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ABSTRACT

Statistical Shape Modeling

Statistical Shape Modeling is widely used in many applications of cardiac images. Many
efforts have been done to generate optimized Statistical Shape Models (SSMs). In this
paper, we evaluated three different 3D endocardial models constructed using different
alignment procedures. From 20 healthy CMR datasets, three different endocardial
models are generated by varying the surface alignment methods means based on the
Center of the Apex (CoA), the Center of Mass (CoM), and the Center of the Basal (CoB)
of the endocardium. Then Principle Component Analysis (PCA) is applied to show the
maximum variation of the SSMs. The constructed statistical models are compared by
measuring the compactness, generalization ability, and specificity. Besides, the
performance of each model in the 3D endocardial segmentation application using the
Active Shape Model (ASM) technique is evaluated by the Hausdorff Distance (HD)
criterion. The results indicate that the CoB-based model is less compact than the CoAbased model but more compact than the CoM-based model. Although for a constant
number of modes the reconstruction error is approximately the same for all models,
surface alignment based on CoB leads to generate a more specific model than the others.
The resulted HDs show that the CoB alignment strategy produces the ASM which has
the best performance in 3D endocardial segmentation among the other models. The
computed results from the quantitative analysis demonstrate that varying alignment
strategies affect the quality of the constructed SSM. It is obvious that the specificity and
segmentation accuracy of the proposed CoB-based model outperforms the classical
CoM-based approach.
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واژههای کلیدی

چکیده

مدلسازی شکل آماری

مدلسازی شکل آماری به طور گسترده در کاربردهای مربوط به تصاویر قلبی مورد استفاده قرار گرفته و
مطالعات متعددی با هدف ساخت این مدلها به طور بهینه انجام شده است .در این مقاله به ارزیابی
مدلهای سهبعدی مختلف از اندوکاردیوم که در نتیجهی به کارگیری استراتژیهای متفاوت
همراستاسازی پوستهها به وجود آمده پرداخته شده است .با کمک  80دادهی نرمال ،سه مدل سهبعدی
مختلف اندوکاردیوم در فاز انتهای سیستول از طریق روشهای همراستاسازی متفاوت با استفاده از نقاط
مرکز راس ( ،)CoAمرکز جرم ( )CoMو مرکز قاعدهی ( )CoBاندوکاردیوم ساخته شده است .آنالیز
مولفهی اصلی به منظور تشریح اختلافات آماری مدلها انجام شده و کارایی مدلها توسط معیارهای
فشردگی ،قابلیت تعمیم و اختصاصی بودن مورد ارزیابی قرار گرفته است .همچنین فاصلهی هاسدرف به
عنوان شاخصی جهت بررسی عملکرد هر مدل در کاربرد بخشبندی از طریق تکینیک مدل شکل فعال
مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج به دست آمده بیانگر این است که مدل مبتنی بر  CoBنسبت به
مدل مبتنی بر  CoAفشردگی کمتر و نسبت به مدل مبتنی بر  CoMفشردگی بیشتری دارد .با این که
در یک تعداد مد معین ،خطای بازسازی نمونهها در هر سه مدل تقریبا یکسان بوده اما همراستاسازی
بر مبنای  CoBمنجر به ساخت مدلی شده که منحصر به فردتر از دو مدل دیگر است .در نهایت مقایسهی
نتایج هاسدرف نشان داده که بخشبندی اندوکاردیوم با استفاده از مدل مبتنی بر  CoBدارای دقت
بیش تری نسبت به دو مدل دیگر است .آنالیز کمی نتایج نشان داده که تغییر روش همراستاسازی در
ساخت مدل شکل آماری موثر بوده به طوری که میزان شاخص اختصاصی بودن و دقت بخشبندی با
استفاده از مدل ساخته شده بر مبنای  CoBنسبت به روش مرسوم  CoMکاملا بهبود یافته است.
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در یکی از مطالعات پایه در زمینهی ساخت مدل شکل آماری
قلب توسط فرنگی و همکارانش [ ]45روشی جهت ساخت یک
مدل سهبعدی از بطن راست و چپ قلب پیشنهاد شده که در
آن جهت حل مسالهی یافتن نقاط متناظر (یکی از مراحل مهم
در ساخت مدل شکل آماری) از انطباق تصاویر بخشبندی شده
به جای تصاویر مبتنی بر شدت استفاده شده است .بهرهگیری
از مدل آماری شکل به منظور بخشبندی با کمک روش مدل
شکل فعال 6برای اولین بار توسط کوتز و همکارانش پیشنهاد
شده است [ .]46در مقالهی [ ]45مدل شکل فعال سهبعدی از
بطن چپ با کمک تصاویر تشدید مغناطیسی آموزش داده شده
و جهت بخشبندی تصاویر  CTارزیابی شده است .در مقالهی
[ ]49مدلهای آماری مختلف و کاربرد کلینیکی آنها شرح
داده شده که تمرکز آن بیشتر روی مدل توزیع نقطهای 5است.
روشهای جایگزینی مانند مدل تغییر شکل آماری،]45[ 40
اطلس احتمالی ]80[ 44و مدلسازی سهبعدی چندمقیاسهی
 ]84[ M-repsنیز وجود داشته که توانایی محدود کردن
بخشبندی به صورت آماری را دارند .در مقالهی []88
بخشبندی تصاویر تشدید مغناطیسی قلب با کمک مشهای
حاصل از تصاویر سهبعدی اکوکاردیوگرافی صورت گرفته است.
نتایج این مطالعه نشان داده که در بعضی از موارد به دلیل
تفاوتهای زیاد شکل بین مش پوسته و سطح مقطع بطن چپ،
الگوریتم تطبیق به خوبی عمل نکرده و پوسته در پروسهی تغییر
شکل ،کانتور مناسب را پیدا نکرده است .در این مقاله بیان شده
است که روشهای مختلف ترکیب و همچنین نحوهی درگیر
کردن فازهای متفاوت از سیکل قلبی میتواند از منظر عملکرد
بخشبندی در نتیجهی مدل به دست آمده تاثیرگذار باشد.

بیماریهای قلبی-عروقی یکی از شایعترین دلایل مرگ و میر
در سراسر جهان بوده [ ]4و از این رو ارزیابی عملکرد بطن
چپ گامی مهم و موثر در جهت بررسی این دسته از بیماریها
است [ .]9 ،8تصویربرداری رزونانس مغناطیسی قلب 4یک روش
استاندارد طلایی 8برای ارزیابی آناتومی و عملکرد بطن چپ
قلب است [ .]8از مزیتهای اصلی این روش در مقایسه با سایر
روشها میتوان به غیرتهاجمی بودن و توانایی در فراهم آوردن
تصاویر با کیفیت بالای آناتومیکی و عملکردی اشاره نمود [.]9
از سوی دیگر مدل شکل آماری )SSM( 9ابزار بسیار موثری برای
بیان یک مدل خاص و فشرده از مجموعهی دادههای در دست
بررسی است .در حقیقت انگیزهی ساخت و استفاده از مدلهای
آماری دارای دو جنبهی اساسی است.
 -4مدل شکل آماری میتواند به عنوان یک منبع کمی اطلاعات
که بیانگر میانگین و تغییرات شکل و یا حرکت (در ارگانهای
متحرک) است در نظر گرفته شده ،منجر به کشف نشانگر8های
نوین از این پارامترها شود و برای مثال جهت دستهبندی
گروههای سالم و ناسالم مورد استفاده قرار گیرد [.]48-8
 -8جدا از توانایی در مدلسازی شکل و حرکت SSM ،به دلیل
داشتن اطلاعات کافی از دادههای موجود در مجموعهی
آموزشی ،میتواند در بخشبندی تصاویر پزشکی (پروسهای
ضروری قبل از انجام اکثر اندازگیریهای کمی ،آنالیزها و
ارزیابیهای پزشکی) نیز مورد استفاده قرار گیرد [.]49 ،44
به منظور تخمین حجم [ ]8و جرم بطن چپ ،ترسیم دقیق
کانتور دیوارههای اندوکاردیوم 9و اپیکاردیوم 8روی تمام
برشهای محور-کوتاه 5امری ضروری بوده که پروسهای زمانبر،
خسته کننده و دارای خطا است [ ]48و همواره دارای تغییرات
در تفاوت ترسیم در بین کاربرهای مختلف و حتی برای یک
کاربر در زمانهای مختلف میباشد [ .]48 ،49در حقیقت SSM
از طریق ساخت یک مدل شکل از مجموعهی دادههای آموزشی،
تطبیق این مدل به یک تصویر جدید و در نهایت حل یک
مسالهی بهینهسازی به منظور پیدا کردن بهترین پارامترهای
مدل برای تصویر ،دارای کاربرد بخشبندی است به طوری که
نمونههای مدل تنها قادر به تغییر شکل در مسیر پیدا شده در
مجموعهی آموزشی میباشند.

