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  موجک لیبه کمک تبد ياهسته یپزشک ریاز تصاو ییززداینو

   فاطمه، ابراهیمی نژاد ؛  علیرضا، صدرممتاز ؛ پیوند، طاهرپرور

  رشت ،گیالندانشگاه گروه فیزیک،   

  

  چکیده

پردازش  شیپ نیکند. ا یم ریاجتناب ناپذ یپزشک ینیدرست موارد بال صیتشخ يپردازش آنها را برا شیپ ،ياهسته يربرداریمربوط به تصو ریتصاو نییپا تیفیک

و  گنالیس تیفیک بودکارآمد در به يهااز روش یکیباشد.  یم کسلیثبت شده در هر پ يهاپواسون است که به شدت وابسته به آهنگ شمارش زیشامل حذف نو

 لیاز روش تبد ياهسته یمسطح پزشک ریدر تصاو دیسف زیمقاله به منظور حذف نو نیموجک است. در ا لیتبد هیبر پا ییززداینو يهااز روش يریبهره گ ر،یتصاو

پواسون موجود در  زینرم را در حذف نو يگذار انهموجک و آست لیاستفاده از تبد يمطالعات، برتر جیمتفاوت استفاده شده است. نتا يهايموجک و آستانه گذار

   دهد. ینشان م ریتصاو

  

De-noising of nuclear medicine images via wavelet transform 
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Abstract 
 

Because of the low images quality of nuclear medicine imaging, pre- processing of images is a necessary step 
for diagnosis of clinical applications,. The pre-processing involves removal of Poisson noise that is dependent 
on the recorded counts in each of the image pixels. One of the effective ways to improve the signals and images 
quality, use of the de-noising methods based on the wavelet transform. In this paper, we used the wavelet 
transform and different thresholding methods to suppress white noise in nuclear medicine images. The results of 
studies show the superiority of wavelet transform and soft thresholding in the removing of the image noise. 
  
PACS No. 28 
 

   قدمهم

(ماننـد   يبـرش نگـار   يربرداریمسـطح و تصـو   يربرداریتصو     

SPECTیمبتنـ  ياهسـته  یپزشک يربرداریاز تصو ي) دو طبقه بند 

 مـار یپرتوزا به بدن ب يودارویراد قیتزر یتک فوتون در پ لیبر گس

ــ  . اگرچــه شــوندیو تجمــع آن در عضــو مــورد نظــر محســوب م

 ياسـته ه یپزشـک  يدارربریتصـو  يبـرا  ينگاربرش يربرداریتصو

هـم   زیـ مسطح ن يربرداریاما تصو ردیگ یمورد توجه م شتریب ینیبال

خـاص مـورد    يدر مـوارد  زیـ و ن یصیموارد تشخ یاکنون در برخ

تـوان بـه    یآن مـ  يکاربردهـا  نیکه از مهمتر ردیگ یاستفاده قرار م

  ].1قلب اشاره نمود [ ياهسته يربرداریدر تصو یکولوگرافیونتر

بـه علـت    ياهسـته  یپزشـک  ریه دست آمـده در تصـاو  ب اطالعات

 يهــاامانهاي، دقــت محــدود ســماهیــت تصــادفی واپاشــی هســته

ها، با آمار هاي پراکندگی و تضعیف فوتونو همچنین يربرداریتصو

هاي تشکیل دهنده تصویر همـراه اسـت.   به نسبت کم تعداد فوتون

ـ  ایـ و  يربرداریزمان تصو شیاگرچه با افزا بـه   یقـ یتزر دز شیزااف

بـه   یافزود. اما اول آوري شدهجمع ریتصاو تیفیبر ک توانیم ماریب

ـ بـه دل  یو دومـ  مـار یاحتمـال حرکـت ب   شیافـزا  لیدل  شیافـزا  لی

را به  یگرفته در بدن او، مشکالت يجا ییاز پرتوزا ماریب يریپرتوگ

و کـاهش   ریتصـو  تیفیموثر ارتقاء ک يهااز روش یکیدنبال دارد. 

اسـت کـه    هیـ فور يدر فضا يهموارساز يلترهایاز ف هفاداست ز،ینو
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]. 2قـرار دهـد [   ریرا به شدت تحت تاث ریتصو تیفیممکن است ک

