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247 1387 پاييز، 3، شماره 6شريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران، سال ن

  
   

هاي  اولتراسوند يك ابزار تشخيصي بسيار مهم براي تفكيك توده :چكيده
روي تصاوير  تفسيرهايي كه بر. باشد خيم سرطان سينه مي بدخيم و خوش

شود و خطاي انساني  شود در برخي موارد دچار انحراف مي اولتراسوند انجام مي
تواند براي متخصص نظر  اي مي يك سيستم كمكي رايانه. كند نمود پيدا مي

خيم و بدخيم مؤثر  گروه خوشها به دو  بندي توده اي را ايجاد كند و در طبقه ثانويه
بندي  در تحقيقات گذشته توانايي تحليل بافتي تصاوير سونوگرافي در طبقه. باشد

هاي بافتي  گرفته ويژگي هاي صورت در تحليل. ضايعات نشان داده شده است
كه مفسران تصاوير اولتراسوند براي  نظر بوده است در حالي  داراي توده مدهناحي

با . دهند واحي اطراف توده را نيز مورد توجه ويژه قرار ميتشخيص نوع توده، ن
هاي مؤثر اطراف توده در  توجه به اين مسئله در اين مطالعه به بررسي ويژگي

ناحيه (از اين رو چهار ويژگي بافتي از سه ناحيه . ايم تشخيص نوع توده پرداخته
همراه  به) شت تودهعمق و مجاور ناحيه پ داراي توده، ناحيه پشت توده و ناحيه هم

ها در شش  اين ويژگي. شناسي توده مورد بررسي قرار گرفت هاي ريخت ويژگي
براي . حالت تركيبي مورد بررسي قرار گرفتند و نتايج معناداري حاصل شد

 36ها با  پايگاه داده.  استفاده شدMLPبندي از ابزار شبكه عصبي نوع  طبقه
هاي پاتولوژيك  توسط آزمايشتصوير شكل گرفت كه نتايج تشخيص آنها 

  .ييد قرار گرفتأ تصوير بدخيم مورد ت18خيم و   تصوير خوش18صورت  هب
  

هاي  بندي سرطان سينه، حذف اسپكل، ويژگي سونوگرافي، طبقه :كليد واژه
  .شناسي و بافتي ريخت

  قدمهم - 1
هايي است كه در ميان زنان شيوع  بيماري سرطان سينه يكي از بيماري

 زن يك نفر مبتال 8 آمار وزارت بهداشت ايران حدوداً از هر به بنا(دارد 
دليل تشخيص ديرهنگام آن، موجب مرگ و مير  و ساالنه به) شود مي

بهترين روش براي كاهش مرگ و مير ناشي از سرطان . شود زيادي مي
باشد و درمان زودهنگام مستلزم تشخيص  سينه، درمان زودهنگام آن مي

تشخيص زودهنگام نيازمند يك روش تشخيصي . موقع بيماري است هب
  .باشد دقيق و قابل اطمينان مي
هاي مورد استفاده براي تشخيص سرطان سينه  با توجه به اينكه روش

باشد، نياز به   آنها پايين مي كامالً قابل اطمينان نيستند يا درصد اطمينان به
 

 1386 ماه ريور شه10تاريخ  و دردريافت  1386 ماه ارديبهشت 8 قاله در تاريخاين م
  .شدري بازنگ

ديده، دانشكده مهندسي پزشكي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و  علي جهان رستم
  .(email: alijahan7@yahoo.com) تحقيقات،

 ،حميد بهنام، دانشكده مهندسي برق، دانشگاه علم و صنعت ايران، نارمك، تهران
  .(email: behnam@iust.ac.ir) 16844كدپستي 

دانشگاه  ، )ره (يني امام خميمارستاني مجتمع ب،يولوژيرادنژاد، بخش  نسرين احمدي
 (email: n_ahmadinejad@yahoo.com) تهران ، تهرانيعلوم پزشك

  .داردهمچنان وجود ) 1بيوپسي(برداري از بافت مورد مطالعه  نمونه
بودن  بودن يا بدخيم خيم هرچند بيوپسي بهترين روش براي تعيين خوش

هاي  تومور است اما روشي تهاجمي و پرهزينه در مقايسه با روش
تحقيقات نشان داده است كه اكثر تومورهاي سينه . باشد تصويربرداري مي

بدخيم نيستند و نرخ پيداكردن تومورهاي بدخيم توسط انجام بيوپسي 
  ].1[ باشد مي% 31تا % 10 و در حدود پايين

هاي متفاوتي مورد استفاده قرار  در زمينه تشخيص سرطان سينه روش
توان به معاينات باليني، روش تصويربرداري   از آن جمله مي گيرند كه مي

اي  مسئله. تشديد مغناطيسي، توموگرافي كامپيوتري و اولتراسوند اشاره كرد
 است زمان كوتاه دستيابي به تصوير،  ه قرار دادهاولتراسوند را مورد توج كه

براي . باشد همراه نداشتن عارضه مي هاي پايين اين روش و به هزينه
عنوان يك ابزار  ههاي تصويربرداري اولتراسوند ب بهبودبخشيدن به قابليت

وي هاي مورد نياز بر ر پردازش افزاري براي پس تشخيصي الزم است تا نرم
استفاده از آن خروجي منتجه تغييرات كمي   هود كه در نتيجها ارائه ش داده

  ].2[ در خصوص وابستگي به مهارت و تشخيص راديولوژيست داشته باشد 
هاي فعال جهت جداسازي تومورهاي  استفاده از مدل منحني] 3[در 

بعدي  سينه در تصاوير دوبعدي سونوگرافي كه قابليت تعميم به تصاوير سه
ه است و نيز روش خودكاري براي پيداكردن منحني اوليه را دارد ارائه شد

عنوان يك مشخصه  همچنين از اطالعات لبه به. پيشنهاد گرديده است
افتادن منحني  تصوير براي تعريف نيروي خارجي جهت جلوگيري از به دام