در مقالهی حاضر نیز این فرضیه مطرح شده که پروسههای
همراستاسازی اولیهی 48متفاوت میتواند باعث تولید مدلهای
مختلف با ویژگیهای متفاوت شود که به کارگیری این مدلها
با ویژگی های متفاوت در کاربردهای مختلف پزشکی اهمیت
ارزیابی و مقایسهی آنها را مشخص میسازد .بدین منظور
مقالهی حاضر با رویکرد ارزیابی تاثیر روشهای همراستاسازی
مختلف در کیفیت مدل و بررسی عملکرد آن مدل در کاربرد
بخشبندی انجام شده است .برای رسیدن به این هدف از تصاویر
تشدید مغناطیسی قلب در فاز انتهای سیستول 49مجموعهای از
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افراد سالم استفاده شده به طوری که همراستاسازی ابتدایی
پوستهها بر مبنای سه نقطهی مرجع مرکز راس ،مرکز جرم و
مرکز قاعدهی اندوکاردیوم در مدلهای مختلف انجام شده است.
در یک مقالهی مشابه در زمینهی ریه [ ]89پیشنهاد شده است
که برای ساخت مدل شکل آماری دوبعدی از ریهها با استفاده
از تصاویر اشعهی ایکس از قفسهی سینه و روش مبتنی بر
فوریه ،4از نقطهی راس ریهها جهت همراستاسازی اولیه در
حوزهی مکان استفاده شود .در نهایت مدل ساخته شده با روش
پیشنهادی با مدل ساخته شده با روش مرسوم استفاده از مرکز
جرم ،از لحاظ میزان فشردگی و عملکرد مدل در بخشبندی
ریههای راست و چپ مورد ارزیابی قرار گرفته است .در این
مقاله سه مدل ساخته شده با شاخصهای همراستاسازی
متفاوت از لحاظ فشردگی ،قابلیت تعمیم و اختصاصی بودن با
هم مقایسه شده ،به عنوان معیار ارزیابی از مدلهای تولید شده
ارزیابی مدل و بخشبندی
ارزیابی مدلها

 .4فشردگی
 .8قابلیت تعمیم
 .9اختصاصی بودن

بخشبندی بر اساس

ASM

فاصلهی هاسدورف

انطباق و ساخت مدل

جهت ساخت مدل شکل فعال برای بخشبندی اندوکاردیوم
استفاده شده و عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
در ادامه ابتدا دادهها و الگوریتم پیشنهادی شرح داده شده،
سپس برای مقایسهی اثر تغییر روشهای همراستاسازی بر رفتار
آماری مدلها ،با کمک معیارهای استاندارد به ارزیابی مدلها
پرداخته شده ،از مدلهای ساخته شده به منظور کاربرد در
بخشبندی بهره گرفته شده ،نتایج مدلها از لحاظ عملکرد
مورد مقایسه قرار گرفته و دو بخش پایانی نیز به بحث و
نتیجهگیری در مورد نتایج اختصاص داده شده است.

 -1مواد و روشها
با توجه به فلوچارت ارائه شده در شکل ( )4الگوریتم پیشنهادی
از سه بخش اصلی پیشپردازش و همراستاسازی ،انطباق و
ساخت مدل و در نهایت ارزیابی و بخشبندی تشکیل شده است.
پیشپردازش و همراستاسازی

یافتن نقاط متناظر با کمک
الگوریتم CPD

درونیابی داخل اسلایس و برش
تصاویر برای داشتن سایز یکسان

انطباق با کمک الگوریتم آنالیز
پروکراستس

اصلاح آرتیفکت تنفسی
تصاویر حجمی و
درونیابی بین اسلایسی

میانگینگیری از پوستههای منطبق
شده
اعمال

بخشبندی شده از
انتهای سیستول

ساخت پوستهی سهبعدی اندوکاردیوم
و کاهش نقاط به  8000نقطه

PCA

همراستاسازی
بر اساس:

ساخت مدل آماری
CoB

CoM

CoA

شکل ( -)4مراحل ساخت ،ارزیابی و بخشبندی مدلهای سهبعدی دیوارهی اندوکاردیوم بطن چپ

ورودی این الگوریتم تصاویر سهبعدی و بخشبندی شده در فاز
انتهای سیستول است .ابتدا تمام برشهای تصاویر حجمی،
درونیابی شده و برش خورده است به طوری که تمام برشها
دارای فاصلهی پیکسل  4×4میلیمتر و سایز 800×800
پیکسل باشند .تمام برشها برای اصلاح آرتیفکت تنفسی ،با
کمک یک تبدیل صلب ،در راستای  Xو  Yجابهجا شده،
پوستهی سهبعدی اندوکاردیوم با مش مثلثی از تصاویر
بخشبندی شده ساخته شده و تعداد نقاط تمام پوستهها به
 8000نقطه کاهش یافته است .سپس از طریق سه روش

همراستاسازی پیشنهادی مبتنی بر نقاط آناتومیکی مرکز راس
( ،)CoAمرکز قاعده ( )CoBو مرکز جرم ( ،)CoMپوستهها بر
یک الگوی بهینه 8منطبق شده و هر سه گروه (مبتنی بر ،CoA
 CoBو  )CoMبه طور جداگانه وارد پروسهی یافتن نقاط متناظر
با کمک الگوریتم  9CPDشده است .پس از آن نقاط تمام
پوستهها با اندیس 8یکسان مرتب شده و جهت انطباق 9وارد
الگوریتم آنالیز پروکراستس 8شده است .در این مرحله از نقاط
متناظر و همراستای نمونههای مختلف ،میانگینگیری شده و
مدهای اصلی واریانس در مجموعهی آموزشی با اعمال PCA
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روی ماتریس کوواریانس دادهها تخمین زده شده است .پس از
ساخته شدن مدل شکل آماری ،در مرحلهی ارزیابی مدل سه
فاکتور مرسوم فشردگی ،قابلیت تعمیمپذیری و اختصاصی بودن
برای مدل محاسبه شده است .در نهایت مدل شکل آماری تولید
شده جهت بخشبندی سهبعدی اندوکاردیوم با کمک روش
 ASMمورد استفاده قرار گرفته و به منظور ارزیابی کارایی
بخشبندی نیز از فاکتور فاصلهی هاسدرف 4استفاده شده است.