 صیتجسـم و تشـخ   يبـرا  ياهسـته  یپزشک يهامناسب داده لتریف

در  ینیبال یصیامر تشخ يبرا ازین شیپ کیبه عنوان  ریدرست تصو

  ].3رسد [ یبه نظر م يموارد کامال ضرور یبرخ

 لیو تبد یکیچند تفک هیتجزبر پایه  ی، دونوهو روش1992سال  در

در  یخط ریغ لتریبر اساس ف گنالیاز س ییزدا زینو يبرا موجک

منظور  به یکیچند تفک هی]. تجز4[ موجک ارائه کرد لیتبد يفضا

است. در  افتهیمتفاوت توسعه  يهااسیدر مق گنالیس کی لیتحل

  .گرددیم هیفرکانس تجز هیپا بر گنالیس هیفور لیکه در تبد یحال

 يهاکیدر توان تفک گنالیس کی لیو تحل هیتجز تیمز نیترمهم

 اتیکاربرد خاص دانست که اگر جزئ یدر برخ توانیمختلف را م

استفاده از  ،)زیباشد (مانند نو یاطالعات نادرست يحاو گنالیس

  ]. 5باالتر موثر تر خواهد بود [ يهااسیمق

و  يابتدا به صورت سطر ریتصو ر،یتصو کیموجک  لیدر تبد

در  ندیفرآ نیا یگردد که خروج یم لتریف یسپس به صورت ستون

 HH1 ،LH1 ،HL1ربع اندازه شامل  ریتصو ریمرحله اول، چهار ز

 يعمود ،يقطر اتیجزئ ریمربوط به تصو بیرا که به ترت  LL1و 

عد هموارتر است را شکل دهند. مراحل ب ریتصو نیو همچن یو افق

) و تکرار موارد LL1یعنیهموارتر شده ( یبا استفاده از تابع اصل

 لیبه کمک تبد ییزدا زیآن قابل انجام است. نو يشده برا ادی

به  لیتبد بیضرا لیموجک تابع و سپس تعد لیموجک شامل تبد

سخت،  يگذارمانند آستانه یمتفاوت يگذارتانهآس يهاکمک روش

 بیضرا تیتقو یها در چگونگاست که تفاوت آن Steinنرم و 

معکوس موجک  لیاستفاده از تبد ت،ی. و در نهاباشدیم لیتبد

  . ردیگ یصورت م

به کمک  ییززداینو يهامقاله به منظور استفاده از روش نیدر ا

 يساز هیبه کمک شب ،ياهسته یپزشک ریتصاو يموجک برا لیتبد

بخش  یو طراح GATEتوسط نرم افزار  SPECT نیدورب کی

 زینو زانیمسطح با م ریتصاو دی، به تولداغ مربوط به فانتوم کارلسون

 40 يسازهیمرجع با انتخاب زمان شب ری. تصومیادلخواه پرداخته

 يسازهیشب هیثان 10يربرداریبا زمان تصو زآلودینو ریو تصو هیثان

موجک  لیتبد هیبر پا ییزدا زینو يهاگشت. سپس به کمک روش

، به Steinسخت، نرم و  يآستانه گذار ياهو استفاده از روش

مرجع به کمک  ریشده با تصو ییزدا زینو یشیآزما ریتصو سهیمقا

  .پرداخته شده است RMSEو  PSNR اریمع

  روش کار 

مسـطح   ریتصـاو  يسـاز هیشـب  يبرا 6,1نسخه  GATEافزار از نرم

سوسـوزن   ستالیکر ،گاما نیدورب يسازهیشب ي]. برا6استفاده شد [

در  3cm7×30×21بـا ابعـاد   NaIاز جنس بلـور   یمکعب یرتبه صو

بـا تـوان    يکـم انـرژ   سازکهیگاما با بار نیدورب نینظر گرفته شد. ا

سه منطقـه  شد. سپس، هند زیتجه ،يسازهیشب طیک باال در محیتفک

گشته  فیتعر تالیجیصورت دافزار بهدر نرمداغ از فانتوم کارلسون 

زوج حفـره   9انتخاب گشت که  يآن به گونه ا یو مختصات مکان

  . ردیدرست در مقابل سر آشکارساز قرار گ

مسـطح از فـانتوم کارلسـون بـا اسـتفاده از زمـان        ریابتدا، تصـو  در

ــو ــثان 10 يربرداریتص ــه دل   هی ــه ب ــد ک ــام ش ــانج ــم   لی ــان ک زم

 میرا خـواه ) یشـ یآزما ریتصو(باال  زیبا نو يریتصو ،يربرداریتصو

 يالبا تعداد با يریمرجع، تصو ریوبه دست آوردن تص يداشت. برا

ـ ثان 40 زانیـ زمان اکتساب بـه م  شیشمارش با افزا  يسـاز هیشـب  هی

ـ اول ریبه مراتب از تصو يریتصو تیفیگشت که از لحاظ ک بهتـر   هی

ــود. در شــکل  ــف-1ب را مرجــع و  یشــیآزما ری، تصــاوب-1و  ال

 کـه در  يابـا اسـتفاده از برنامـه    ریتصاو نیا مشاهده نمود. توانیم

 يهـا خوانـده شـده و پـردازش    د،نوشته شـ  MATLABافزار نرم

 يهاافزار انجام گشت. پس از پردازشنرم نیبه کمک هم زین يبعد

 یـی زدا زینـو  يهـا بـه کمـک روش   یشیآزما ریاعمال شده بر تصو

 يارهـا یشده بـه کمـک مع   ییزدا زینو ریموجک، تصو لیتبد برپایه

