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ABSTRACT

Concurrent Segmentation

Quantifying and modeling of the skeletal muscles can lead to an easier investigation of
muscle diseases, specific mobility problems, and required simulations for the relevant
surgeries. To this end, medical images should be segmented, firstly. In this research,
thigh muscles segmentation is performed in CT images, since these muscles play a
critical role in walking and balancing the body. To this aim, a multi-atlas method is used
which is an improvement of the hierarchical multi-atlas method in the previous work. In
this method, the muscles region is extracted automatically from the other tissues using
FRFCM (Fast and Robust Fuzzy C-Means Clustering) method after the preprocessing
stage. This muscle binary mask and the improved mask are used in the multi-atlas
method for individual muscle segmentation. The proposed method is implemented using
20 CT data sets consisting of 12 female and 8 male subjects. The results show a less
consumed computational time than the hierarchical multi-atlas method. The average
computational time required for the muscles segmentation using the proposed method is
24 seconds and for the hierarchical multi-atlas method is 71 seconds per one slice of
each case. Therefore, the proposed method reduces the implementation time by a rough
factor of three. The means of the Dice similarity coefficient for the proposed method
with improved muscle mask and for the hierarchical multi-atlas method are 86.58±7.69
and 83.07±8.26, respectively. The means of the precision and sensitivity for our method
are 89.78±9.6 and 84.63±9.25, and for the hierarchical multi-atlas method are
88.85±12.04 and 78.04±10.88. Consequently, this method has better results based on
the Dice similarity coefficient, precision, and sensitivity metrics.
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چکیده
کمیسازی و مدلسازی ماهیچههای اسکلتی میتواند به بررسی بیماریهای مربوط به ماهیچه ،مشکلات
حرکتی خاص و شبیهسازیهای مورد نیاز برای انجام جراحیهای مربوطه کمک نماید .بدین منظور به بخش-
بندی ماهیچهها در تصاویر پزشکی نیاز است .با توجه به اهمیت ماهیچههای مقطع ران در حفظ تعادل بدن
و راه رفتن ،در این پژوهش بخشبندی این ماهیچهها در تصاویر سیتیاسکن انجام شده که برای این منظور
از روش چنداطلس (بهبود یافتهی روش چنداطلس سلسلهمراتبی در مطالعهی قبلی نویسندگان) استفاده شده
است .در این روش پس از پیشپردازش تصویر ،ناحیهی مربوط به ماهیچه از سایر بافتها با استفاده از روش
 FRFCMبه صورت اتوماتیک استخراج شده و از ماسک باینری ماهیچه و ماسک ماهیچهی بهبود یافته در
روش چنداطلس برای بخشبندی مجزای ماهیچهها استفاده شده است .روش پیشنهادی با استفاده از 80
مجموعهی دادهی سیتیاسکن شامل  28نمونهی زن و  6نمونهی مرد پیادهسازی شده است .این روش در
مقایسه با روش چنداطلس سلسلهمراتبی هزینهی محاسباتی بسیار کمتری دارد .به طور میانگین ،زمان مورد
نیاز برای بخشبندی ماهیچهها با استفاده از روش پیشنهادی و روش چنداطلس سلسلهمراتبی به ترتیب برابر
با  8۳و  02ثانیه برای یک اسلایس از هر نمونه بوده و بنابراین روش پیشنهادی زمان پیادهسازی را تقریبا تا
یک سوم روش قبل کاهش داده است .میانگین ضریب شباهت دایس برای روش پیشنهادی با ماسک ماهیچهی
بهبود یافته و روش چنداطلس سلسلهمراتبی به ترتیب برابر با  68/96±0/85و  6۴/00±6/88بوده و میانگین
دقت و حساسیت برای روش پیشنهادی برابر با  65/06±5/8و  6۳/8۴±5/89و برای روش چنداطلس
سلسلهمراتبی برابر با  66/69±28/0۳و  06/0۳±20/66میباشد .بنابراین بر اساس معیارهای ضریب شباهت
دایس ،دقت و حساسیت روش پیشنهادی نتایج کمی بهتری نسبت به روش پیشین داشته است.

*نویسندهی مسئول
نشانی
کد پستی
پست الکترونیک

آزمایشگاه کنترل و پردازش تصویر هوشمند ،دانشکدهی مهندسی کامپیوتر و برق ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
2۳۴55902۴2
m.molaie@ut.ac.ir

تلفن

+56-82-66080098

دورنگار

+56-82-6602۴255

Copyright © 2019 by ISBME, http://www.ijbme.org - All rights reserved
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

مجلهی مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،2۴شماره  ،۴پاییز 802 - 895 ،2۴56