  .فعال در يك موقعيت غلط استفاده شده است
بعدي   سهتصاوير بندي بر مبناي بافت براي يك روش طبقه] 1[در 

ها  اولتراسوند ارائه شده كه از تفاوت سطوح خاكستري و فاصله بين پيكسل
بندي تومورهاي سينه  عنوان ورودي يك شبكه عصبي جهت طبقه به

تحليل بافت تومورها با استفاده از تبديل ويولت و ] 4[ .استفاده كرده است
كار  سينه بهبدخيم  خيم و شبكه عصبي را براي تفكيك تومورهاي خوش

نيز از آناليز بافت چندمقياسي براي تفكيك تومورهاي ] 5[در  .ده استبر
  .ه استشدخيم و بدخيم در كبد استفاده  خوش

هاي مبتني بر تحليل بافت وابستگي به سيستم  با توجه به اينكه روش
هاي مبتني بر شكل تومورها تقريباً مستقل از  دارند در حالي كه روش

از شش مشخصه مربوط به شكل ] 2[ات آن هستند در سيستم و تنظيم
خيم و بدخيم سينه استفاده كرده  تومور براي تشخيص تومورهاي خوش

هاي  اي شكل شدن را از مشخصه خاردارشدن و ستاره] 6[در  .است
همين دليل از پردازش تصاوير  هاي بدخيم سينه دانسته است و به توده
زان خاردارشدن اطراف يك تومور براي تعيين مي بعدي اولتراسوند سه

يك روش بر مبناي بازيابي تصاوير موجود در ] 7[در . استفاده كرده است
 

1. Biopsy 

 يها يژگي با استفاده از ونهي سي سرطانيها  تودهيبند طبقه
 در ي سونوگرافري تصاويهاي بافت  توده و ويژگييشناس ختير

  ناحيه داراي توده و نواحي اطراف آن
  نژاد ديده، حميد بهنام و نسرين احمديعلي جهانرستم
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شده دارند جهت  پايگاه داده كه بيشترين شباهت را به تصوير جديد ارائه
از ] 8[در  .خيم و بدخيم سينه ارائه شده است تفكيك تصاوير خوش

بندي تومورها استفاده   طبقهبراي هاي مجاور در تصوير همبستگي پيكسل
نشان داده شده است كه تصويربرداري داپلر رنگي از ] 9[در و  كرده است

خيمي و بدخيمي حساسيت كافي  هاي جامد براي تشخيص خوش توده
  .ندارد را

افزاري است،  ارائه يك برنامه نرم بر همين اساس هدف اين مطالعه 
تومور در  خيمي  خوشو  اي كه در خصوص تشخيص بدخيمي  گونه هب

تصاوير سونوگرافي از سينه به پزشك مربوطه كمك كند و تا حد امكان 
 از بافت كه يك روش تهاجمي) بيوپسي(برداري  در حذف مرحله نمونه

  .آيد، مفيد واقع شود حساب مي به
تصاوير  روي اي بر هاي رايانه اين كار بايد با استفاده از پردازش

توجه به  شده تاكنون در بيشتر مطالعات انجام. اولتراسوند انجام شود
  ها مرتبط با  اين ويژگي. است هاي بافتي تصوير شده استخراج ويژگي 

   خيم بر روي تصاوير هاي بدخيم و خوش نحوه توليد اكوي توده
هاي  است، ويژگي هايي كه كمتر مورد توجه بوده ويژگي. هستند
  .شناسي هستند ريخت

از روي تصاوير  هاي بافت سينه ندي تودهب هدف پروژه حاضر طبقه
هرچند در . شناسي است هاي بافتي و ريخت اولتراسوند با استفاده از ويژگي

خيم و بدخيم و نيز  مطالعات مختلف به تفاوت ساختار تومورهاي خوش
تفاوت بافت آنها اشاره شده است اما در حد اطالعات نويسندگان تاكنون 

واج اولتراسوند بين تومورهاي وردهي امژوهشي كه تفاوت خواص عب  پ
در اين تحقيق در . خيم و بدخيم را مد نظر قرار دهد ارائه نشده است خوش

كنار اطالعات مربوط به شكل تومور خواص عبوردهي موج اولتراسوند از 
تومور نيز مد نظر قرار گرفته است و براي كاهش اثر تفاوت تنظيمات 

 هاي بافتي ناحيه پشت تومور و ه از ويژگيدستگاه تصويربردار براي مقايس
عمق و مجاور پشت تومور استفاده شده  هاي بافتي ناحيه هم نيز ويژگي

ها در تشخيص و  هاي تركيبي اين ويژگي است و نتايج استفاده از حالت
در نهايت با اين بررسي . ها را مورد بررسي قرار خواهيم داد بندي توده طبقه

هاي ناحيه داراي توده و نواحي اطراف توده  ژگينتايج معناداري از وي
  .دست آمده است هب

. سازي خواهد شد هاي عصبي پياده بندي با استفاده از شبكه مرحله طبقه
هاي مورد استفاده براي انجام مراحل مختلف اين تحقيق در محيط  روش
  .است سازي شده  پياده1/7 نسخه Matlabافزاري  نرم

 بدين صورت است كه در بخش دوم به ساختار كلي مقاله حاضر
شده براي پردازش تصاوير و انتخاب و استخراج  هاي استفاده روش
در بخش سوم . ها خواهيم پرداخت بندي توده هاي مورد نياز و طبقه ويژگي
بندي و ارائه  دست آمده را ارائه خواهيم داد و در نهايت به جمع هنتايج ب

  .پردازيم پيشنهاد مي

  كار روش - 2
ها در طول زماني بيش از  توجه به مشكالت بسيار زياد، پايگاه دادهبا 

تهران، با ) ره(يك سال در مركز تصويربرداري بيمارستان امام خميني 
آوري   جمع1استفاده از دستگاه سونوگرافي كمپاني زيمنس مدل آنتارس

باشد كه بيوپسي در مورد   تصوير مي36ها شامل  پايگاه داده. شده است
 تصوير 18خيم و  هاي خوش  تصوير مربوط به توده18انجام شده و آنها 

