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چکیده

مقدمه :تصاویر تش��دید مغناظیسی با وزندهی انتشاری و اطالعات اس��تخراج شده از آنها؛ در ارزیابی بیماری و

روشهای درمانی به خصوص در بیماریهای اس��تخوانی ،از جمله در س��رطان سینه با متاستاز مغز استخوان ،کاربرد
چش��مگیری دارد .با این حال ،وضوح کم س��اختار آناتومیکی در تصاویر انتش��اری و وابستگی اطالعات استخراج شده

به انتخاب ناحیهی مورد نظر؛ از مش��کالت آن بوده که منش��اء خطا میش��ود .برای رفع این مش��کل در این پژوهش،

بخشبندی استخوان لگن موجود در تصاویر انتشاری در سرطان سینه متاستاز مغز استخوان با کمک تصاویر آناتومیکی

تشدید مغناطیسی ،بصورت دو بعدی با کمک سطوح همتراز منطقهای که با اطالعات پیشین اجماع شدهاند ،انجام شد.

مواد و روشها :برای بررس��ی عملکرد الگوریتم پیش��نهادی ،آن را ب��ر روی ده مجموعه تصاویر (T1-W، WB-

 DWIو  )CTاز ده بیمار زن در محدودهی س��نی  52-40سال ،آزمایش نمودیم .مشخصات تصاویر  T1-Wاخذ شده
عبارت از ) ،TR/TE(ms 4.76/171س��ایز ماتریس( ،)430×430( FOV ،)256×151ضخامت مقطع()5 mmو فاصله
بی��ن مقاط��ع  5.5 mmمیباش��د و  ADC mapبا اس��تفاده از  ،)5540/102 GE/EPI، TR/TE(msس��ایز ماتریس

( ،)256×110و مقادی��ر  50 b-valueو  900ثب��ت گردی��د .پس از حذف نویز میدان بایاس ،بخشبندی با اس��تفاده از
الگوریتم سطوح همتراز منطقهای و اطالعات پیشین که وظیفهی هدایت سطوح همتراز را برعهده دارند ،انجام گردید.
برای افزایش دقت ،یک مدل از تابع چگالی احتمال به عنوان اطالعات اولیه برای الگوریتم ،با اس��تخراج اس��تخوان

لگن از هر اسالیس تصویر  CTانطباق یافته فرد بر تصویر مرجع  T1-Wهمان فرد ،ایجاد گردید .برای کاهش خطای
الگوریتم بخشبندی سطوح هم تراز منطقهای و همچنین چون تابع گوسی به اطالعات پیشین تنوع در شکل و حجم

میدهد؛ این مدل بصورت گوس��ی فرض ش��د .در ادامه از آنجا که سطوح همتراز به صورت منطقهای عمل میکنند،

اطالعات پیشین نیز به صورت منطقهای با الگوریتم  ،Lanktonترکیب و اعمال میشوند و استخوان در تصاویر T1-W
علیرغم وجود متاستاز و ناهمگنی در تصویر با دقت خوبی جدا شوند .در مرحله آخر ،چون هدف از بخشبندی تصویر

 T1-Wاستخراج استخوان در نقشههای  ADCاست ،از نتایج بخش قبل به عنوان ماسک استفاده کرده و محدودهی

استخوان در نقشههای ضریب انتشار استخراج میگردد.

نتایج :برای محاسبهی میزان دقت بخشبندی استخوان توسط الگوریتم ،استخوان استخراج شده در تصاویر T1-W

توسط دو پزشک با تخصصهای رادیولوژی و آنکولوژی به عنوان مرجع درنظر گرفته شد .ارزیابی بخشبندی با معیار پارامتر

 ،Diceمقدار 83/0 ± 06/0میباشد که بیانگر بخشبندی مناسب استخوان از تصاویر انتشاری میباشد .دقت بدست آمده

با توجه به شرایط تصویر در این کاربرد خاص و در مقایسه با سایر روشهای موجود باال و کارآمد میباشد.
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