 -3مقدمه
افراد زیادی در دنیا با بیماریهای اسکلتی-عضلانی درگیر
هستند .با توجه به اینکه بیشترین حجم ماهیچههای اسکلتی
و بیشترین توزیع نیرو در مقطع ران بوده و مشکلات ایجاد شده
در ماهیچههای این قسمت میتواند باعث اختلال در حرکت فرد
شود ،در این پژوهش به بخشبندی ماهیچههای این ناحیه
پرداخته شده است .کمیسازی ماهیچههای این ناحیه میتواند
به تشخیص فرسایش عضلانی و بیماریهایی مانند انسداد مزمن
ریوی [ ،]2شریان محیطی [ ]8و فساد 2عضلانی [ ]۴که باعث
تغییر حجم ماهیچههای مقطع ران میشوند ،کمک کند.
از آنجا که ماهیچههای مختلف در مقطع ران در تصاویر سیتی
اسکن و  MRشدت روشنایی یکسانی دارند ،بخشبندی
مجزای این ماهیچهها یک مسالهی حل نشده است .اومورا و
همکارانش [ ]۳تغییرات حجم ماهیچههای ران و گلوتئوس را
پس از جراحی تعویض مفصل در تصاویر سیتیاسکن ارزیابی
کرده اما در تحقیق آنها ماهیچهها به صورت دستی بخشبندی
شده است .بخشبندی دستی ماهیچهها در این مقطع بسیار
زمانبر بوده و از اینرو تا کنون در مطالعات زیادی به بخشبندی
ماهیچههای ران به صورت خودکار پرداخته شده است .در برخی
از این مطالعات ماهیچهها به عنوان یک جزء در نظر گرفته شده
[ ]6-9و در برخی دیگر به صورت مجزا بخشبندی شده است
[ .]28-5در این مطالعه ابتدا نواحی مربوط به ماهیچهها به
عنوان یک بخش از سایر بافتها استخراج شده و سپس بخش-
بندی هر یک از ماهیچهها به صورت مجزا انجام شده است.
اغلب مطالعات پیشین در زمینهی بخشبندی ماهیچههای
مختلف به صورت مجزا در مقطع ران روی تصاویر  MRانجام
شده و تنها در یک مطالعه [ ]20ماهیچههای مقطع لگن و ران
در تصاویر سیتی اسکن بخشبندی شده است .کنتراست
تصاویر  MRبرای بافت نرم نسبت به تصاویر سیتی اسکن بالاتر
است اما اخذ این تصاویر زمانبر بوده و برای هر مطالعه به
طراحی پروتکل دقیق نیاز دارد .همچنین از آنجا که در
جراحیهای ارتوپدی اغلب از تصاویر سیتی اسکن استفاده شده
و زمان اخذ این تصاویر کوتاهتر و در نتیجه میدان دید 8آنها
بزرگتر از تصاویر  MRاست ،در این مطالعه بخشبندی
ماهیچههای مقطع ران در این تصاویر انجام شده است.
در میان مطالعات انجام شده روی دادگان  ،MRIروش ارائه شده
در مقالهی [ ]22عملکرد بهتری از نظر معیار دایس و تمام
Dystrophy
Field of View
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خودکار بودن روش دارد .در این مطالعه یک مدل شکل در
فضای بازنمایی نسبت لگاریتم تعمیم یافته ۴برای بخشبندی
کاملا خودکار ماهیچههای ران در تصاویر  MRارائه شده است.
این روش دقت بخشبندی ماهیچههای کوچکتر را افزایش
داده اما پیچیدگی محاسباتی زیادی داشته و زمانبر است.
در مقالههای [ ]25-20از روشهای مبتنی بر مرز فعال برای
بخشبندی ماهیچههای ران در تصاویر  MRاستفاده شده است.
در این مطالعات تمامی ماهیچهها به صورت مجزا بخشبندی
نشده و تنها تعدادی از آنها استخراج شدهاند .همچنین این
روشها تمام خودکار نبوده و به تعامل با کاربر نیاز دارند.
یوکوتا و همکارانش [ ]20یک روش چنداطلس سلسلهمراتبی
برای بخشبندی ماهیچههای مختلف در مقطع لگن و ران در
تصاویر سیتیاسکن ارائه کردهاند .این روش کارایی خوبی در
بخشبندی ماهیچهها به صورت مجزا دارد اما هزینهی
محاسباتی بالایی داشته ،پیادهسازی آن زمانبر بوده و استخراج
نواحی مربوط به ماهیچهها در تصاویر اطلس در آن به صورت
خودکار نبوده و توسط متخصص انجام شده است.
با توجه به تعداد بالای اسلایسهای موجود در مقطع ران (در
این مطالعه تقریبا  ۴90اسلایس :از زانو تا ابتدای ماهیچهی
سرینی بزرگ) ،بخشبندی ماهیچهها به صورت مجزا روی تمام
اسلایسها بسیار زمانبر خواهد بود .بنابراین کاهش زمان بخش-
بندی کمک شایانی به بررسیهای سریعتر پزشکان خواهد
نمود .روش پیشنهادی در این پژوهش بهبود یافتهی روش
چنداطلس سلسلهمراتبی است که به منظور کاهش زمان
محاسبات و تمام خودکار کردن آن ،استخراج نواحی مربوط به
ماهیچهها به صورت خودکار با استفاده از روش  FRFCMانجام
شده است .دادگان مورد استفاده در مقالهی [ ]20تنها شامل
نمونههای زن بوده که نسبت به نمونههای مرد چربی بیشتری
در ناحیهی ران دارند [ ]80و با توجه به اینکه چربی مرز
مشخص کنندهی بین ماهیچهها است ،بخشبندی نمونههای
زن سادهتر خواهد بود .در این مطالعه این روش و روش
پیشنهادی روی نمونههای زن و مرد پیادهسازی شده است.
در ادامهی این مقاله ،در بخش  ،8دادگان مورد استفاده در این
پژوهش معرفی شده و روش پیشنهادی توضیح داده شده است.
در بخش  ،۴نتایج پیادهسازی روش پیشنهادی و مقایسهی آن
با روش چنداطلس سلسلهمراتبی ارائه شده و بخش  ۳به
نتیجهگیری اختصاص داده شده است.
)Generalized Log-Ratio (GLR

۴

8
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 -9-9روش پیشنهادی

 -9مواد و روشها
 -3-9دادگان
دادگان مورد استفاده در این پژوهش شامل  80سری دادهی
سیتیاسکن از افراد سالم بوده که از سایت اسمیر 2گرفته شده
است [ .]82این مجموعه شامل  6مرد و  28زن با میانگین سنی
 90/99±28/8بوده که در آنها ضخامت برشها برابر با 2/89
میلیمتر و ابعاد تصاویر برابر با  928×928پیکسل است.

روش پیشنهادی این مقاله برای بخشبندی ماهیچهها به صورت
مجزا ،از دو مرحلهی کلی پیشپردازش و بخشبندی
ماهیچههای ناحیهی ران با استفاده از روش چنداطلس تشکیل
شده است .بلوک دیاگرام مربوط به روش پیشنهادی در شکل
( )2نشان داده شده و در ادامه به توضیح مراحل مختلف آن
پرداخته شده است.