  .هاي بدخيم تشخيص داده شدند مربوط به توده
 

1. Antares 

  فيلتركردن تصاوير اولتراسوند 1- 2
هاي  شناسي و بافتي مؤثر از توده هاي ريخت جهت استخراج ويژگي

شده بر روي تصاوير سونوگرافي سينه الزم است تا ابتدا محل  مشاهده
پردازش تصاوير  لذا در مرحله پيش. توده و مرزهاي آن تعيين شوددقيق 

  .بندي شوند ابتدا بايد تصاوير فيلتر شوند و سپس بخش
  ها  خصوص تصاوير پزشكي بايد دقت كنيم تا لبه هدر فيلتر تصاوير و ب

و اطالعات مهم تصوير از بين نروند و جزئيات جديدي در تصوير 
  .نشوند ايجاد
هاي   هستند، روش2 تصاوير اولتراسوند داراي نويز اسپكلدليل اينكه هب

در چند سال اخير . يي خوبي در اين تصاوير ندارندآكالسيك فيلتر كار
گرد براي حذف اسپكل در تصاوير اولتراسوند و  فيلترهاي انتشار ناهمسان

تصوير اصلي با امتزاج در قدم اول اين روش ]. 10[ اند رادار پيشنهاد شده
  شود  ميمحاسبه گوسي يك هسته

( , , ) ( , )* ( , ; )I x y t I x y G x y t= 0  )1(  

( , )I x y0 ،تصوير اصلي ( , ; )G x y t هسته گوسي با واريانس tباشد  مي .
تر   بزرگt هرچه.  پارامتر فضاي مقياسي استtهمچنين در رابطه باال 

اين ايده . خواهيم داشت) پايين(باشد تصويري با رزولوشن درشت 
 انتشار  در معادله. شود صورت معادله انتشار يا انتقال حرارت بيان مي به

 يك عدد ثابت بوده و مستقل cشود كه ضريب انتشار  حرارت فرض مي
 بسيار مهم c انتخاب 3در تحليل فضاي مقياسي. يت مكاني استاز موقع

ها و   براي حفظ لبهcانتخاب مناسب  است كه  باشد و نشان داده شده مي
گرد  انتشار ناهمسان معادله . مرزهاي موجود در تصاوير بسيار مفيد است

  شود صورت زير فرض مي هب
( ( , , ) ) ( , , ) .tI div c x y t I c x y t I c I= ∇ = ∆ + ∇ ∇  )2(  

اگر . باشند  گراديان نسبت به متغيرهاي مكاني مي∇ الپالسين و ∆
( , , )c x y t يك ثابت باشد معادله تبديل به حالت انتشار گرماي همسان 

استفاده از اين فيلتر تعريف مناسب براي ترين مسئله در  مهم. شود مي
شده از گراديان تصوير به اين   در اكثر كارهاي انجام.باشد ضريب انتشار مي

 و 4 يانگ ژيانگ يو2002در سال ]. 11[ و ]10[منظور استفاده شده است 
اي از   با استفاده از معادالت ديفرانسيل جزئي به مرحله5اسكات تي آكتون

دند كه توانستند يك روش كاهش اسپكل حساس به روش حذف نويز رسي
آنها ). (SRAD)6 گرد حذف اسپكل فيلتر انتشار ناهمسان(لبه را ارائه كنند 

دست آوردن يك نسخه معادله ديفراسيل جزئي از فيلترهاي  هبراي ب
كاهش اسپكل كالسيك، ضريب تغييرات را در تركيب با گسترشي از 

كند، مورد بررسي قرار  ها متوقف مي  لبهسازي را در ضريب انتشار كه نرم
شده از ضريب  دست آوردن نسخه گسسته هاي نياز به ب طور ويژه به. دادند

كارگيري آن در معادله ديفرانسيل جزئي وجود داشته  هتغييرات كه قابليت ب
اين .  ناميدند7اي تغييرات اين تابع را ضريب لحظه. باشد احساس گرديد

اي را ايفا  كننده گرد كاهش اسپكل نقش تعيين سانضريب در انتشار ناهم
  ]11[ صورت زير تعريف كردند اي را به آنها ضريب تغييرات لحظه. كند مي

 
2. Speckle 
3. Scale - Space 
4. Yangjiang Yu 
5. Scott T. Acton 
6. Speckle Removing Anisotropic Diffusion 
7. Instantaneous Coefficient of Variation 
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249  ... توده و يشناس ختي ريها يژگي با استفاده از ونهي سي سرطانيها  تودهيبند طبقه: انارهمك و ديده جهان

         
  )ب                       (     )                 الف(

 نتيجه استفاده) ب ( وها يك تصوير سونوگرافي بافت سينه از پايگاه داده )الف (: 1 شكل
  ).الف(  بر روي تصويرSRADاز فيلتر 

  

( ) ( )

[ ( )]

I I
I Iq

I
I

∇ ∇−
=

∇+

2
2 2

2
2

2

1 1
2 4

11 4

 )3(  

  با استفاده از اين تابع ضرايب انتشار زير را ارائه كردند و
( )

[ ( , ; ) ( )] [ ( )( ( ))]
c q

q x y t q t q t q t
=

+ − +2 2 2 2
0 0 0

1
1 1  )4(  

  يا
( ) exp{ [ ( , ; ) ( )] [ ( )( ( ))]}c q q x y t q t q t q t= − − +2 2 2 2

0 0 01  )5(  

)تابع  , ; )q x y t وان آشكارساز لبه عمل عن هاسپكل ب  در تصاوير آلوده به
هاي كنتراست باال، مقادير بزرگي را  ها يا ويژگي اين تابع در لبه. كند مي

) .كند دهد و در نواحي همگن مقادير كوچك اختيار مي نشان مي )q t0 
شدن اعمالي به تصوير  صورت مؤثر چگونگي نرم تابع مقياس اسپكل، به

  شود كند و با رابطه زير تخمين زده مي رل مي را كنتSRADواسطه  هب
var[ ( )]