 -4-1مجموعهی دادهها
به منظور ارزیابی نتایج الگوریتم پیشنهادی از تصاویر فاز انتهای
سیستول دادههای سالم مجموعهی دادهی  8ACDCشامل 80
تصویر حجمی از تصاویر محور-کوتاه قلب و جمعآوری شده
توسط دستگاه  cine-MRIاستفاده شده است [.]88

859

از قلب میشود .برای اصلاح اثرات این خطا از روش پیشنهادی
در مقالهی [ ]89بر مبنای یک الگوریتم انطباق ساده برای یافتن
میزان جابهجایی لازم در برشهای محور-کوتاه استفاده شده
است .در این راستا ابتدا برش میانی به عنوان اولین برش مرجع
در نظر گرفته شده و تمام برشهای بالای آن از طریق یک
تبدیل صلب با درجهی آزادی ( 8جابهجایی در راستای  Xو )Y
بر آن منطبق شده است .پس از انتقال تمام برشهای بالای
برش مرجع به موقعیت مکانی مناسب ،تصویر دوبعدی بالای
برش میانی به عنوان مرجع جدید انتخاب شده و همین روند
برای آن برش و تمام برشهای بالای آن ادامه یافته است .کل
فرایند ذکر شده برای تمام برشهای پایین برش میانی نیز تکرار
شده است .نحوهی اصلاح آرتیفکت تنفسی در یک نمونه از
پوستهی سهبعدی بطن چپ در شکل ( )8نشان داده شده است.

 -1-1پیشپرازش
 -4-1-1نرمالیزه کردن سایز تصاویر
دادههای مورد استفاده در این مقاله دادههای کلینیکی بوده که
در چند مرکز جمعآوری شده [ ]88و دارای رزولوشنهای
(داخل-صفحهای 9و بین-صفحهای )8متفاوت است .برای مثال
بازهی رزولوشن داخل-صفحهای در دادهها برابر با 4/96-4/86
 mm2/pixelاست .از طرف دیگر تصاویر هر برش شامل نواحی
زیادی است که میتوان با کاهش آن به ناحیهی مورد نظر (بطن
چپ) حجم محاسبات را کاهش داد .از این رو برای یکسانسازی
سایز تصاویر ،کاهش حجم محاسبات و رسیدن به رزولوشن
واقعی  ،mm 4×4×4ابتدا تصاویر هر برش به کمک درونیابی،
اطلاعات تعداد پیکسلها و فاصلهی بین آنها ،تغییر سایز 9داده
شده است .با این تغییر سایز فاصلهی میان پیکسلها در هر
برش به  mm 4×4رسیده است .در مرحلهی بعد ،تصاویر حجمی
(سهبعدی) دارای برشهای با فاصلهی پیکسل یکسان (4×4
 )mmبه منظور داشتن سایزی برابر و با در نظر گرفتن حاشیهای
برای اطمینان از حضور بطن چپ در تمام تصاویر ،برش خورده
به طوری که سایز نهایی آنها برابر با  800×800پیکسل است.

شکل ( -)1مثالی از تصاویر حجمی ماسک 5اندوکاردیوم (چپ)،
پوستهی سهبعدی اندوکاردیوم قبل (وسط) و بعد (راست) از
اصلاح آرتیفکت تنفسی

 -9-1-1اصلاح خطای ناشی از رزولوشن ناهمگون دادهها
در تصاویر حجمی حاصل از تصویربرداری تشدید مغناطیسی یا
سایر روشهای تصویربرداری توموگرافی به دلیل وجود مشکلات
تکنیکی ،رزولوشن داخل-صفحهای از رزولوشن بین برشها
بیشتر بوده که باعث میشود پوستهی سهبعدی ساخته شده از
این برشهای به نسبت کم ،دارای آرتیفکت پلهای شدیدی
باشد .این موضوع در مورد قلب که ارگانی متحرک بوده و بین
دو برش متوالی آن حرکت وجود دارد ،بسیار نامطلوبتر است
[ .]88بنابراین با استفاده از روش درونیابی مبتنی بر شکل
[ ]86 ،85تصاویر جدیدی بین برشهای اصلی در راستای محور
بلند 6قلب ایجاد شده است .با استفاده از این روش میتوان به
حجمی با رزولوشن  mm 4×4×4در سه بعد دست یافت.

 -1-1-1تصحیح خطای ناشی از آرتیفکت تنفسی
 -1-1-1ساخت پوستهی سهبعدی اندوکاردیوم

یکی از خطاهای موثر در هنگام اخذ تصاویر تشدید مغناطیسی
از قلب ،خطای ناشی از آرتیفکت تنفسی 8است که باعث
جابهجایی و تغییر مکان بعضی از برشها در یک تصویر حجمی

پس از انجام مراحل پیشپردازش ،پوستهی سهبعدی
اندوکاردیوم با رزولوشن بالا در فاز انتهای سیستول با کمک
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مجموعهی اسلایسهای هر داده (تصاویر بخشبندی شدهی
سهبعدی) ساخته شده و به صورت مثلثی مشبندی شده است
[ .]85با اعمال مش مثلثی تعداد زیاد و متفاوتی نقطه روی
سطح هر پوستهی اندوکاردیوم ایجاد شده که به منظور
سادهسازی ،4کاهش حجم محاسبات و نرمالایز کردن 8تعداد این
نقاط ،لازم است تا تعداد مثلثها با حفظ توپولوژی 9و شکل
اندوکاردیوم کاهش یافته و پوسته از طریق نمونهگیری
یکنواخت 8مجددا بازسازی شود .برای این منظور روشهای
متفاوتی در مقالات ذکر شده است [ .]98-90در مطالعهی
حاضر از تکنیک کاهش نقاط پیشنهاد شده در مقالهی []99
برای کاهش مشهای مثلثی استفاده شده که در آن روند کاهش
تعداد مش 9دارای سه مرحلهی کلی به صورت زیر است.
 -4طبقهبندی هر راس :8هندسه و توپولوژی ناحیهای را برای
هر راس مشخص میکند
 -8شاخص کاهش :5معادل با تخمین خطا هنگام حذف شدن
یکی از راسها
 -9مثلثبندی :6پس از حذف هر راس ،حفرهی ایجاد شده باید
دوباره مثلثبندی شود
در نهایت پس از انجام تکنیک کاهش مش 80 ،پوسته که هر
کدام شامل  8000راس 5میباشد به عنوان دستهی دادهی
آموزشی جهت ساخت مدل مورد استفاده قرار گرفته است.
پوستهی ساخته شده قبل و بعد از کاهش تعداد راسها و
قرارگیری همزمان پوستهی سهبعدی و یک برش مقطعی از
تصویر در شکل ( )9نشان داده شده است.

 -9-1ساخت مدل شکل آماری
به منظور ساخت مدل شکل آماری سهبعدی از یک مجموعهی
دادهی آموزشی که هر کدام از دادههای آن با  Nنقطه مشخص
شده ابتدا هر کدام از این اشکال مانند رابطهی ( )4به صورت
یک بردار  N×9بعدی در نظر گرفته شده است.