شکل ( -)3بلوک دیاگرام روش پیشنهادی

 -3-9-9پیشپردازش
در ابتدا برای کاهش نویز و بهبود لبههای تصاویر از فیلتر تطبیق
بلوک سهبعدی تیزکننده 8استفاده شده است [ .]88فیلتر
تطبیق بلوک سهبعدی و بهبود یافتههای آن از رایجترین و
کاراترین روشها در کاهش نویز تصویر به شمار میروند [-8۴
 .]89در این مقاله برای بهبود لبههای تصویر و کاهش نویز از
نوع تیزکنندهی این فیلتر استفاده شده که کد مربوط به آن در
اینترنت موجود است .۴در این روش بلوکهای مشابه در تصویر
انتخاب شده ،در یک گروه قرار گرفته و یک تبدیل سهبعدی
ویولت به آن اعمال میشود .با استفاده از آستانهگذاری سخت
روی طیف تبدیل سهبعدی ،نویز از تصویر حذف شده و لبهها
تیزتر میشوند (اعمال ریشهگیری آلفا ۳که به ازای مقادیر α>2
لبههای تصویر تیزتر میشود) .بلوکهای فیلتر شده به مکان
اصلی خود در تصویر بازگردانده شده و چون این بلوکها اغلب
همپوشانی دارند ،تصویر فیلتر شدهی نهایی با میانگین وزنی
بلوکهای فیلتر شده تولید میشود.
در این روش اگر  tطیف تبدیل یک سیگنال و ) t(0حاوی مقدار
 DCآن باشد ،ریشهگیری آلفا به صورت زیر انجام میشود.
1

()2

𝛼 )𝑖(𝑡
𝑡𝑠ℎ (𝑖) = {𝑠𝑖𝑔𝑛[𝑡(𝑖)]|𝑡(0)| |𝑡(0)| , 𝑖𝑓 𝑡(0) ≠ 0
𝑡(𝑖),
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

در این رابطه tsh ،طیف سیگنال حاصل بوده و مقادیر  α>2باعث
تیز شدن لبهها میشود .در این مقاله مقدار  αبرابر با  2/9در
نظر گرفته شده که به صورت تجربی بهترین نتیجه را برای تیز
کردن لبهها داشته است .به ازای مقادیر بزرگتر ،مرزهای بسیار
ضعیف و غیرضروری نیز تقویت شده و با مقادیر کوچکتر میزان
تقویت مرزها کم میشود .اعمال آستانهگذاری سخت قبل از
ریشهگیری آلفا مانع تقویت نویز هنگام تیز کردن لبهها میشود.
پس از کاهش نویز تصویر ،ناحیهی مربوط به ران با استفاده از
آستانهگذاری و عملگر ریختشناسی باز کردن 9با عنصر
ساختاری دایره 8با شعاع  8از تصویر استخراج شده و به عنوان
ماسک ناحیهی ران در نظر گرفته شده است .مقدار مناسب
آستانه با روش  FCM0مشخص شده [ ]88که در تمامی نمونهها
برابر با یکدهم ماکزیمم مقدار شدت روشنایی تصویر است.
سپس ناحیهی پوست (شدت روشنایی آن مشابه ماهیچه است)
با استفاده از عملگر ریختشناسی سایش 6با عنصر ساختاری
دایره با شعاع  9از تصویر حذف شده است .استفاده از عنصر
ساختاری دایره به دلیل شکل گرد سطح مقطع ران بوده و
اندازهی آن به صورت تجربی از روی دادگان به دست آمده است.
در ادامه ،ابتدا نحوهی بخشبندی با روش چنداطلس به صورت
کلی مرور شده و سپس روش چنداطلس سلسلهمراتبی و روش
چنداطلس پیشنهادی به صورت مجزا توضیح داده شده است.

2

9

8

8

www.smir.ch.
BM3D-SH3D
۴
http://www.cs.tut.fi/~foi/GCF-BM3D
۳
Alpha-Rooting

Opening
Disk
0
Fuzzy C-Means
6
Erosion

Copyright © 2019 by ISBME, http://www.ijbme.org - All rights reserved
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

مجلهی مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،2۴شماره  ،۴پاییز 802 - 895 ،2۴56

 -9-9-9بخشبندی با استفاده از روش چنداطلس
در روش چنداطلس برای یافتن برچسب هر پیکسل ،تصاویر
سیتیاسکن هر اطلس به صورت غیرخطی روی تصویر مورد
بخشبندی منطبق شده ،سپس برچسبهای هر تصویر مطابق
با تابع انتقال به دست آمده ،روی تصویر مورد بخشبندی
منطبق میشوند [ .]80اگر  nاطلس  {𝐴𝑖 }𝑛𝑖=1برای بخشبندی
وجود داشته باشد ،هر یک با استفاده از یک تابع انتقال {𝑇𝑖 }𝑛𝑖=1
روی تصویر مورد بخشبندی منطبق شده و برچسبهای
متناظر در هر اطلس نیز مطابق با تابع انتقال متناظر روی تصویر
مورد بخشبندی انتقال میبایند .در تصویر مورد بخشبندی
برای هر وکسل  n ،vبرچسب متناظر با برچسب اطلسها
 {𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒(𝑇𝑖−1 (𝑣))}𝑛𝑖=1وجود دارد .با فرض وجود  Lبرچسب در
هر اطلس ،برای یافتن برچسب نهایی هر وکسل ،تابع احتمال
هر برچسب برای آن وکسل محاسبه میشود.
()8

) 𝑙 = ))𝑣( ∑𝑛(𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝑇𝑖−1
𝑛

= )𝑙 = )𝑣(𝑙𝑒𝑏𝑎𝑙(𝑟𝑃

با محاسبهی احتمال هر برچسب در هر وکسل تصویر مورد
بخشبندی ،برچسبی که بالاترین احتمال را دارد به عنوان
برچسب نهایی آن وکسل انتخاب میشود.
()۴