( )
( )

z t
q t

z t
=0  )6(  

]var كه در آن ( )]z t  و( )z tترتيب واريانس شدت و ميانگين در   به
  .باشد  ميtناحيه همگن در مرحله يا قدم 

در ها  اين فيلتر بر روي يك تصوير از پايگاه دادهنتيجه استفاده از 
  .ن داده شده است نشا1 شكل

صورت  حين اينكه نويز اسپكل را به توانيم در با استفاده از اين فيلتر مي
ها يا مرزهاي موجود در تصوير را حفظ  دهيم، لبه محسوسي كاهش مي

كمك  بندي بسيار يابي به اين امر ما را در مرحله بخش دست. كنيم
  .كرد خواهد

  بندي تصاوير اولتراسوند بخش 2- 2
هاي متفاوتي مورد بررسي قرار  بندي تصاير اولتراسوند روش براي بخش

اند و دليل اين مسئله  اند كه تنها تعداد محدودي نتيجه دلخواه داده گرفته
 2005در سال . باشد روي تصاوير اولتراسوند مي وجود حالت اسپكل بر

اين روش ]. 2[  استفاده كرد2گيري اتسو از روش آستانه 1روي فنگ چانگ
لحاظ وابستگي به نحوه توزيع و چگونگي سطح خاكستري تصوير نتايج  به

. باشد كند و نيازمند دخالت اپراتور در تغيير آستانه مي مناسبي را ايجاد نمي
  ص  خصو  در  شده  استفاده اوتراسوند   تصاوير  مورد  در  كه نيز  3مار  روش

 
1. Ruey - Feng Chang 
2. Otsu 
3. Snake 

         
  )ب)                                             (الف(

  
  )ج(

مرزهاي  )ب(ها،  يك تصوير سونوگرافي بافت سينه از پايگاه داده) الف (: 2 شكل
  .بندي با روش رشد ناحيه نتيجه بخش) ج(آشكارشده بر روي تصوير فيلترشده و 

  
بندي  مانند بخش(اند  دهمرزهايي كه شكل نرمي دارند نتايج خوبي دا

خصوص  ولي در]) 16[تا ] 12[ كيست در تصوير سونوگرافي كليه
  .يي خوبي ندارندآتصاويري كه در آنها مرزهاي نامنظم وجود دارد كار

گرفتن از مرزياب  بندي تصاوير با كمك در اين مطالعه براي بخش
Canny ]17[تدا با اب. بندي رشد ناحيه استفاده شده است ، از روش بخش

. كنيم  مرزهاي موجود در تصوير را آشكار ميCannyاستفاده از مرزياب 
كند و  اپراتور ناحيه اوليه يا نقاط بذري را در داخل توده انتخاب ميسپس 

 2 شكل. شود تا به مرز واقعي توده برسد پس از آن رشد ناحيه شروع مي
  .دهد مي  نشانها را شده روي يك تصوير از پايگاه داده بندي انجام خشب

دست آمده شكل  هبندي در برخي موارد كه مرزهاي ب اين روش بخش
 توده وجود هاي را نداشته باشند و ناپيوستگي در مرزهاي آشكارشد بسته

 لذا در استفاده از اين روش ،دهد داشته باشد نتيجه صحيحي نمي
بندي شرطي براي توقف رشد ناحيه در گذر از محل ناپيوستگي به  بخش

با توجه به اينكه در رشد ناحيه در هر مرحله از . شود لگوريتم اضافه ميا
شود پس انتظار  الگوريتم رشد دقيقاً يك پيكسل به ناحيه اوليه اضافه مي

داريم در گذر از حفره روي مرز دقيقاً دو پيكسل به مساحت ناحيه اضافه 
لگوريتم ايجاد توان شرطي را براي توقف ا با استفاده از اين مسئله مي. شود

كرد كه در صورت رسيدن به اين وضعيت به طور خودكار مرز را در آن 
  .شدن هدايت كند ناحيه به سمت بسته

  ها انتخاب و استخراج ويژگي 3- 2
خصوصي  ههاي ب خيم و بدخيم بافت سينه داراي ويژگي هاي خوش توده

ها  هروي تصاوير اولتراسوند هستند كه اكثر پزشكان در تشخيص تود بر
دسته  ها به دو اين ويژگي. دهند ها را مورد توجه قرار مي اين ويژگي

  :شوند بندي مي تقسيم
  .هاي مرتبط با توليد اكو ويژگي )الف  
  .هاي مرتبط با شكل توده ويژگي )ب  

  هاي مرتبط با توليد اكو ويژگي 2-3-1
واسطه خود توده و ناحيه اطراف آن از  هاز نظر پزشك توليد اكو ب

بيانگر  اكو زياد توليد با توده معموالً .است برخوردار يت بااليياهم
  . دارد  بدخيمي  از  نشان  اكو كم   توليد  با  توده  و  بوده  توده  خيمي خوش
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  )ب)                                               (الف(

ترين قطر  كوچك) الف (،ك تومورترين قطر ي ترين و كوچك  نحوه تعريف بزرگ: 3 شكل
  .ترين قطر تومور بزرگ) ب ( وتومور

  
به . بودنشان بسيار باالست كنند احتمال بدخيم هايي كه توليد سايه مي توده
 اولتراسوند در گذر از آن تضعيف شده باشد توده توليدكننده  اي كه توده

يده نواختي د خيم با اكوهاي يك تومورهاي خوش. شود سايه گفته مي
صورت اكوهاي ناهمگن كه مرزهاي  ههاي سرطاني ب شوند اما آماس مي

هاي همسايه در  همبستگي بين پيكسل. شوند نامشخصي دارند مشاهده مي
از اين رو در اكثر . باشد تصاوير، يك ويژگي انحصاري از تومور مي

]. 21[تا ] 19[ و ]18[ است شده از اين ويژگي استفاده شده مطالعات انجام
هاي مربوط به نحوه   تصوير براي انعكاس ويژگي1هاي بافتي از ويژگي 