()4

𝑧1
.
𝑇) 𝑁𝑧 . , 𝑋 = (𝑥1 , 𝑦1 , 𝑧1 , … , 𝑥𝑁 , 𝑦𝑁 ,
.
] 𝑁𝑧

𝑦1
.
.
.
𝑁𝑦

𝑥1
.
𝑋= .
.
𝑁𝑥 [

سپس به منظور نشان دادن تاثیر فاکتور همراستاسازیهای
مختلف در ساخت مدل ،سه نقطهی مرکز راس ( ،)CoAمرکز
جرم ( )CoMو مرکز قاعده )CoB( 40به عنوان سه نقطهی
مرجع جهت همراستاسازی اولیهی دادهها (از طریق چرخش44
و انتقال )48با دادهی مرجع بهینه مورد استفاده قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که در این قسمت تغییر سایز 49بین دادهها
نادیده گرفته شده زیرا وجود تغییرات در سایز ،بخشی از
اختلافات آناتومیکی بین پوستههای اندوکاردیوم است .پس از
انجام این مرحله پوستههایی با همراستاسازیهای اولیهی
متفاوت به پروسهی یافتن نقاط متناظر از طریق الگوریتم CPD
وارد شده است [ .]99 ،98سپس از طریق الگوریتم آنالیز
پروکراستس (رابطهی  ]98[ )8که یک تبدیل صلب بوده و باعث
منطبق شدن پوستههای دارای نقاط متناظر میشود از پوستهها
میانگینگیری شده و مدل ساخته شده است.
𝑘

()8

1
𝑖𝑋 ∑
𝑘

= ̅𝑋

𝑖=1

کاهش نقاط

در این رابطه  kتعداد دادهها در مجموعهی آموزشی است .نهایتا
با اعمال  PCAاختلاف آماری در مدهای مختلف تشریح شده
[ ]95و ماتریس کوواریانس دادهها ( )Sبرای هر شکل  Xiدر
مجموعهی آموزشی به صورت زیر محاسبه شده است.
𝑘

()9

شکل ( -)9پوستهی سهبعدی اندوکاردیوم قبل (بالا-چپ) و
بعد (بالا-راست) از کاهش تعداد راسهای مش مثلثی به 8000
نقطه ،نمایش همزمان پوستهی به دست آمده روی یک برش
میانی از تصاویر محور-کوتاه (پایین)

1
𝑇𝑖𝑋𝑑 𝑖𝑋𝑑 ∑
𝑘

=S

𝑖=1

در مرحلهی بعد  PCAروی  Sاعمال شده و بردارهای اصلی و
مقادیر اصلی ماتریس کوواریانس استخراج شده است .در
4
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حقیقت بردارها و مقادیر اصلی ،جهت و مقدار واریانس تغییرات
را نشان میدهد.
()8

S𝑃𝑑 = 𝜆𝑑 𝑃𝑑 ,

در این رابطه  Pdبردار ویژه4ی  Sمربوط به -dامین بزرگترین
مقدار ویژه8ی  λdو  mتعداد نقاط نمونه بوده و رابطهی زیر نیز
برقرار است.
()9

𝑃𝑑𝑇 𝑃𝑑 = 1

با مرتبسازی مقادیر اصلی به صورت نزولی و قرار دادن
بردارهای متناظر با آنها در ستونهای ماتریس  ،Pمدلی خطی
به صورت زیر به دست آمده است.
()8

855

 -1-1مقایسه و ارزیابی مدلها
شاخصهای مختلفی به منظور بررسی کیفیت یک مدل آماری
در مطالعات مختلف ارائه شده است که از متداولترین آنها
میتوان به میزان فشردگی ،9قابلیت تعمیم 8و اختصاصی بودن9
اشاره کرد [.]96
 -4-1-1فشردگی
یک مدل فشرده مدلی است که دارای کمترین مقدار واریانس
ممکن بوده و برای تعریف یک نمونه نیازمند حداقل تعداد
پارامتر باشد .برای مقایسهی دو مدل بر حسب این معیار
واریانس تجمعی (رابطهی  ]95[ )5بر حسب تعداد پارامترهای
مختلف موجود برای مدل رسم شده است.
𝑀

()5

𝑏𝑃 𝑥 = 𝑥̅ +

𝑚𝜆 ∑ = )𝑀(𝐶
𝑚=1

در این رابطه ̅𝑥 میانگین لندمارکها و  bبردار پارامتر شکل مدل
بوده که با معادلهی ) ̅𝑥  𝑏 = 𝑃𝑇 (𝑥 −قابل محاسبه است .به
طور معمول بزرگترین مقادیر ویژه انتخاب شده ،شکلها از
طریق آن تقریب زده شده و بازسازی شده است .با اعمال قید
𝜆√ ±3به پارامتر شکل میتوان اطمینان یافت که شکل تولید
شده شبیه به شکلهای اصلی مجموعهی آموزشی است .انتخاب
یک مرجع مناسب برای ساخت یک مدل میانگین دقیق ضروری
میباشد .میتوان نحوهی انتخاب شکل مرجع را به گونهای بهینه
ساخت تا این مرجع به شکل خاصی از مجموعهی داده وابسته
نبوده و به نحوی حاوی اطلاعات تمام اعضای مجموعهی
آموزشی باشد .برای این منظور مراحل زیر انجام شده است.
 -4ابتدا اولین شکل از مجموعه به عنوان شکل مرجع اولیه
انتخاب شده است
 -8تمام دادهها روی مرجع منطبق شده است
 -9از تمام دادههای منطبق شده میانگینگیری شده است
 -8این میانگین به عنوان مرجع جدید پذیرفته شده و پروسه
از مرحلهی دوم با جایگزینی میانگین به جای مرجع اولیه تکرار
شده است .این روند تا جایی ادامه یافته که اختلاف بین دو
مرجع متوالی از یک آستانهی کوچک کمتر شده است
از آنجا که همراستاسازی بر مبنای مرکز جرم روشی مرسوم
در روند ساخت مدلها بوده ،از آن به عنوان روش مرسوم و از
دو مدل مبتنی بر نقاط آناتومیکی مرکز راس و مرکز قاعده به
عنوان مدلهای پیشنهادی نام برده شده است.

در این رابطه -m λmامین مقدار ویژه است .در مقایسه بین دو
روش  Aو  Bاگر برای تمام مدها و یا برای مد داده شدهی ،M
رابطهی ) CA(M)≤CB(Mبرقرار باشد ،میتوان نتیجه گرفت که
روش  Bاز روش  Aفشردهتر است.
 -1-1-1قابلیت تعمیمپذیری
قابلیت تعمیمپذیری یک مدل به معنای توانایی آن در مدل
کردن نمونههای جدید از آن ساختار است که در دستهی
دادههای آموزشی قرار ندارند .این ویژگی از اهمیت زیادی
برخوردار است زیرا مدلی که بیش از حد به یک مجموعهی
دادهی آموزشی وابسته و منطبق باشد قابلیت ساخت نمونههای
جدید را ندارد .یک راه حل عملی برای محاسبهی این معیار
استفاده از آزمون بازسازی با روش  8LOOاست .در این روش
مدل آماری از تمام دادههای مجموعه به غیر از یکی ساخته
شده ،سپس شکل کنار گذاشته شده با استفاده از این مدل و
 Mمد به دست آمده بازسازی شده و میزان خطای ناشی از
انطباق نمونهی بازسازی شده و دادهی مدل نشده محاسبه
میشود .این فرایند برای تمام نمونههای مجموعهی آموزش
تکرار شده و میانگین خطاهای موجود بیانگر میزان قابلیت
تعمیمپذیری مدل است .با در نظر گرفتن تعداد  kتست ،این
معیار با استفاده از رابطهی ( )6قابل محاسبه است [.]95
𝐾

()6

1
2
‖)𝑀( 𝑖́𝑋 ∑‖𝑋𝑖 −
𝐾

= )𝑀(𝐺

𝑖=1
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در این رابطه )𝑀( 𝑖́𝑋 شکل بازسازی شده بوده که با ترکیب
خطی  Mمد اول واریانس به فرم زیر محاسبه شده است [.]95
𝑀

()5

𝑋́𝑖 (𝑀) = 𝑋̅ + ∑ 𝑏𝑚 ∅𝑚 .