)𝑙 = )𝑣(𝑙𝑒𝑏𝑎𝑙(𝑟𝑃 𝑥𝑎𝑚 𝑙𝑎𝑏𝑒𝑙(𝑣) = 𝑙 ∗ , 𝑙 ∗ = arg

 -1-9-9بخشبندی ماهیچههای ناحیهی ران با استفاده
از روش چنداطلس سلسلهمراتبی

88۴

در روش چنداطلس سلسلهمراتبی ،استخوان و پوست به صورت
اتوماتیک مشخص شده اما ماهیچهها در هر اطلس توسط یک
متخصص تعیین میشود که برای تعیین ناحیهی ماهیچه در
تصویر مورد بخشبندی در مرحلهی اول و برچسب ماهیچهها
در مرحلهی دوم مورد استفاده قرار میگیرد .هر یک از این دو
مرحله دارای  9گام مطابق جدول ( )2میباشند.
جدول ( 9 -)3گام روش چنداطلس سلسلهمراتبی در هر مرحله
 -2در ابتدا ساختار هدف (در مرحلهی اول استخوان و پوست و در
مرحله ی دوم ،استخوان ،پوست و ماهیچهها) از تصویر سیتیاسکن
استخراج میشود
 -8با انطباق غیرخطی تصاویر باینری ساختار هدف (در مرحلهی اول
استخوان و پوست و در مرحلهی دوم استخوان ،پوست و ماهیچهها)
در گام اول ،تابع انتقال بین هر اطلس و تصویر مورد بخشبندی
محاسبه میشود
 -۴تابع انتقال محاسبه شده در گام  ،8به تصاویر سیتیاسکن هر
اطلس اعمال میشود
 -۳انطباق غیرخطی مبتنی بر شدت روشنایی بین هر اطلس و
تصویر مورد بخشبندی انجام شده و ساختار هدف با استفاده از
برچسبگذاری چنداطلس ،بخشبندی میشود
 -9اگر مرحلهی دوم روش سلسلهمراتبی است ،الگوریتم پایان یافته
و در غیر این صورت الگوریتم با رفتن به گام  8تکرار میشود

در روش چنداطلس سلسلهمراتبی انطباق مبتنی بر برچسب
(گام  )8با استفاده از نرمافزار  IRTK2بر مبنای معیار ثبات
برچسب 8صورت گرفته که در این نرمافزار از روش انطباق
غیرخطی مبتنی بر بیاسپلاین ۴استفاده میشود .انطباق مبتنی
بر شدت روشنایی (گام  )۳با استفاده از نرمافزار  drop۳بر مبنای
معیار تطابق مجموع قدرمطلق اختلاف 9شدت روشناییهای
تصویر اطلس و تصویر مورد بخشبندی انجام میشود.

روش چنداطلس سلسلهمراتبی مقالهی [ ،]20برای بخشبندی
مجزای ماهیچههای مقطع ران دارای دو مرحلهی انطباق است.
در این روش به منظور انطباق تصاویر اطلسها روی تصویر مورد
بخشبندی ،در هر مرحله یک ساختار هدف در نظر گرفته شده
که در مرحلهی اول استخوان و پوست ساختار هدف هستند.
تصاویر اطلسها براساس انطباق استخوان و پوست بین اطلسها
و تصویر مورد بخشبندی ،روی تصویر مورد بخشبندی منطبق
شده و سپس ناحیهی مربوط به ماهیچهها بر اساس انطباق
مبتنی بر شدت روشنایی ،روی تصویر مورد بخشبندی مشخص
میشود .در مرحلهی بعد ،ماهیچهها به صورت کلی و استخوان
و پوست به عنوان ساختار هدف در نظر گرفته شده ،برچسب
ماهیچهها بر اساس انطباق آنها ،به صورت مجزا روی تصویر
مورد بخشبندی تعیین شده و ماهیچهها بخشبندی میشوند.

در روش چنداطلس سلسلهمراتبی ،تصاویر هر اطلس و تصویر
مورد بخشبندی ،در مرحلهی اول بر اساس استخوان و پوست
به صورت غیرخطی انطباق مییابند .از آنجا که محدودهی
پوست تنها وابسته به بافت ماهیچه در زیر پوست نبوده و بیشتر
وابسته به حجم چربی زیر پوست است ،انطباق تصاویر به صورت
غیرخطی بر مبنای مرز پوست نمونهها ،به منظور بخشبندی
ماهیچهها صحیح نبوده و باعث ایجاد تغییر شکل اضافی در

2

۳

https://biomedia.doc.ic.ac.uk/software/irtk
Label Consistency
۴
B-Spline
8

 -4-9-9بخشبندی ماهیچههای ناحیهی ران با استفاده
از روش چنداطلس پیشنهادی

http://www.mrf registration.net/deformable/index.html
)Sum of Absolute Differences (SAD

9
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ملیحه مولائی :بخشبندی خودکار ماهیچههای مقطع ران با استفاده از روش چنداطلس سلسلهمراتبی و الگوریتم  FRFCMدر تصاویر سیتیاسکن

تصاویر میشود .علاوه بر آن ،انطباق غیرخطی بر مبنای تصاویر
سیتیاسکن به منظور تخمین ناحیهی ماهیچه در تصویر مورد
بخشبندی در مرحلهی اول ،باعث پیچیدگی اضافی در روش
چنداطلس سلسلهمراتبی میشود .نتایج مراحل مختلف این
روش به ازای یک نمونهی داده در شکل ( )8ارائه شده است.
مشاهده میشود که در ماسک ماهیچهی به دست آمده ،مرزهای
بین ماهیچهها مشخص نبوده و از آنجا که از این ماسک در
مرحلهی بعد به همراه تصویر سیتیاسکن به منظور بخشبندی

ماهیچهها به صورت مجزا استفاده میشود ،نتایج بخشبندی،
به خصوص در دادههای بسیار عضلانی ،دقیق نمیباشد .از اینرو
در این مقاله برای بخشبندی ماهیچههای مقطع ران با روش
چنداطلس ،از ماسک مقطع ران (استخراج شده در مرحلهی
پیشپردازش) و ماسک مربوط به ماهیچهها (که در ابتدا به
صورت خودکار با روش  FRFCMبه دست میآید) استفاده شده
است .در ادامه به توضیح روش  FRFCMدر استخراج ناحیهی
مربوط به ماهیچهها در تصاویر سیتیاسکن پرداخته شده است.