توانيم  هايي كه مي مفيدترين ويژگي. است ها استفاده شده  توليد اكوي توده
 2زمان از ماتريس رخداد هم از تصاوير استخراج كنيم، آنهايي هستند كه

مگني هايي نظير كنتراست، همبستگي، انرژي و ه ويژگي. آيند دست مي هب
  .دست آورد هتوان از اين ماتريس ب را مي

,زمان  ماتريس رخداد هم ( , )dP i jΦ ماتريسي است كه عنصر ،( , )i j 
   dكننده فركانس رخداد دو پيكسلي است كه با فاصله  آن توصيف
]. 20[ ، از هم قرار دارندj و i با سطوح خاكستري Φدر راستاي 

 و Φتواند تغييرات بافتي در يك ناحيه با  زمان مي ماتريس رخداد هم
d ان اصلي ماتريس رخداد قدرت و تو. دست آورد ههاي مختلف را ب
زمان اينست كه روابط متقابل مكاني سطوح خاكستري در يك الگوي  هم

هاي سطح  كند و همچنين اينكه در اثر تبديل بافتي را مشخص مي
توان  پس از ايجاد اين ماتريس مي. ماند خاكستري يكنواخت، نامتغير مي

همگني از آن انرژي و هاي متفاوتي را نظير كنتراست، همبستگي،  آماره
  استخراج كرد

,
( , )

i j
contrast i j p i j= −∑ 2  )7(  

,

( )( ) ( , )
i j i j

i j j j p i jcorrelation µ µ
σ σ

− −=∑  )8(  

,
( , )

i j
energy p i j=∑ 2  )9(  

,

( , )
i j

p i jhomogeneity
i j

=
+ −∑ 1  )10(  

ها  از اين ويژگي. كنند ها را مشخص مي هايي از توده ها ويژگي اين آماره
  همگني اكوهاي توليدشده در توان به يكنواختي و همگني يا عدم  مي

اي كه ضايعه وجود دارد   در ناحيه3شدن اي و وجود حالت كلسي ناحيه توده
  .پي برد

  هاي مرتبط با شكل توده ويژگي 2-3-2
  هاي  لبه  يا  حواشي  وجود  توده،  ارتفاع و  عرض  نسبت   نظير  هايي ويژگي

 
1. Textural 
2. Co - Occurrence Matrix 
3. Calcification 

  .ها توده بندي طبقه براي تصويري پارامترهاي فرض پيش هاي حالت :1 جدول
  

  معيار تصويري  اي از پارامترهاي مرتبط نمونه
، 5، نسبت تصوير4ضريب شكل

  محيط و مساحت
مرغي در  شكل بيضوي يا تخم

  قاعده مقابل شكل نامنظم و بي
بودن با پوست در مقابل  موازي  نسبت تصوير و زاويه نسبي

  قاعدگي بي
  

دازه مقاطع كوچك قابل تشخيص شاخگي، تعداد و ان دار، وجود شاخه زاويه
هايي كه شكل  توده. و شكل بيضوي توده در تعيين نوع توده مؤثر هستند

. دار دارند احتمال بدخيمي آنها بيشتر است نامنظم و مرزهاي زاويه
هايي كه موازي با پوست گسترش دارند و داراي مرزهايي با انحناي  توده

  . هستندخيمي بااليي نرم هستند داراي احتمال خوش
ها را  هاي مرتبط با شكل توده توانند خصوصيت پارامترهايي كه مي

  .اند  ليست شده1، در جدول انعكاس دهند
هاي وابسته به شكل توده، شش  بر اين اساس براي استخراج ويژگي

  :دهيم  را مد نظر قرار مي6شناسي ويژگي ريخت
  ضريب شكل )1  
  7گردي )2  
  نسبت تصوير )3  
  8تحدب )4  
  9جمود )5  
  10وسعت )6  

صورت زير تعريف  هدهند، ب ها را انعكاس مي اين ويژگي روابطي كه
  ]1[ شوند مي

_ AreaForm factor
Perimeter

π ×= 2
4  )11(  

_
AreaRoundness

Max Diameterπ
×=

× 2
4  )12(  

__
_

Max DiameterAspect Ratio
Min Diameter

=  )13(  

_Convex PerimeterConvexity
Perimeter

=  )14(  

_

_
N

i i
i

Convex Area AreaSolidity
Convex Area Area N

=

−=
−∑

1

 )15(  

_
AreaExtent

Bounding Rectangle
=  )16(  

ترتيب مساحت و محيط توده   بهDiameter و Areaدر اين روابط 
ترين و  ترتيب بزرگ  بهMin_Diameter و Max_Diameter .هستند
 كه در ترين ابعاد يك توده در زواياي تصويري مختلف هستند كوچك
  .اند داده شدهنشان  3شكل 

 
4. Formfactor 
5. Aspect Ratio 
6. Morphological 
7. Roundness 
8. Convexity 
9. Solidity 
10. Extent 
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  .برگيرنده يك تومور نحوه تعريف منحني در: 4شكل 

  

  
  . نحوه تعريف مستطيل محدودكننده يك تومور: 5شكل 

  

  
هاي بافتي تصوير كه بر روي يك   نواحي مورد نياز براي استخراج ويژگي: 6 شكل

  .اند ها مشخص شده تصوير از پايگاه داده
  

Convex_Areaيك تومور را نشان 1بد، محيط و مساحت بدنه مح 
 Bounding_Rectangle. هاست ورها در پايگاه داده تعداد تومN. دهد مي

  طور كامل  هتواند تومور را ب ترين مستطيلي است كه مي مساحت كوچك
  ).5 و 4 هاي شكل (بگيرد بر در

شده را از سه ناحيه مختلف بر روي تصوير استخراج  هاي معرفي ويژگي
  . شده است نشان داده6ناحيه در شكل اين سه . كنيم مي

 ناحيه 3 ناحيه پشت توده و ناحيه 2ناحيه داراي توده، ناحيه  1ناحيه 
 و 1شناسي از ناحيه  هاي ريخت ويژگي. باشد  مي2عمق و مجاور ناحيه  هم