در مقایسه بین دو روش  Aو  Bاگر برای تمام مدها و یا برای
مد داده شدهی  Mرابطهی ) SA(M)≤SB(Mبرقرار باشد،
میتوان نتیجه گرفت که خاصیت اختصاصی بودن در روش A
بیشتر از روش  Bاست.

𝑚=1

𝑚𝜆√ ≤ | 𝑚𝑏|

در این رابطه  bmپارامتر شکل است که در بازهی
قرار دارد .با در نظر گرفتن تعداد  nsداده ،خطای استاندارد
) G(Mبه صورت زیر قابل محاسبه است [.]95
()40

1
√𝑛𝑠 − 1

= )𝑀(𝐺𝜎

در مقایسه بین دو روش  Aو  Bاگر برای تمام مدها و یا برای
مد  Mرابطهی ) GA(M)≤GB(Mبرقرار باشد ،میتوان نتیجه
گرفت که قابلیت تعمیم در روش  Aبهتر از روش  Bاست.
 -9-1-1اختصاصی بودن
اختصاصی بودن معیار مهم دیگری است که میتواند جهت
ارزیابی کمی روش پیشنهادی مورد استفاده واقع شود .یک مدل
آماری اختصاصی تنها نمونههایی را تولید میکند که شبیه به
دادههای آموزشی به کار گرفته شده برای ساخت مدل هستند.
یک معیار کمی برای محاسبهی میزان اختصاصی بودن یک
مدل به صورت زیر تعریف میشود [.]95
𝑁

()44

1
2
‖ 𝑗́𝑥 ∑‖𝑥𝑗 (𝑀) −
𝑁

= )𝑀(𝑆

𝑗=1

در این رابطه  xjیک شکل جدید بوده که توسط مدل درست
شده و  x'jنزدیکترین نمونه در مجموعهی آموزشی به  xjاست.
در حقیقت تعداد  Nشکل جدید توسط  Mبردار پارامتر تصادفی
 bدر بازهی ] 𝑚𝜆√ [−3√𝜆𝑚 + 3و  mمد تغییر با استفاده از
رابطهی زیر ساخته شده است.
𝑀

()48

𝑚∅ 𝑚𝑏 ∑ 𝑋𝑗́ (𝑀) = 𝑋̅ +
𝑚=1

در این رابطه  ϕmماتریس حاوی بردارهای ویژه مربوط به
محورهای اصلی تغییرات است .خطای استاندارد ) S(Mتوسط
رابطهی زیر تخمین زده شده است.
()49

1
√𝑁 − 1

= )𝑀(𝑆𝜎

 -1-1-1فاصلهی هاسدرف
در مطالعهی حاضر از فاصلهی هاسدرف به عنوان شاخصی به
منظور ارزیابی عملکرد مدلهای شکل فعال در بخشبندی
دیوارهی اندوکاردیوم استفاده شده است .در معیار فاصلهی
هاسدرف خطا به صورت زیر محاسبه میشود [.]84 ،80
فاصلهی )' d(p,Sبین یک نقطهی  pمتعلق به پوستههای  Sو 'S
به صورت زیر تعریف میشود.
()48

𝑑(𝑝, 𝑆́) = max‖𝑝 − 𝑝́ ‖2
́𝑆∈ ́𝑝

فاصلهی هاسدرف به صورت ماکسیمم فاصلهی نقاط یک ابر
نقطهای به نزدیکترین نقاط ابر نقطهای دیگر تعریف شده و
مقدار آن بین پوستههای  Sو ' Sبه فرم زیر قابل محاسبه است.
()49

)́𝑆 𝑑(𝑆, 𝑆́) = max 𝑑(𝑝,
𝑆∈𝑝

 -5-1بخشبندی بر اساس مدل شکل فعال
مدل شکل فعال یک الگوریتم بخشبندی است که در آن به
منظور محدود کردن بخشبندیها به شکلهای قابل قبول 4از
مدل شکل آماری استفاده میشود .در حقیقت مدل شکل فعال
یک الگوریتم تکرارشونده است که در ابتدا با قرارگیری یک
شکل میانگین در تصویر آغاز میشود .هر مرحلهی تکرار ،خود
شامل دو بخش زیر است.
 -4لندمارک8ها از طریق اطلاعات مدل ظاهری( 9اطلاعات به
دست آمده توسط پروفایل شدت 8تصاویر) و ویژگیهای
استخراج شده از آن ،شروع به جابهجا شدن کرده تا خود را به
خوبی با تصویری که قرار است بخشبندی شود تطبیق دهند.
 -8شکل تغییر شکل یافته ،9توسط مدل شکل آماری محدود
میشود .در حقیقت شکل جدید تولید شده (' ،)xاز سه طریق
زیر به یک شکل قابل قبول محدود میشود.
الف) تصویر کردن x' 8به بردار ویژهی به دست آمده از مدل
شکل آماری با استفاده از رابطهی ()48
()48

) ̅𝑥 𝑏 = P 𝑇 (𝑥 ′ −

4

8

8

9

Plausible Shapes
Landmark
9
Appearance Model

Intensity Profile
Deformed Shape
8
Projecting
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ب) اعمال مرز به بردار  bبه طوری که این بردار به
] 𝑖𝜆√ [−3√𝜆𝑖 , +3محدود شود
ج) ساخت شکل قابل قبول با استفاده از رابطهی (]88[ )45
()45

𝑏𝑥 = 𝑥̅ + P

در نهایت با اجرای این سه مرحله میتوان بیان کرد که شکل
نهایی استخراج شده تنها قادر است که در مسیر پیدا شده در
مجموعهی آموزشی تغییر شکل پیدا کند .در حقیقت استفادهی
الگوریتم مدل شکل فعال از مدل شکل آماری برای همین
منظور بوده و البته یکی از دلایل قدرتمندی این روش در
بخشبندی ارگانهای دارای کنتراست کم با ساختارهای مجاور
خود نیز همین موضوع است [ .]88الگوریتم پیشنهادی این
مقاله در جدول ( )4به صورت خلاصه ارائه شده است.
جدول ( -)4الگوریتم پیشنهادی
4

وارد کردن دادههای سهبعدی همراه با تصاویر بخشبندی
شدهی بطن چپ

8

اصلاح آرتیفکت تنفسی و ایجاد رزولوشن  4×4×4میلیمتر
4

9

ساخت پوسته با مش مثلثی و کاهش نقاط مش به  Nنقطه

8

وارد کردن  Nنقطه از هر پوسته

9

همراستاسازی پوستهها بر اساس نقاط  CoA ،CoMو

8

اعمال الگوریتم  CPDبرای یافتن نقاط متناظر []99 ،98

5

اعمال الگوریتم آنالیز پروکراستس روی نقاط متناظر []98

6

محاسبهی میانگین نقاط متناظر (رابطهی )8

5

محاسبهی ماتریس کوواریانس دادهها (رابطهی )9

40

محاسبهی بردارهای ویژه ( )Uو مقادیر ویژه (𝜆) (روابط )9 ،8

44

مرتبسازی مقادیر ویژه به صورت نزولی (]89[ )λi≥λi+1

48

در تکنیک مدل شکل فعال ( )ASMبه طور گسترده از مدلهای
شکل آماری مبتنی بر آنالیز مولفهی اصلی 9جهت وارد کردن
سطح بالایی از اطلاعات اولیه از ساختار تحت بخشبندی،
استفاده میشود .در حقیقت مدل شکل فعال از مدل شکل
آماری استفاده کرده که خود شامل یک شکل میانگین و
تغییرات مجاز 8آن است به طوری که این شکل میانگین به
همراه تغییرات مجاز آن ،مرز محدودهی تغییر شکل را برای
رسیدن به بهترین دقت بخشبندی ،مشخص میکند .در واقع
در پروسهی ساخت مدل شکل فعال ،مرحلهی بعد از پیدا کردن
نقاط متناظر و همراستاسازی آنها ،کاهش ابعاد مجموعهی
آموزشی و پیدا کردن بیشترین تغییرات جهت شرح واریانس
موجود است .بدین منظور آنالیز مولفهی اصلی ( )PCAروشی
مناسب برای مدلهای شکل آماری است [ .]88در واقع کاربرد
 PCAدر مدلسازی شکل ،بازسازی خطی واریانس موجود در
مجموعهی آموزشی است به طوری که مدهای تخمین زده
شدهی واریانس ،بر هم عمود و با هم بیارتباط 9هستند.