شکل ( -)9مراحل مختلف و نتایج هر مرحله از روش چنداطلس سلسلهمراتبی به ازای یک نمونه از دادگان
 -3-4-9-9استخراج ناحیهی مربوط به ماهیچه

در تصاویر سیتیاسکن مقطع ران ،چهار کلاس اصلی شدت
روشنایی وجود دارد .ناحیهی استخوان (بالاترین شدت
روشنایی) و پس از آن نواحی مربوط به ماهیچه و چربی شدت
روشنایی بالاتری نسبت به پسزمینه دارند .به منظور
بخشبندی تصویر به این چهار کلاس اصلی از روش FRFCM
استفاده شده است [ .]86روش  ،FRFCMتوسعه یافتهی روش
 FCMبا استفاده از بازسازی ریختشناختی و فیلتر کردن
عضویت 2بوده ،به طور قابل توجهی سریعتر و قویتر از FCM
است و تابع هدف آن به صورت زیر تعریف میشود [.]86
𝑐

()۳

وزنی فازی vk ،8مرکز -kامین خوشه c ،تعداد خوشهها ξ ،تصویر
فیلترشده با فیلتر ریختشناختی دوطرفه ξl ،۴شدت روشنایی،
 1≤l≤qو  qتعداد سطوح روشنایی در  ξاست .از روش ضرایب
لاگرانژ برای کمینه کردن تابع زیر استفاده شده است [.]86
𝑐

()9

𝑙=1 𝑘=1

𝑚̃𝐽𝜕

در این رابطه λ ،ضرایب لاگرانژ است .با محاسبهی = 0

𝑙𝑘𝑢𝜕

̃

و

𝑚
𝐽𝜕 ،مقادیر  uklو  vkبه صورت زیر تعیین میشوند.
=0
𝑣𝜕
𝑘

()8
()0

𝑙=1 𝑘=1

𝜉‖ 𝑚
2
𝑙𝑘𝑢 𝑙𝛾 ∑ ∑ = 𝑚̃𝐽
)𝑙 − 𝑣𝑘 ‖ − 𝜆 (∑ 𝑢𝑘𝑙 − 1
𝑘=1

𝑞

𝜉‖ 𝑚
2
𝑙𝑘𝑢 𝑙𝛾 ∑ ∑ = 𝑚𝐽
‖ 𝑘𝑣 𝑙 −

𝑐

𝑞

)‖−2/(𝑚−1

𝑘𝑣 ‖𝜉𝑙 −

= 𝑙𝑘𝑢

)−2/(𝑚−1
‖ 𝑗𝑣 ∑𝑐𝑗=1‖𝜉𝑙 −
𝑚
𝑙𝑘𝑢 𝑙𝛾 ∑𝑞𝑙=1
𝑙𝜉
𝑞
𝑚
𝑙𝑘𝑢 𝑙𝛾 ∑𝑙=1

= 𝑘𝑣

در این رابطه γl ،تعداد پیکسلهای با شدت روشنایی
عضویت فازی شدت روشنایی  lنسبت به خوشهی  m ،kعامل

روابط ( )8و ( )0به صورت تکراری تا جایی که میزان تغییرات
از یک حد آستانه کمتر شود پیادهسازی میشوند.

2

۴

ukl ،l

Membership Filtering
Fuzzy Weighted Factor

Bi-Directional Morphological Filter

8
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چهار کلاس اصلی در تصویر با روش ( FRFCMکدهای این
روش در اینترنت موجود است )2به دست آمده ،کلاس متناظر
با دومین شدت روشنایی بالا به عنوان ناحیهی ماهیچه استخراج
شده و پیکسلهای متناظر با آن با مقدار  2و پیکسلهای سایر
نواحی با مقدار صفر جایگزین میشوند .تصویر حاصل به عنوان
ماسک باینری ماهیچه در نظر گرفته میشود.
 -9-4-9-9بخشبندی ماهیچهها به صورت مجزا

پس از استخراج ماسک ران و ماهیچه ،از این دو ماسک برای
بخشبندی ماهیچهها به صورت مجزا استفاده میشود .گامهای
روش چنداطلس پیشنهادی در جدول ( )8ارائه شده است.
جدول ( -)9گامهای روش چنداطلس پیشنهادی
 -2ماسک ناحیهی ران هر اطلس با استفاده از تبدیل همگر روی
ماسک ران تصویر مورد بخشبندی منطبق میشود
 -8تابع انتقال به دست آمده در گام  ،2به ماسک ماهیچه و برچسب
هر اطلس اعمال میگردد
 -۴ماسک ماهیچهی انتقال یافته در گام  ،8به صورت غیرخطی روی
ماسک ماهیچهی تصویر مورد بخشبندی انطباق مییابد
 -۳تابع انتقال به دست آمده ،روی برچسبهای انتقال یافته در گام
 8اعمال میشود
 -9برچسبهای انطباق یافته ادغام شده و برچسب دارای بیشترین
احتمال به عنوان برچسب هر پیکسل تعیین میشود

)𝑥(𝐷 𝑇(𝑥) = 𝑥 +

در این رابطه x ،یک نقطه از تصویر و ) D(xیک بردار جابهجایی
-dبعدی است .در انطباق دو تصویر ،برآورد میدان جابهجایی
بهینه با توجه به تصاویر صورت گرفته که معمولا به عنوان یک
مسالهی بهینهسازی به صورت زیر مطرح میشود.
()5

تابع هدف به فرم  ε=M+Rتعریف میشود .انطباق میتواند به
روشهای مختلفی انجام شود .روشهای هندسی در پی تعیین
ارتباطات مطلوب بین نقاط شاخص ۳آناتومیک بوده و روشهای
نمادین 9در پی بهینهسازی بر اساس تطابق بصری از نظر شدت
تصویر هستند که جزئیات روابط آنها در [ ]85ارائه شده است.
در این مقاله از معیار تطابق مجموع قدرمطلق اختلاف در انطباق
غیرخطی استفاده شده است .کدهای مورد استفاده در این مقاله
در نرمافزار متلب نوشته شده و برای استفاده از نرمافزارهای
 IRTKو  ،dropاز آنجا که این نرمافزارها دارای رابط خط
فرمان 8هستند ،در محیط نرمافزار متلب فراخوانی شدهاند .از
 dropبه دلیل توانمندی آن در انطباق مبتنی بر برچسب و
انطباق مبتنی بر شدت روشنایی با سرعت بالا استفاده شده
است .البته از آنجا که تنها انطباق غیرخطی در این نرمافزار
انجام میشود ،برای بهبود عملکرد انطباق غیرخطی ،قبل از
اعمال آن یک تبدیل همگر با استفاده از  IRTKانجام شده است.
 -1-4-9-9روش پیشنهادی با ماسک ماهیچهی بهبود یافته