الزم به ذكر است كه . اند هاي بافتي از هر سه ناحيه استخراج شده ويژگي
  .اند نگرفته  مورد بررسي قرار3 و 2اي نواحي  تاكنون در هيچ مطالعه

  هاي سرطاني طبقه بندي توده 4- 2
بندي  هاي مناسب، از يك ابزار طبقه پس از انتخاب و استخراج ويژگي

. شود خيم استفاده مي ها به دو كالس بدخيم و خوش براي جداسازي توده
 مطالعات مورد توجه بوده ها در تمامي  بندي توده ابزاري كه براي طبقه

هاي عصبي،  ختلف شبكهاز انواع م. است  2هاي عصبي است، شبكه
  .است ها مورد استفاده قرار گرفته  بيشتر از ساير شبكه3MLPهاي  شبكه

هاي عصبي   يك كالس بسيار مهم از شبكهMLPهاي عصبي  شبكه
در اين روش آموزش شبكه بر اساس يك تابع هزينه . آيند حساب مي هب

   از  ادهاستف  MLP  شبكه آموزش  روش   ترين مرسوم  و  گيرد مي  صورت
 

1. Convex Hull 
2. Neural Network 
3. MultiLayer Perceptrons 

 اي داده پايگاه روي بر شده استفاده الگوريتم مختلف مراحل سازي پياده نتايج :2 جدول
  ).1 ناحيه شناسي ريخت هاي ويژگي كارگيري هب با اول حالت(

  

  بدخيم  خيم خوش  بندي سونوگرافي طبقه
  TB  1=FB=16  خيم خوش

 FM  17=TM=2  بدخيم
  18  18  تعداد كل

  
 اي داده پايگاه روي بر شده استفاده الگوريتم مختلف مراحل ازيس پياده نتايج :3 جدول

  ).1 ناحيه بافتي و شناسي ريخت هاي ويژگي كارگيري هب با دوم حالت(
  

  بدخيم  خيم خوش  بندي سونوگرافي طبقه
  TB  2=FB=15  خيم خوش

 FM  16=TM=3  بدخيم
  18  18  تعداد كل

  
شده در اين تحقيق با  رفتهگ  كار هشبكه عصبي ب. انتشار است الگوريتم پس

 شكل 4 اپوك60 گره در اليه مياني، يك گره در اليه خروجي و تعداد 18
ها را به شبكه نشان  اپوك تعداد دفعاتي است كه داده(است  گرفته
و در خصوص تابع پايه براي شبكه، از توابع مختلفي استفاده شد ) دهند مي

  . انتخاب نهايي را شكل دادpurelinو در نهايت با توجه به نتايج، تابع 
شده از تصوير اولتراسوند در مرحله  هاي استخراج براي استفاده از ويژگي

  .ايم بندي شش حالت مختلف را در مورد توجه قرار داده طبقه
تعداد عناصر، ). ناحيه يك(شناسي  هاي ريخت استفاده از ويژگي )1  

  .عنصر 6
هاي بافتي از  همراه ويژگي شناسي به هاي ريخت استفاده از ويژگي )2  

  . عنصر10تعداد عناصر بردار ورودي، . ناحيه يك
هاي بافتي از  همراه ويژگي شناسي به هاي ريخت استفاده از ويژگي )3  

  . عنصر14تعداد عناصر بردار ورودي، . ناحيه يك و دو
هاي بافتي از  همراه ويژگي شناسي به هاي ريخت استفاده از ويژگي )4  

  . عنصر18تعداد عناصر بردار ورودي، .  دو و سهناحيه يك،
تعداد . هاي بافتي تصوير از ناحيه دو و سه استفاده از ويژگي )5  

  . عنصر8عناصر بردار ورودي 
هاي  مراه ويژگيه هاي بافتي ناحيه سه به استفاده از ويژگي )6  

تعداد عناصر بردار . شده از ناحيه يك شناسي و بافتي استخراج ريخت
  . عنصر14ي ورود

هاي مختلف  ها شبكه در حالت با توجه به تعداد كم تصاوير پايگاه داده
بيند و   تصوير آموزش مي35شده از  هاي استخراج ها با ويژگي ورودي

. شود بندي شبكه استفاده مي تصوير باقيمانده براي آزمايش نتيجه طبقه تك
زشي اضافه شده و تصوير مرحله قبل به گروه تصاوير آمو در مرحله بعد تك

اين روش براي . شود يك تصوير ديگر براي آزمايش بيرون گذاشته مي
  .شود بندي اجرا مي تمام تصاوير موجود براي انجام طبقه

  نتايج - 3
برداري از بافت گرفته شد و   تصوير پايگاه داده نتايج نمونه36در مورد 

اي  تصوير داراي توموره18خيم و   تصوير داراي تومورهاي خوش18
 تصوير 18خيم و   تصوير خوش18با استفاده از . گذاري شدند بدخيم نشانه

  شده از سه ناحيه متفاوت  هاي استخراج بدخيم و نحوه استفاده از ويژگي
   جداول  اين  در  .رسيديم  اند آمده  7  تا  2  هاي جدول  در  كه نتايجي   به

 
4. Epoch 
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 اي داده پايگاه روي بر شده استفاده الگوريتم مختلف مراحل سازي پياده نتايج :4 جدول
 بافتي هاي ويژگي همراه هب 1 ناحيه شناسي ريخت هاي ويژگي كارگيري هب با سوم حالت(

  ).2 و 1 ناحيه
  

  بدخيم  خيم خوش  بندي سونوگرافي طبقه
  TB  4=FB=12  خيم خوش

 FM  14=TM=6  بدخيم
  18  18  تعداد كل

  
 اي داده پايگاه روي بر شده استفاده گوريتمال مختلف مراحل سازي پياده نتايج :5 جدول

 بافتي هاي ويژگي راههم به 1 ناحيه شناسي ريخت هاي ويژگي كارگيري هب با چهارم حالت(
  ).3 و 2 ،1 نواحي