 -9یافتهها و بحث
 -4-9یافتهها

CoB

در این مقاله برای بررسی تاثیر روشهای همراستاسازی متفاوت
پوستهها در عملکرد مدل شکل آماری ساخته شده با کمک
تصاویر تشدید مغنایسی قلب از  80دادهی سالم ،مدلهای
مختلف از اندوکاردیوم بطن چپ ساخته شده و این تاثیرات با
کمک شاخصهای ارزیابی مدل و با استفاده از مقایسهی
عملکرد مدلها به منظور بخشبندی دیوارهی اندوکاردیوم در
فاز انتهای سیستول مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

حذف مقادیر ویژهی کوچک (نگه داشتن  56درصد از
تغییرات ،)8انتخاب  tبه صورت زیر []89
𝑀

855

𝑡

علاوه بر این بخشبندی با کمک مدلهای شکل آماری دارای
این ویژگی است که در برابر نویز بسیار قدرتمند میباشد [.]89

مطابق شکل ( ،)8سه نقطهی مرکز راس ( ،)CoAمرکز جرم
( )CoMو مرکز قاعده ( )CoBبه عنوان سه نقطهی مرجع جهت
همراستاسازی اولیهی دادهها (از طریق چرخش و انتقال) با
دادهی مرجع بهینه مورد استفاده قرار گرفته است .پس از اعمال
روش  CPDو آنالیز پروکراستس در هر گروه ،پوستهی میانگین
اندوکاردیوم از طریق میانگینگیری مختصات  y ،xو  zنقاط
متناظر تمام پوستهها محاسبه شده است .آنالیز مولفهی اصلی
نیز جهت کاهش ابعاد هر دسته و یافتن تعداد حداقل مدهای
دارای قابلیت شرح تفاوتها و تغییرات هر گروه اعمال شده است
[ .]88تغییرات مدل در هر سه گروه با استفاده از اولین و دومین
مولفهی اصلی ( )PCدر شکل ( )9نشان داده شده است.

4

8

𝑖𝜆 ∑ × ∑ 𝜆𝑖 ≥ 0.98
𝑖=1

𝑖=1

49

مشخص کردن مکان ابتدایی قرارگیری شکل میانگین در
تصویر (بر حسب  CoA ،CoMو ]89[ )CoB

48

مشخص کردن پروفایل شدت در طول خط عمود بر شکل
فعلی []89

49

جابهجایی لندمارکها با توجه به اطلاعات شدت

48

محدود شدن جابهجایی لندمارکها توسط مدل (رابطهی )48

45

در صورت همگرایی توقف الگوریتم و در غیر این صورت
بازگشت به مرحلهی 48

Mesh Decimation
Variations
9
PCA-based SSMs
8

Allowable Variations
Uncorrelated

9
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شکل ( -)1نمایی از چرخش و انتقال در مثالی از پوستهی متحرک (آبی)

CoB

CoM

به منظور همراستا شدن با پوستهی مرجع (بنفش) با استفاده از سه روش
مختلف ،نحوهی قرارگیری دو پوسته نسبت به یکدیگر در حالت عادی (بالا)،
همراستا شدن دو پوسته بر مبنای نقطهی آناتومیکی و پیشنهادی مرکز راس
اندوکاردیوم بطن چپ (پایین-چپ) ،بر مبنای روش مرسوم مرکز جرم
پوسته (پایین-وسط) و بر مبنای نقطهی آناتومیکی و پیشنهادی مرکز
قاعدهی اندوکاردیوم بطن چپ (پایین-راست)

CoA

مد دوم

مد اول

CoA

CoA

CoM

CoM

CoB

CoB

شکل ( -)5مد اول و دوم تغییرات برای سه مدل ساخته شدهی مختلف بر اساس روشهای همراستاسازی متفاوت به صورت پوستهی میانگین
(قرمز)( -4/9√𝜆 ،زرد)( +4/9√𝜆 ،ارغوانی)( -9√𝜆 ،سبز) و 𝜆√( +9آبی) ،ردیف اول :پوستههای ساخته شده مبتنی بر  ،CoAردیف دوم:
پوستههای ساخته شده مبتنی بر  CoMو ردیف سوم :پوستههای ساخته شده مبتنی بر CoB

 -4-4-9ارزیابی مدلها
نمودار فشردگی بر حسب تعداد مد برای سه مدل در شکل ()8
رسم شده است .مشاهده میشود که نمودار مدل پیشنهادی
ساخته شده مبتنی بر  CoAبالاتر از نمودار دو مدل دیگر بوده
و بنابراین فشردگی بیشتری نسبت به آنها داشته و پس از آن
به ترتیب مدل پیشنهادی ساخته شده مبتنی بر  CoBو مدل
مرسوم  CoMدر جایگاههای دوم و سوم قرار دارند.
مقایسهی کمی توانایی تعمیمپذیری سه مدل ساخته شده بر
مبنای  CoM ،CoAو  CoBبه صورت تابعی از تعداد مدهای
تغییر 4در شکل ( )5ارائه شده است .در پروسهی  ،LOOمدل
شکل آماری با استفاده از نقاط تمام دادهها به غیر از یکی،
ساخته شده و از آن مدل جهت بازسازی نمونهی بیرون گذاشته
شده استفاده شده است .این روند برای تمام دادههای آموزش
تکرار شده و میانگین خطای بازسازی در تستهای LOO
محاسبه شده است .مطابق شکل ( ،)5تفاوت مشهودی بین سه
مدل در خطای حاصل از بازسازی نمونهی بیرون گذاشته شده
Variation Modes

وجود ندارد با این حال در اکثر موارد در یک تعداد مد مشخص،
میزان خطای بازسازی برای مدلهای ساخته شدهی پیشنهادی
بر مبنای  CoAو  CoBقدری کمتر از مدل مرسوم ساخته شده
بر اساس  CoMبوده که این به معنای توانایی تعمیمپذیری
بیشتر دو مدل پیشنهادی نسبت به مدل مرسوم است.

شکل ( -)6مقایسهی فشردگی سه مدل بر حسب تعداد مد

4
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خاصیت اختصاصی بودن مدلها در شکل ( )6ارائه شده است.
در این مقاله تعداد  4900شکل تصادفی با کمک رابطهی ()44
جهت بررسی این معیار تولید شده است .همانطور که مشاهده
میشود ،خطای حاصل از اندازهگیری اختصاصی بودن برای
مدل پیشنهادی مبتنی بر  CoBکمتر از دو مدل دیگر است.