در مرحلهی اول میتوان برای انطباق اولیهی تصاویر از ماسک
ماهیچه نیز استفاده کرد .در روش پیشنهادی به منظور انطباق
همگر 8از نرمافزار  IRTKاستفاده شده و انطباق غیرخطی نیز
بر مبنای میدان تصادفی مارکوف ۴با استفاده از نرمافزار drop
انجام شده است .هدف از انطباق غیرخطی ،تطبیق تصویر  Iروی
تصویر  Jبا استفاده از یک تابع غیرخطی  Tاست (رابطهی .)6
()6

889

)𝑇(𝜀 𝑛𝑖𝑚 𝑇̂ = arg

در این رابطه 𝑇̂ ،تبدیل بهینه در کمینهی تابع انرژی  εاست که
شامل معیار تطبیق ( )Mو یک بخش تنظیم اضافی ( )Rبوده و
2

https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/ 66181image-segmentation-using-fast-fuzzy-c-means-clusering
8
Affine
۴
Markov Random Field

برای بهبود نتایج الگوریتم پیشنهادی ،به جای استفاده از ماسک
ماهیچه به صورت باینری ،این ماسک بهبود داده شده و سپس
روش چنداطلس پیشنهادی روی آن اعمال شده است .با توجه
به اینکه مرزهای بین ماهیچهها از جنس چربی هستند ،برای
نمایش بهتر مرزها ،پس از استخراج کلاس ماهیچه با استفاده از
روش  ،FRFCMپیکسلهای مربوط به سایر کلاسها با میانگین
کلاس چربی جایگزین شده تا مرزهای ضعیفتر مشخصتر
شوند .سپس مرزهای تصویر و شدت روشنایی آن بهبود داده
شده و مناطق غیرماهیچه با  0جایگزین شده است.
از آنجا که روش پیشنهادی تنها دارای یک مرحلهی انطباق
همگر و یک مرحلهی انطباق غیرخطی است ،از پیچیدگی روش
چنداطلس سلسلهمراتبی کاسته شده و سرعت الگوریتم تا ۴
برابر افزایش مییابد .ماسک ماهیچهها در تصاویر اطلس ،در
روش پیشنهادی با استفاده از  FRFCMبه صورت خودکار
استخراج شده که در مطالعهی قبل توسط یک متخصص تعیین
شده بود .نتایج روش پیشنهادی برای یک نمونهی داده در شکل
( )۴ارائه شده است .مشاهده میشود که روش پیشنهادی نسبت
به روش چنداطلس سلسلهمراتبی در تخمین ماسک ماهیچه و
بخشبندی مجزای ماهیچهها بهتر عمل کرده است.
۳

Landmarks
Iconic
8
Command Line
9
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شکل ( -)1مراحل مختلف و نتایج هر مرحله از روش پیشنهادی به ازای یک نمونه از دادگان

 -1یافتهها و بحث

دقت استفاده شده است که این معیارها با استفاده از روابط
( )2۴-20محاسبه میشوند [.]۴0

روش پیشنهادی در این مقاله و روش چنداطلس سلسلهمراتبی
روی  80داده از وبسایت اسمیر پیادهسازی شده است.
در مقطع ران  28ماهیچه شامل ماهیچهی چهارسر ران
(واستوس لترالیس ،واستوس اینترمدیوس ،واستوس مدیالیس
و رکتوس فموریس) ،ماهیچههای نزدیککننده (نزدیککنندهی
بلند ،بزرگ و کوتاه) ،ماهیچههای گراسیلیس ،سارتوریوس،
سمیتندینو ،سمیممبرانوس و ماهیچهی دوسر ران وجود دارد.
از آنجا که در بسیاری از اسلایسها مرز مشخصی بین
ماهیچههای نزدیککننده وجود ندارد ،در بخشبندی ماهیچهها
این سه ماهیچه اغلب به عنوان یک ماهیچه در نظر گرفته
میشوند .این شرایط در مورد ماهیچههای واستوس لترالیس و
واستوس اینترمدیوس نیز وجود داشته و این دو ماهیچه نیز در
یک دسته بخشبندی میشوند .بنابراین در این پژوهش در
مجموع  5دسته ماهیچه به صورت مجزا دستهبندی میشود.
به دلیل زمانبر بودن پیادهسازی روش چنداطلس سلسلهمراتبی
روی تمامی اسلایسهای مقطع ران ،در ابتدا به منظور مقایسهی
روش پیشنهادی با روش چنداطلس سلسلهمراتبی ،بخشبندی
ماهیچهها در اسلایس واقع در  %۴9طول ران از زانو انجام شده
است .به صورت تجربی و با توجه به دادگان موجود ،تمامی
ماهیچههای مقطع ران در فاصلهی بین  %89تا  %۳9طول ران
از زانو حضور دارند که اسلایس میانی در این ناحیه ،برای
بخشبندی انتخاب شده است .در نهایت ،روش پیشنهادی روی
سایر اسلایسهای مقطع ران از بالای زانو تا ابتدای ماهیچهی
سرینی بزرگ پیادهسازی شده و نتایج آن گزارش شده است.
به منظور ارزیابی روش پیشنهادی و روشهای پیشین از
معیارهای ضریب شباهت دایس ( ،)DSCحساسیت ،2ویژگی 8و

در رابطهی ( A ،)2۴نتیجهی بخشبندی دستی و  Bنتیجهی
بخشبندی با روش پیشنهادی است.
نتایج بخشبندی روش پیشنهادی با ماسک باینری و ماسک
ماهیچهی بهبودیافته و روش چنداطلس سلسلهمراتبی در
مقایسه با بخشبندی دستی برای پنج نمونه از دادگان در شکل
( )۳نشان داده شده است (شدت روشنایی تصاویر سیتیاسکن
نشان داده شده در شکل ( )۳بهبود یافته است) .مشاهده
میشود ،روشهای مبتنی بر چنداطلس به ویژه روش
چنداطلس سلسلهمراتبی ،به ازای دادههای بسیار عضلانی که
مرز ماهیچهها در آنها کمتر مشخص است ،نتایج ضعیفتر و
خطای بیشتری دارند .برای مثال ،نمونههای شمارهی  8و ۳
نسبت به سه نمونهی دیگر عضلانیتر بوده و بخشبندی آنها
با خطا مواجه است (فلش نارنجی) .روشهای مبتنی بر اطلس
به ازای دادههای بسیار متفاوت از اطلسها ،عملکرد ضعیفتری
دارند (ماهیچههای رکتوس فموریس و سمیممبرانوس در
نمونهی شمارهی  .)۳شکل ( )۳نشان دهندهی عملکرد مشابه