  

  بدخيم  خيم خوش  بندي سونوگرافي طبقه
  TB  2=FB=16  خيم خوش

 FM  16=TM=2  بدخيم
  18  18  تعداد كل

  
 اي داده  پايگاه روي بر شده استفاده الگوريتم مختلف راحلم سازي پياده نتايج  :6 جدول

  )3 و 2 نواحي بافتي هاي ويژگي كارگيري هب با پنجم حالت(
  

  بدخيم  خيم خوش  بندي سونوگرافي طبقه
  TB  7=FB=10  خيم خوش

 FM  11=TM=8  بدخيم
  18  18  تعداد كل

  
TB صحيح،  خيمي بيانگر تشخيص خوشTM صحيح،   تشخيص بدخيمي
FBنادرست و  خيمي   تشخيص خوشFM بيانگر تشخيص بدخيمي 

  .باشد مي نادرست 
شده را با  هاي انجام بندي اين نتايج دقت طبقه براي ارزيابي كمي
اين پارامتر را با رابطه . دهيم  مورد بررسي قرار مي1استفاده از پارامتر دقت

  كنيم زير تعريف مي
TB TMaccuracy

TB TM FB FM
+=

+ + +
 )17(  

  .اند  شده ارائه8 جدول ارزيابي كمي در نتايج

  اهپيشنهاد و گيري نتيجه - 4
  گيري  نتيجه1- 4

هاي كلي زير را  گيري توانيم نتيجه شده مي با استناد به كل نتايج حاصل
شده از توده به تنهايي  شناسي استخراج هاي ريخت ويژگي. انجام دهيم

ا را براي ه توانند پارامترهاي بسيار مفيدي از خصوصيات توده مي
% 66/91بندي در اين مرحله داراي  طبقه. بندي آنها انعكاس دهند طبقه

  .است دقت بوده
هاي بافتي ناحيه داراي توده  همراه ويژگي شناسي به هاي ريخت ويژگي

ترتيب  هاي سوم و چهارم نيز به حالت. نيز نتايج نسبتاً خوبي را ارائه كردند
با توجه به . ها نتيجه دادند ودهدقت را در تشخيص ت% 88/88و % 22/72

توانيم نتيجه بگيريم كه نواحي اطراف توده، خصوصياتي دارند  اين آمار مي
اي براي  توانند در تشخيص نوع توده، به كمك سيستم كمكي رايانه كه مي
در  پشت توده ناحيه .بيايند  بدخيم و خيم خوش  هاي بندي توده طبقه

   قابل اطميناني را انعكاس دهد تواند نتايج  نمي تنهايي  به ها تشخيص توده
 

1. Accuracy 

 اي داده  پايگاه روي بر شده استفاده الگوريتم مختلف مراحل سازي پياده نتايج  :7 جدول
 بافتي و شناسي ريخت هاي ويژگي و 3 ناحيه بافتي هاي ويژگي كارگيري هب با ششم حالت(

  ).1 ناحيه
  

  بدخيم  خيم خوش  بندي سونوگرافي طبقه
  TB  8=FB=9  خيم خوش

 FM  10=TM=9  بدخيم
  18  18  تعداد كل

  
 ويژگي انتخاب مختلف حالت شش در شده انجام بندي طبقه  كمي بررسي نتايج  :8 جدول

  ).اند شده تشريح 4-2 بخش در مذكور هاي حالت( بندي طبقه دوم روش در
  

حالت انتخاب 
بيني  درصد پيش  دقت  ها ويژگي

  بدخيمي
بيني  درصد پيش

  خيمي خوش
  %11/94  %47/89  %66/91  حالت اول
  %23/88  %21/84  %11/86  حالت دوم
  %75  %70  %22/72  حالت سوم
  %88/88  %88/88  %88/88  حالت چهارم
  %58  %57  %33/58  حالت پنجم
  %94/52  %63/52  %77/52  حالت ششم

  
عمق مجاورش  اين ناحيه با ناحيه هم كه ولي به هنگامي) دقت% 22/72 (

يابد   افزايش مي شدهگيرد دقت نتايج ايجاد سي قرار ميو بررمورد مقايسه 
خيم دچار تضعيف  هاي بدخيم و خوش اولتراسوند در گذر از توده%). 88/88(

بنابراين . ها يكسان نيست شود و نسبت تضعيف براي اين نوع توده مي
ها داراي خصوصيات متفاوتي خواهند  اكوي توليدشده در ناحيه پشت توده

شود كه با اكوي توليدشده در ناحيه  ين تفاوت زماني آشكار ميبود و ا
  .مورد مقايسه قرار بگيرند) در پشت توده نباشد(عمق مجاورش  هم

هاي  هاي بافتي به ويژگي كردن ويژگي در خصوص افت نتايج با اضافه
شناسي توجه به اين نكته ضروريست كه در مطالعاتي كه در گذشته  ريخت

هاي  كارگيري ويژگي هشده؛ نتايج حاصل از ب ان دادهاست نش انجام شده
اي وابسته به سيستم تصويربرداري و شرايط  صورت قابل مالحظه بافتي به

نشان داده شده است كه براي كاربرد يك ] 22[در . باشد تصويربرداري مي
روش تشخيص به كمك كامپيوتر از يك دستگاه سونوگرافي به يك 

 يا يك دستگاه با تنظيمات مختلف الزم است دستگاه سونوگرافي ديگر و
نشان داده شده است كه . تفاوت تنظيم پارامترهاي سيستم جبران شود

و پس از انجام اين تنظيم % 2/82دقت تفكيك تومورها بدون اين تنظيم 
پس از انجام اين جبران تنظيم نتايج چه با استفاده از  .بوده است% 9/89

هاي مختلف منجر به نتايج بهتري   از دستگاهيك دستگاه و چه با استفاده
آوري   لذا در اين مطالعه نيز با در نظر گرفتن شرايط دشوار جمع. شده است
رغم دقت  ها كه در يك مركز آموزشي انجام گرفته است و علي پايگاه داده

