از روشها ،کمتر و در
مقایسه با برخی دیگر از روشها ،بیشتر است ،که نشاندهندهی
ضرورت توجه بیشتر به موضوع زمان در روشپیشنهادی
میباشد .البته ،با احتساب دخالت و نظارت نیروی انسانی ،که
در روشهای مقایسهای امری ضروری است ،در مجموع ،روش
پیشنهادی از نظر زمان اجرا ،عملکرد مناسبی دارد.

در این تحقیق ،جهت کاهش دخالت نیروی انسانی در تحلیل
تصاویر  ،2DGEمسالهی تطبیق لکههای پروتئینی ،به صورت
خودکار و در قالب یک مدل احتماالتی ،بیان شده است .در این
مدل ،ویژگیهای هندسی تصاویر ،مانند موقعیت مکانی لکههای
پروتئینی ،محاسبه شده ،تخمین زده و تطبیق داده شده است.
به دلیل گستردگی مسالهی تحقیق و در نتیجه ،پیچیدگی مدل
احتماالتی بیانکنندهی آن ،حل روابط مدل و تخمین
پارامترهای آن به کمک روش بیز-وردشی انجام گرفت .جهت
ارزیابی روش پیشنهادی تطبیق خودکار ،نتایج حاصل از این
روش ،با مجموعهای از روشهای تطبیق تصاویر ،مورد مقایسه
قرار گرفته است .مقایسهی معیارهای ارزیابی ،همچون خطای
نقطهی پایانی ،خطای زاویهای تطبیق و نرخ تطبیق ،در تصاویر
واقعی و مصنوعی ،نشانگر برتری روش پیشنهادی در مقایسه
با سایر روشهای مورد بررسی است .همچنین ،مدت زمان
اجرای الگوریتم خودکار تطبیق پیشنهادی ،مورد مطالعه و
مقایسه قرار گرفت .در حقیقت ،با وجود اینکه مدت زمان اجرای
الگوریتم خودکار پیشنهادی ،در مقایسه با زمان مورد نیاز در
سایر الگوریتمهای موجود ،به طور قابل مالحظهای کمتر است،
برای فراهم ساختن شرایط ،به منظور به کارگیری وسیع روش
 2DGEدر حوزهی کلینیکی ،زمان اجرای روش پیشنهادی باید
کاهش داده شود.
جهت بهبود الگوریتم تطبیق ارائه شده در این تحقیق ،پیشنهاد
میگردد تا مطالعات بیشتری جهت سادهسازی مدل احتماالتی
ارائه شده ،به ویژه در صفحهی  ،2انجام شود تا محاسبات در
زمانی کوتاهتر صورت گیرد.
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