2

8

Sensivity

𝑃𝑇
𝑃𝐹 𝑇𝑃 +
𝑃𝑇
= حساسیت
𝑁𝐹 𝑇𝑃 +
𝑁𝑇
= ویژگی
𝑁𝑇 𝐹𝑃 +
|𝐵 ∩ 𝐴| 2
= دایس
|𝐵| |𝐴| +

()20

= دقت

()22
()28
()2۴
FP: False Positive
FN: False Negative

TP: True Positive
TN: True Negative

Specifity
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و حتی بهتر روش پیشنهادی نسبت به روش پیشین میباشد
(فلش زرد) ،در حالی که روش پیشنهادی زمان پردازش را بسیار
کاهش داده است .میانگین معیارهای حساسیت ،ویژگی و دقت
برای ماهیچههای مختلف در روش چنداطلس سلسلهمراتبی و
روش پیشنهادی به ترتیب در جدولهای ( )۴و ( )۳ارائه شده

880

است .با توجه به کوچک بودن سطح مقطع هر ماهیچه نسبت
به سطح کل تصویر ،مقادیر ویژگی به ویژه برای ماهیچههای
کوچکتر بسیار بالا است .مقادیر حساسیت و دقت روش
پیشنهادی نسبت به روش چنداطلس سلسلهمراتبی بالاتر است
(جداول  ۴و .)۳

شکل ( -)4پنج نمونه از نتایج :الف) بخشبندی دستی ،ب) روش چنداطلس سلسلهمراتبی ،ج) روش پیشنهادی ،د) روش
پیشنهادی با ماسک ماهیچهی بهبودیافته .فلش نارنجی :خطای روشها برای دادههای بسیار عضلانی ،فلش زرد :عملکرد بهتر روش
پیشنهادی نسبت به روش چنداطلس سلسلهمراتبی
جدول ( -)1میانگین حساسیت ،ویژگی و دقت روش

جدول ( -)4میانگین حساسیت ،ویژگی و دقت روش پیشنهادی

چنداطلس سلسلهمراتبی برای ماهیچههای مختلف

برای ماهیچههای مختلف

ماهیچه

ماهیچه

حساسیت

ویژگی

دقت

حساسیت

ویژگی

دقت

68/09

55/66

05/56

سمیممبرانوس

05/88

55/50

62/5۴

سمیممبرانوس

55/55

59/۴2

سارتوریوس

89/۳2

55/55

5۴/80

سارتوریوس

00/00

50/0۳

گراسیلیس

00/28

2

56/۴۴

گراسیلیس

60/28

2

دوسر ران

05/5۳

55/59

58/28

دوسر ران

60/90

55/58

5۴/۴6

سمیتندینو

09/0۳

55/5۳

60/۴9

سمیتندینو

60/86

55/5۴

60/62

نزدیککننده

69/82

55/52

66/08

نزدیککننده

60/55

55/58

65/۴8

واستوس لترالیس و
واستوس اینترمدیوس

65/۳6

55/58

59/۴8

واستوس لترالیس و واستوس
اینترمدیوس

58/98

55/58

59/86

رکتوس فموریس

00/۴۴

55/58

62/80

رکتوس فموریس

08/۴۴

55/59

60/85

واستوس مدیالیس

68/۳9

55/65

60/60

واستوس مدیالیس

65/۳8

55/60

60/2۳

میانگین

06/0۳
±20/66

55/5۳
±0/00

66/69
±28/0۳

میانگین

6۴/05
±20/۳۴

55/5۳
±0/08

66/59
±5/52
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نمودار جعبهی 2ضریب شباهت دایس برای روش چنداطلس
سلسلهمراتبی و روش پیشنهادی با ماسک ماهیچهی باینری و
ماسک بهبود یافته برای تمام ماهیچهها در شکل ( )9ارائه شده
است .میانگین ضریب شباهت دایس برای روش پیشنهادی برابر
با  69/98±6/80و برای روش چنداطلس سلسلهمراتبی برابر با
 6۴/00±6/88است .همچنین برای روش پیشنهادی با ماسک

ماهیچهی بهبود یافته ،میانگین ضریب شباهت دایس برابر با
 68/96±0/85است .میانگین دقت ،حساسیت و ویژگی برای
روش پیشنهادی با ماسک ماهیچهی بهبود یافته به ترتیب برابر
با  6۳/8۴±5/89 ،65/06±5/8و  55/5۳±0/08است که نسبت
به روش پیشنهادی با ماسک ماهیچهی باینری دقت ،ویژگی،
حساسیت و ضریب شباهت دایس بالاتری دارد.

شکل ( -)5نمودار جعبهی ضریب شباهت دایس برای روش چنداطلس سلسلهمراتبی ،روش پیشنهادی و روش پیشنهادی با ماسک
ماهیچهی بهبود یافته

میانگین ضریب شباهت دایس ،دقت ،حساسیت و ویژگی روش
پیشنهادی به ازای تمامی اسلایسها در مقطع ران از بالای زانو
تا ابتدای ماهیچهی سرینی بزرگ در جدول ( )9و نتایج روش
پیشنهادی روی تمامی اسلایسهای دو نمونه از دادگان در شکل
( )8ارائه شده است .مشاهده میشود که روش پیشنهادی در
بخشبندی سهبعدی ماهیچهها نیز نتایج مطلوبی دارد.
Boxplot

با توجه به شکل ( ،)8نتایج روش در بخشبندی بخش انتهایی
سر کوچک ماهیچهی دوسر ران با خطا مواجه شده که به دلیل
باریک شدن ماهیچه بوده و در بعضی از نمونهها در این اسلایس-
ها این ماهیچه حضور ندارد .در مطالعهی [ ]20تنها از دادههای
مربوط به نمونههای زن استفاده شده که این دادهها نسبت به
نمونههای مرد چربی بیشتری در ناحیهی ران داشته [ ]80و با