904

در مدل  CoMاز جعبهابزار  ASMطراحی شده توسط کرون و
همکارانش [ ]89استفاده شده و برای دو مدل پیشنهادی CoA
و  CoBاین جعبهابزار تغییر 4داده شده است .برای ارزیابی و
مقایسهی میزان دقت و توانایی هر مدل در بخشبندی سهبعدی
تصاویر ،فاصلهی هاسدرف بین پوستهی تخمین زده شده با
تکنیک  ASMو پوستهی تولیدی از تصاویر بخشبندی شده که
توسط متخصص کشیده شده و به عنوان مرجع در نظر گرفته
شده ،محاسبه گشته است .نتایج این مقایسه برای هر سه مدل
و برای هر  80گام تکرار تست  LOOدر جدول ( )8ارائه شده
است .مشاهده میشود که مدل مبتنی بر  CoBبا دقت بهتری
قادر به بخشبندی دیوارهی اندوکاردیوم در تصاویر انتهای
سیستول است .فاصلهی هاسدرف به عنوان معیاری برای ارزیابی
روشهای بخشبندی سهبعدی در تصاویر پزشکی پیشتر در
مقالاتی مانند [ ]98-85نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
جدول ( -)1خطای فاصلهی هاسدرف ( )mmبین مشهای
پوستهی تخمین زده شده با روش مدل شکل فعال و مشهای
پوستهی حاصل از تصاویر بخشبندی شدهی مرجع به عنوان
معیاری جهت مقایسهی سه مدل در  80گام تکرار تست LOO

شکل ( -)7توانایی تعمیم مدل بر حسب تعداد مد به صورت
نتایج حاصل از تخمین خطای بازسازی هر داده توسط مدل به
دست آمده از دادههای دیگر در نتیجهی اعمال آزمون LOO

فاصلهی هاسدرف

][mm

LOO

CoB

CoM

CoA

4

4/99

6/65

8/08

8

8/50

40/45

8/54

9

8/56

44/98

9/69

8

9/08

9/89

9/90

9

9/99

5/86

4/55

8

8/88

8/86

8/69

5

8/59

8/59

8/55

6

8/09

6/68

9/56

5

4/64

9/88

8/48

40

8/88

40/84

9/68

44

8/09

5/99

8/98

48

8/08

48/58

4/50

49

8/58

8/88

9/08

 -1-4-9بخشبندی با تکنیک مدل شکل فعال

48

8/86

6/00

9/88

برای نشان دادن کاربردی از روش پیشنهادی و نیز گونهای دیگر
از ارزیابی مدلهای ساخته شده ،در این قسمت به بخشبندی
سهبعدی اندوکاردیوم در فاز انتهای سیستول توسط مدل شکل
فعال پرداخته شده است .با انجام تست  LOOروی  80دادهی
مورد بررسی ،هر بار یکی از نمونهها از دستهی دادهها خارج
شده ،الگوریتم  ASMبا کمک سایر دادهها آموزش داده شده و
روی دادهی خارج شده جهت انجام بخشبندی تست شده است.

49

9/08

9/49

9/85

48

8/89

48/95

8/56

45

9/88

5/85

9/45

46

9/05

9/69

9/84

45

9/88

9/80

8/88

80

8/86

8/98

8/95

میانگین
(انحراف معیار)

9/09
()0/54

5/96
()9/04

9/85
()4/45

شکل ( -)8مقایسهی کمی خاصیت اختصاصی بودن برای
مدلهای شکل آماری ساخته شده مبتنی بر  CoB ،CoAو

Modify

4
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 -1-9بحث
روش پیادهسازی شده در این مقاله در نرمافزار  MATLABیک
روند ترکیبی شامل مراحل پیشپردازش ،سه نوع همراستاسازی
متفاوت ،یافتن نقاط متناظر ،انطباق ،کاهش بعد ،ساخت
مدلهای شکل آماری ،ارزیابی مدلها با شاخصهای معمول و
مقایسهی آنها از نظر توانایی در بخشبندی اندوکاردیوم است.
تمام مدلها با یک مجموعهی دادهی مشخص وارد روند ساخت
شده اما در ادامه روشهای مختلف همراستاسازی پوستههای
مجموعهی آموزشی ،منجر به تولید مدلهای مختلف با
ویژگی های متفاوت شده است .تغییر در هر قسمت از ساخت
مدل شکل آماری میتواند منجر به تغییر در کیفیت مدل نهایی
شده و بنابراین مطالعاتی از این دست دیدگاههای ارزشمندی
در جهت روند تولید مدلها و استفاده از آنها در کاربردهای
مختلف در اختیار قرار میدهد .به عنوان مثال در مقالهی []99
توسط فقیهروحی و همکارانش به مقایسهی مدلهای
چهاربعدی بطن چپ ساخته شده از تصاویر  cine-MRIپرداخته
شده که در آن تفاوت مدلها در مرحلهی کاهش بعد به منظور
مشخص کردن واریانس شکل 4بوده به طوری که از سه تکنیک
 ICA ،PCAو  Kernel PCAجهت ساخت مدلها استفاده شده
است .رفتارهای خطی و غیرخطی این تکنیکهای کاهش بعد
منجر به تولید مدلهایی با تواناییهای مختلف شده و استفاده
از نتایج کمی حاصل از این مطالعه میتواند در هنگام به
کارگیری مدلها در کاربردهای مختلف بسیار ارزشمند باشد.
در مقالههای [ ]96 ،98مدلهای شکل آماری ساخته شده که
در مرحلهی یافتن نقاط متناظر با هم متفاوت هستند مورد
ارزیابی و مقایسه قرار گرفته و در مقالهی [ ]89مطالعهای
مقایسهای بین مدلهای دوبعدی ریه تولید شده با دو روش
همراستاسازی بر مبنای مرکز جرم و راس ریه صورت گرفته
است .در مطالعهی حاضر نتایج کمی نشان میدهد که مدل
مبتنی بر  CoAاز دو مدل دیگر فشردهتر است .همچنین نتایج
حاصل از خطای بازسازی یک نمونه از مجموعهی آموزشی
توسط مدل در پروسهی  LOOحاکی از آن است که روشهای
مختلف همراستاسازی (مبتنی بر  CoM ،CoAو  )CoBدر روند
ساخت مدل تفاوت چندانی در این زمینه با یکدیگر ندارند.
علاوه بر این نتایج حاصل از خطای محاسبه شدهی مدلهای
ساخته شدهی تصادفی با نزدیکترین نمونه در مجموعهی
آموزشی (ویژگی اختصاصی بودن) نشان میدهد که مدل مبتنی
بر  CoBاز دو مدل مبتنی بر  CoAو  CoMاختصاصیتر است.
Shape Variability
Shape Prediction

