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چکیده

مقدمه: رتینوپاتی دیابتی شایع ترین عوارض دیابت است و نوعی میکروآنژیوپاتی پیشرونده است که با آسیب عروق 

کوچک و انسداد آنها مشخص می شود. رتینوپاتی دیابتی می تواند منجر به اختالالت شبکیه، از جمله میکروآنوریسم، 

اگزودا، لکه های متعدد پنبه ای، خونریزیها ی نقطه ای و لکه ای ش��ود. تش��خیص س��ریع و بموقع اختالالت ش��بکیه 

می تواند گس��ترش بیماری را محدود کن��د. الگوریتم های خودکار و نیمه خودکار کامپیوت��ری یک راه حل بالقوهی را 

جهت تشخیص بیماری های چشم فراهم می کند و موجب جلوگیری از دست دادن بینایی می شوند. هدف از انجام این 

مطالعه، بخش بندی نواحی اگزودا با معیار حساسیت و ویژگی مورد قبول و همچنین اندازه گیری سطح نواحی درگیر، 

به منظور تشخیص پیشرفت یا بهبود بیماری در جلسات بعدی است.

موادوروشها: س��ی نمونه تصویر رنگی ش��بکیه چشم بیماران رتینوپاتی دارای ضایعات اگزودا مورد مطالعه قرار 

گرفت. تصاویر توس��ط دوربین ته چش��می Topcon TRC -50 IX mydriatic با رزولوش��ن 752 × 500 پیکس��ل در 

 (2010MATLAB( بدست اورده شد. ابتدا نویز تصاویر با اعمال فیلتر میانه با ابعاد 3×3 در برنامه متلب Tiff فرمت

کاهش داده شد. در این مطالعه به منظور تقویت ضایعات روشن مانند اگزودا از عملگر باال کاله در مقیاس خاکستری 

(Tophat( روی مولفه قرمز فضای قرمز- س��بز-آبی )RGB( و مولفه شدت فضای رنگ-اشباع-شدت )HSI( استفاده 

ش��د. آس��تانه گذاری تصاویر توسط مقدار پی-امین صدک هیس��توگرام انجام ش��د. به منظور ارتقائ اثر بخش بندی 

الگوریتم، ازعملگرهای مورفولوژیکی باینری اس��تفاده ش��د. در نهایت برای تعیین مساحت هر ضایعه اگزودا در تصویر، 

تعداد پیکسل های سفید متصل شده در تصویر باینری شمارش شدند. ارزیابی نواحی اگزودا با محاسبه مقادیر حساسیت 

و ویژگی به صورت پیکسل به پیکسل با مقایسه با تصاویر استاندارد ایجاد شده توسط چشم پزشک انجام شد.

 HSI  نتایج: میانگین حساسیت، ویژگی الگوریتم در تشخیص و بخش بندی نواحی اگزودا روی مولفه شدت فضای

تصاویر به ترتیب 76 و96 در صد بدست آمد. در صورتی که با اعمال الگوریتم روی مولفه قرمز فضای RGB میانگین 

این ویژگی ها به ترتیب 53 و 99 درصد بود.

بحثونتیجهگیری: بر طبق یافته های بدس��ت آمده دیده می ش��ود این الگوریتم در اس��تخراج نواحی اگزودا در 

تصاویر ش��بکیه جزو الگوریتم های قابل قبول در تشخیص ضایعات اس��ت و می تواند به عنوان ابزار کلینیکی در چشم 

پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.

پردازش تصویر، بیماری رتینوپاتی، اگزودا، بخش بندی خودکارکلمات کلیدی
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