2
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توجه به اینکه مرز مشخص کنندهی بین ماهیچهها چربی
است ،بخشبندی نمونههای زن سادهتر میباشد .در پژوهش
حاضر ،روش پیشنهادی و روش پیشین روی نمونههای زن و
مرد پیادهسازی شده است .با توجه به نتایج به دست آمده،
عملکرد روش پیشنهادی و روش پیشین برای ماهیچهی
رکتوس فموریس ضعیفتر از سایر ماهیچهها است .دلیل این
امر مجاورت ماهیچهی رکتوس فموریس با ماهیچههای
واستوس است که در نمونههای بسیار عضلانی مرز بین این
ماهیچهها مشخص نبوده و الگوریتم در بخشبندی آنها با خطا
مواجه میشود .همچنین ماهیچههای سمیممبرانوس و
سمیتندینو نیز با یکدیگر مجاور بوده و اغلب مرز بین آنها
مشخص نیست ،بنابراین ضریب دایس برای این ماهیچهها
نسبت به سایر ماهیچهها کمتر است.

885

جدول ( -)5میانگین ضریب دایس ،حساسیت ،ویژگی و دقت
روش پیشنهادی برای ماهیچههای مختلف در تمام اسلایسها
ماهیچه

دایس

حساسیت

ویژگی

دقت

سمیممبرانوس

66/82

5۴/22

55/0۴

6۳/82

سارتوریوس

69/05

52/06

55/6۴

60/95

گراسیلیس

69/00

50/09

55/59

68/08

دوسر ران

60/۳8

68/۳5

55/52

08/0۳

سمیتندینو

60/0۴

69/05

55/66

00/۳0

نزدیککننده

66/99

58/28

55/6۴

69/۴0

واستوس لترالیس و
واستوس اینترمدیوس

58/5۴

59/25

55/0۴

52/02

رکتوس فموریس

00/55

06/99

55/5۴

05/05

واستوس مدیالیس

66/50

5۳/86

55/09

6۳/۳۳

میانگین

69/۳2
±9/88

65/8۴
±0/86

55/6۳
±0/00

68/89
±0/02

شکل ( -)6نمونههایی از نتایج بخش بندی دستی (الف و ج) و نتایج روش پیشنهادی (ب و د) روی تمامی اسلایسها

تاثیر تعداد نمونههای مورد استفاده به عنوان اطلس بر دقت،
حساسیت و ضریب شباهت دایس روش پیشنهادی در شکل
( )0نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،با
افزایش تعداد اطلسها ،عملکرد روش پیشنهادی بهبود مییابد.
البته با افزایش تعداد نمونهها بیش از  29اطلس ،بهبود
چشمگیری در عملکرد روش مشاهده نمیشود.
در نتایج ارائه شده ،برای بخشبندی هر نمونه 25 ،نمونهی دیگر
به عنوان اطلس در نظر گرفته شده است .زمان پیادهسازی روش
پیشنهادی با استفاده از  25اطلس به طور میانگین برابر با 8۳
ثانیه برای یک اسلایس از هر نمونه و برای روش چنداطلس
سلسلهمراتبی برابر با  02ثانیه در سیستمی با مشخصات
 2.6GHz ،Corei7و  8GB RAMبوده که نشان دهندهی
سرعت بالای روش پیشنهادی نسبت به روش قبل است .نتایج
روش پیشنهادی و روش چنداطلس سلسلهمراتبی بر اساس
معیارهای دایس ،حساسیت و دقت به هم نزدیک بوده و روش
پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به روش قبل داشته است.

شکل ( -)2تاثیر افزایش تعداد اطلسها بر دقت ،حساسیت و
ضریب دایس روش پیشنهادی

 -4نتیجهگیری
کمیسازی و بخشبندی ماهیچههای مقطع ران نقش مهمی در
بررسیهای پس از عملهای ارتوپدی داشته و میتواند در
تشخیص بیماریهایی که منجر به فرسایش عضلانی میشوند،
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 با توجه به زمانبر بودن فرایند بخشبندی دستی.موثر باشد
 در مطالعات مختلفی به بخشبندی اتوماتیک،این ماهیچهها
 اغلب مطالعات پیشین در این.این ماهیچهها پرداخته شده است
 از آنجا که در. انجام شده استMRI زمینه روی دادههای
جراحیهای ارتوپدی به طور معمول از تصاویر سیتیاسکن
 کمیسازی اتوماتیک، در این پژوهش،استفاده میشود
 در مطالعهی گذشته.ماهیچهها در این تصاویر انجام شده است
به منظور کمیسازی ماهیچههای مقطع ران در تصاویر
سیتیاسکن از روش چنداطلس سلسلهمراتبی استفاده شده
 این روش عملکرد خوبی در کمیسازی ماهیچهها داشته.است
 در.اما هزینهی محاسباتی بالایی داشته و زمانبر میباشد
 روش چنداطلس پیشنهادی به منظور کاهش،مطالعهی حاضر
زمان روش پیشین ارائه شده که نسبت به روش پیشین زمان
 ثانیه به02  ثانیه در مقابل8۳( پردازش را بسیار کاهش داده
،ازای هر اسلایس) و عملکرد بهتری بر اساس معیارهای دقت
 همچنین روش. ویژگی و ضریب شباهت دایس دارد،حساسیت
پیشنهادی با استفاده از ماسک ماهیچهی بهبود یافته نیز
.پیادهسازی شده که باعث بهبود عملکرد این روش شده است
 در مطالعهی پیشین تنها از نمونههای زن استفاده،علاوه بر این
 مرز ماهیچهها،شده که به دلیل حضور بیشتر بافت چربی
 روش پیشنهادی با استفاده، در مطالعهی حاضر.مشخصتر است
.از نمونههای زن و مرد پیادهسازی شده است
 استخراج دستهی،با توجه به اینکه هدف نهایی این پژوهش
فیبرهای ماهیچه در ماهیچههایی است که فیبرهای آنها در
 در مطالعات آینده،تصاویر سیتیاسکن قابل مشاهده میباشد
.به استخراج دستهی فیبرها پرداخته خواهد شد
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