است هر  شده شرايط تصويربرداري در تمامي تصاوير يكسان نبوده انجام
عمق  دهد كه استفاده از اطالعات ناحيه مجاور و هم چند نتايج نشان مي

تومور تا حد زيادي نياز به جبران تنظيم را كه در مرجع فوق به كمك يك 
  .الگوريتم هوشمند انجام شده است را رفع كرده است

ها  كارگيري ويژگي ههاي پنجم و ششم ب دست آمده از حالت هنتايج ب
عمق مجاورش كه  مراه ناحيه همه دهد كه ناحيه پشت توده به نشان مي

توانند اطالعات مفيدي را ارائه  تنهايي نمي باشد به خارج از امتداد توده مي
هاي ناحيه داراي توده نيز استفاده  دهند و براي بهبود نتايج بايد از ويژگي

شده  هاي استخراج كارگيري ويژگي هدست آمده از ب ههمچنين نتايج ب. شود
 داراي اعتبار 1شده از ناحيه  هاي استخراج  ويژگيهمراه  به3از ناحيه 

  .دهند باشند و اطالعات مفيدي را ارائه نمي نمي
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ترين نتايج با استفاده  توان گفت كه بهترين و قابل اطمينان در كل مي
. دست آمده باشند هاز ناحيه داراي توده ب شوند كه هايي حاصل مي از ويژگي

سي از اهميت بيشتري برخوردار هستند شنا هاي ريخت در اين ميان ويژگي
دست آمده از آنها وابستگي كمتري به  هرسد كه نتايج ب زيرا به نظر مي

توان گفت  در مقابل مي. سيستم تصويربرداري و شرايط تصويربرداري دارد
. شده وابستگي بيشتري به اين شرايط دارند هاي بافتي استخراج كه ويژگي

توان به اين وابستگي  ها را مي  تركيبي ويژگيدليل افت نتايج در حالت دوم
  .ارتباط داد

  اهپيشنهاد 2- 4
دليل  اي كه در اين تحقيق مورد استفاده واقع شد به در ايجاد پايگاه داده

آوري تصاوير از منابع مختلف  ها و كمبود امكانات، امكان جمع محدوديت
ا براي قصد داريم ت. وجود نداشت) هاي سونوگرافي متفاوت دستگاه(

دست آمده  ههاي مختلفي ب از سيستم  اي كه پايگاه داده يك از مطالعات آتي
اين مورد وابستگي نتايج را به سيستم تصويربرداري . باشند، استفاده كنيم

  .و شرايط تصويربرداري آشكار خواهد ساخت
پردازش انجام داد  توان مطالعاتي را در مراحل مختلف پيش همچنين مي

بندي تصاوير  هاي بهتر براي مرحله حذف نويز و بخش روشو با ارائه 
  .دست آمده را مورد ارزيابي قرار داد هاولتراسوند، نتايج ب
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 خود را از ي پزشكي مهندسي مدرك كارشناس1381در سال  دهي جهانديرستمعل

 مدرك 1385 و در سال ي بهشتدي شهي درماني و خدمات بهداشتيدانشگاه علوم پزشك
 قاتي از واحد علوم و تحقكيوالكتري بشي خود را در گراي پزشكي ارشد مهندسيكارشناس

 لي همزمان با تحصرده نامب1385 ي ال1381از سال .  نمودافتي دريدانشگاه آزاد اسالم
 و كداك پسيليهاي فشركت ي پزشكيربرداريهاي تصو ستميبه عنوان كارشناس س

 ارشد به شهر محل اقامت خود برگشت و يكارشناسمشغول بكار بود و پس از اتمام دوره 
 و ي در دانشگاه علوم پزشكي پزشكزاتي به عنوان كارشناس ارشد تجه1386از سال 

 مورد عالقه نامبرده يهاي علم زمينه.  مشغول به كار شدهي ارومين درمايخدمات بهداشت
 و ي و سونوگرافيآ.آر. امري تصاو خصوصاًي پزشكري مانند پردازش تصاويشامل موضوعات

  .اشدب  مييهاي درمان ستمي در سي پزشكزاتي تجهي علمتيرينحوه مد
  

 در 1366تحصيالت خود را در مقطع كارشناسي الكترونيك در سال  حميد بهنام
مهندسي پزشكي در سال -دانشگاه علم و صنعت ايران و در مقطع كارشناسي ارشد برق

 در 1377رونيك كاربردي در سال  در دانشگاه صنعتي شريف و دكتري الكت1372
دانشگاه صنعتي توكيو ژاپن به پايان رسانده است و هم اكنون استاديار دانشكده مهندسي 

نامبرده قبل از پيوستن به دانشگاه علم و . باشد برق دانشگاه علم و صنعت ايران مي
تي  استاديار سازمان پژوهشهاي علمي و صنع1383 الي 1377صنعت ايران در سالهاي 

اولتراسوند در : هاي تحقيقاتي مورد عالقه ايشان عبارتند از زمينه. ايران بوده است
  .هاي پزشكي پزشكي، پردازش تصاوير پزشكي و پردازش سيگنال

  
 بي به ترتيولوژي و تخصص راديحصيالت خود را در رشته پزشك  نژادي احمدنينسر

 ازوي .  رسانده استانيه پا تهران بي در دانشگاه علوم پزشك1372و1368 يدر سالها
باشد و در مركز   دانشگاه ميني ايولوژي گروه رادي علماتي تا كنون عضو ه1373سال 
 MRI يلينامبرده دوره تكم. است تي مشغول به فعاليني امام خممارستاني بيربرداريتصو

  كاناداMcGill و دانشگاه يعتي شرمارستاني تهران، بي را در دانشگاه علوم پزشكCTو
 انواع:  عبارتند ازشاني مورد عالقه ايقاتيهاي تحقيقاتي تحق زمينه.  استدهيگذران
 MRI(، MRI-انترونشن–يسونوگراف-يماموگراف(  پستانيربرداري تصويروشها

 .CTSCAN BODY و موسكولواسكلتال
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