4

از آنجا که این اندازهگیری مهم (خاصیت اختصاصی بودن)
بیانگر توانایی مدل در بخشبندی تصاویر است []98 ،99
مطابق انتظار مدل مبتنی بر  CoBتوانایی و عملکرد بهتری در
زمینهی بخشبندی از خود نشان داده و نتایج به دست آمده از
خطای فاصلهی هاسدرف بین نقاط پوستهی بخشبندی شده
به کمک سه مدل مورد بررسی و نقاط پوستهی مرجع ،کاملا در
راستای مورد نظر میباشد .ویژگی اختصاصی بودن در
کاربردهایی که به ساخت نمونههای جدید صحیح نیاز دارد مثل
تغییر شکلهای مبتنی بر مدل و یا پیشبینی شکل 8از اهمیت
بیشتر و در کاربردهای آنالیز شکل که نمونهی جدیدی ساخته
نمیشود از اهمیت کمتری برخوردار است.
در نهایت میتوان جمعبندی کرد که با توجه به نتایج به دست
آمده ،عملکرد دو مدل پیشنهادی مبتنی بر  CoBو CoA
نسبت به مدل مرسوم  CoMبهتر است .مطابق جدول ( )8مدل
مبتنی بر  CoBبهترین دقت و عملکرد را در زمینهی
بخشبندی داشته است .پایین بودن میزان انحراف معیار حاصل
از مراحل تکرار در تست  LOOدر روش مبتنی بر  CoBنسبت
به دو روش مبتنی بر  CoAو  CoMنیز نمایانگر قدرت این
روش در زمینهی بخشبندی است.
همانطور که اشاره شد مطالعات و تلاشهای متعدد و
ارزشمندی در زمینهی بخشبندی بطن چپ (دیوارههای
اندوکاردیوم و اپیکاردیوم) از طریق تکنیک  ASMانجام شده
است [ ]80-99 ،88 ،45که مقایسهی مستقیم نتایج بسیاری
از آنها از لحاظ دقت عملکرد در بخشبندی به دلیل عدم
شباهت در نوع دستگاه تصویربرداری دادهها ،توالی تصویر،9
تعداد نمونههای درگیر ،نوع کلاس دادهها (سالم و ناسالم) و یا
معیارهای خطای گزارش شده در این مقالات ،عملا امکانپذیر
نمیباشد [ .]84با این حال در جدول ( )9مقایسهای بین روش
پیشنهادی این مطالعه و روشهای بعضی از مقالات که در آنها
بخشبندی دیوارهی اندوکاردیوم به صورت دوبعدی و سهبعدی
با متدهای متفاوت انجام شده و از شاخص ارزیابی هاسدرف به
عنوان معیار خطای بخشبندی استفاده شده ارائه گشته است.
مشاهده میشود که دو روش پیشنهادی  CoBو  CoAدر میان
روشهای سهبعدی مبتنی بر  ASMعملکرد بهتری داشته به
طوری که مدل ساخته شده بر مبنای  CoBدارای بالاترین دقت
بخشبندی است .همچنین پایین بودن میزان انحراف معیار در
خطای گزارش شده برای مدل مبتنی بر  CoBبیانگر قدرت و
کیفیت این روش است .در مقایسه با سایر مطالعات مورد بررسی
Image Sequences

9

8
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نیز میتوان گفت که روش پیشنهادی با توجه به سهبعدی بودن
ساختار خروجی ،عملکرد قابل قبولی داشته است .لازم به ذکر
است که هدف مطالعهی حاضر به دست آوردن دقت بالا در نتایج
بخشبندی نبوده و تمرکز آن بیشتر روی مقایسهی سه مدل
تحت بررسی بوده است .در آینده با در نظر گرفتن و بهینه کردن

909

تمام پارامترهای موثر ،نتایج مطلوبتری در زمینهی بخشبندی
حاصل خواهد شد .پوستهی آناتومیکی اندوکاردیوم حاصل از
بخشبندی در این مطالعه به طور ذاتی سهبعدی بوده و میتواند
مستقیما جهت محاسبهی حجم و شبیهسازیهای
الکترومکانیکی بطن چپ مورد استفاده قرار گیرد [.]89

جدول ( -)9مقایسهی روش پیشنهادی با تعدادی از مطالعات انجام شده در زمینهی بخشبندی اندوکاردیوم بطن چپ از طریق ارزیابی
فاصلهی هاسدرف میان خروجی تخمین زده شده و بخشبندی مرجع
مقاله

روش بخشبندی
(نوع دادهی آموزشی)

پاتولوژی

نوع تصویر
بخشبندی شده

ابعاد
بخشبندی

فاز

خطای فاصلهی
هاسدرف* ][mm

روش پیشنهادی مبتنی
بر CoB

)ASM (CMR

سالم

CMR

سهبعدی

ES

9/09±0/54

روش پیشنهادی مبتنی
بر CoA

)ASM (CMR

سالم

CMR

سهبعدی

ES

9/85±4/45

روش مرسوم مبتنی بر
]89[ CoM

)ASM (CMR

سالم

CMR

سهبعدی

ES

5/96±9/04

[]88

ASM (3D
)Echocardiography

سالم+ناسالم

CMR

سهبعدی

ES

9/95±N/A

[]89

)CNN (CMR

سالم+ناسالم

CMR

دوبعدی

ED+ES

9/48±0/56

[]88

)Deep Regression (CMR

ناسالم

CMR

دوبعدی

کل فاز

8/50±4/48

* خطای هاسدرف به صورت میانگین±انحراف معیار بر حسب میلیمتر گزارش شده است

پیشنهاد میشود که در مطالعات آینده همزمان با افزایش تعداد
دادههای در برگیرندهی نمونههای سالم و ناسالم ،به ساخت
مدلهای چهاربعدی متشکل از کلیهی فازهای سیکل قلبی
پرداخته شود به طوری که همزمان با تغییر روشهای
همراستاسازی ،تعداد فازهای درگیر در ساخت مدل تغییر داده
شده تا در نهایت ساخت مدل به منظور بخشبندی تمام فازهای
قلبی بهینه گردد .همچنین میتوان از طریق ترکیب روش
همراستاسازی  CoBدر حوزهی مکان (بهترین نتیجه در این
مطالعه) و روشهای انطباق در حوزهی فرکانس با کمک
هارمونیکهای کروی [ ]88مدلی با ویژگیهای بهتر تولید کرده
و عملکرد آن را در بخشبندی بطن چپ بررسی نمود.

 -1نتیجهگیری
در این مقاله به ساخت و ارزیابی مدلهای سهبعدی ساخته شده
از اندوکاردیوم بطن چپ در فاز انتهای سیستول با استفاده از
استراتژیهای مختلف همراستاسازی از طریق دو مرجع متفاوت
آناتومیکی در پوستهی اندوکاردیوم و مقایسهی مدل خروجی از
آنها با روش مرسوم با استفاده از تصاویر محور-کوتاه تشدید
مغناطیسی قلب پرداخته شده و عملکرد هر سه مدل به منظور
بخشبندی سهبعدی فاز سیستول با تکنیک مدل شکل فعال
مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به بررسیهای انجام شده،

این مقاله نخستین مطالعهی جامع در زمینهی ارزیابی مدلهای
مختلف ساخته شده بر مبنای روشهای همراستاسازی متفاوت
و بررسی کاربرد آنها در بخشبندی اندوکاردیوم بطن چپ در
تصاویر  CMRاست .نتایج حاکی از آن است که تغییر در روش
همراستاسازی پوستهها منجر به تولید مدلهای متفاوت شده
به طوری که در کل کارایی دو مدل پیشنهادی مبتنی بر نقاط
آناتومیکی  CoAو  CoBبهتر از مدل مرسوم و استاندارد CoM
بوده و مدل مبتنی بر  CoBدقت ،توانایی و عملکرد بهتری در
بخشبندی اندوکاردیوم داشته است .همچنین مدل پیشنهادی
میتواند در کاربردهای دیگری مانند طبقهبندی اتوماتیک
بیماریهای قلبی و یا تولید اطلسهای سهبعدی مورد استفاده
قرار گرفته و در صورت تایید ،کارایی بالینی تصویربرداری
تشدید مغنایسی را در ارزیابی عملکرد قلب و بیماریهای قلبی
بهبود بخشد .در نهایت اعتبارسنجی روش پیشنهادی به منظور
ایجاد نتایج امیدوارکننده در سایر روشهای تصویربرداری از
قلب نیز پیشنهاد میشود.
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