PSNR  وRMSE ییکـارا  زانیتا م گشت سهیمرجع مقا ریبا تصو 

  .گردد سهیمقا ریتصو ییزدا زینو يبرا یاعمال يهااز روش کیهر 

  
بخش مربوط به نقاط داغ فانتوم مرجع ) ب( ونویزآلود (الف)  ریتصو:  1شکل

  GATEافزار شده به کمک نرم يسازهیکارلسون شب

 الف         ب
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  نتایج

به  MATLABافزار به کمک نرم زیهمراه با نو ریدر ابتدا تصو 

 يبه فضا ریگشته وسپس تصو لیتبد یسیماتر يریرت تصوصو

 طی. به کمک برنامه نوشته شده در محافتیموجک انتقال 

MATLABیبلوک يگذاربه کمک روش آستانه یشیآزما ری، تصو 

به  افتهی لیتبد ریابتدا تصو وهیش نیشد. در ا ییزدا زی، نو2با ابعاد 

گشته و سپس  میتقس نیبا ابعاد مع ییهاموجک به بلوك يفضا

به صورت  يگذارآستانه يهابه کمک روش بیضرا يسازلیتعد

موجود در هر بلوك اعمال  بیضرا یتمام يهمسان بر رو

 یینها يبازساز يموجک معکوس برا لیاز تبد ان،ی. در پاگرددیم

 ریتأث یچگونگ یبررس يبهره برده شد. برا ریتصو

 ییززداینو ریتصو تیفیبر ک Steinنرم، سخت و  يهايگذارآستانه

 سهیمقا يبرا ياریعنوان معه ب RMSEو  PSNR ریشده، مقاد

مربوط  جینتا .متفاوت، در نظر گرفته شد يهايگذارعملکرد آستانه

شده را  ادی يگذارآستانه يهابه کمک روش هیاول ییزدا زیبه نو

 يمشاهده نمود. همان طور که برا الف وب 2–در شکل توانیم

متعلق به  بیبه ترت نهیآستانه به شود،یمشاهده م یشیآزما ریتصو

است، که به  Steinنرم و  يگذارمربوط به آستانه يهاتمیالگور

بل و حداقل  یدس 26/29و  PSNR  ،49/29حداکثر مقدار  بیترت

مربوط به آستانه  ترفیضع جیاند. نتاکرده اریرا اخت RMSE ریمقاد

به  PSNR يبل را برا یسد 11/20سخت است که حداکثر مقدار 

 یمنحن يبرا زین یمشابه تیخود اختصاص داده است. وضع

RMSE یمنحن ن،یوجود دارد. عالوه بر ا PSNR  مربوط به

 نهیشیاز مقدار آستانه به نقطه ب ينرم در مقدار کمتر يذارگآستانه

 نهیبه تمینرم، به عنوان الگور يگذارآستانه نی. بنابرارسدیخود م

  در نظر گرفته شد.  ریتصو ییزدا زینو يبرا

به عبارت  ایو  یشیآزما ریتصو شتریبهبود هر چه ب يسپس، برا

با اندازه  یبلوک ییززداینو وهیکارآمدتر، از ش ییزدا زینو گر،ید

 يبرا ییزدا زینو ندی) در فرا5تا  2مختلف (از مقدار  يهابلوك

به  جیشد. نتااستفاده  يگذارآستانه ریاز مقاد يگسترده ا ریمقاد

به کمک  توانیرا م ییزدا زینو نیدست آمده حاصل از ا

مشاهده نمود.  الف وب-3در شکل  RMSEو  PSNR يهایمنحن

با استفاده از اندازه بلوك  جینتا نیبهتر شود،یم دهیهمان طور که د

 جهینت نینرم قابل حصول است. بهتر یبلوک يگذاردر آستانه 4و  3

اندازه بلوك  يبل، و برا یدس 59/29در حدود  3اندازه بلوك  يبرا

 يبرا 028/0بل است که در مقدار آستانه  یدس 58/29در حدود  4

 يهاروش يبرا RMSE ر. نموداگرددیم دیهر دو اندازه بلوك تول

در  شیبه نما ب-3همان طور که در شکل  ،يگذارمختلف آستانه

همانند قبل در  توانیرا م جینتا نیکه بهتر دهدیآمده است، نشان م

  به دست آورد.  028/0مقدار آستانه 

اثرات استفاده از  قیو تحق ریتصو ییزدا زیدر ادامه بهبود روند نو

 يناوردا برا يهاهیاز پا يامجموعه کموجک ناوردا (به کم لیتبد

آن با  سهیشده و مقا ییزدا زینو ریتصو تیفیموجک) بر ک لیتبد

 يهاموجک متعامد)، از آزمون لیموجک متداول (تبد لیتبد

PSNR  وRMSE مختلف و  يهاآستانه ریبا استفاده از مقاد

 تفاده، اس3از ابعاد بلوك  يرینرم و بهره گ يگذاراستفاده از آستانه

 4در شکل  توانیرا م RMSEو  PSNRمربوط به  جیشد. نتا

  .مشاهده نمود

 لیده از تبدبا استفا ییزدا زیکه نو دهدیفوق نشان م ينمودارها

 لیبه کمک استفاده از تبد ییزدا زیموجک ناوردا مؤثرتر از نو

محاسبه شده مربوط  PSNRکه  یموجک متعامد است. به صورت

زده شد  نیبل تخم یدس 70/29موجک ناوردا در حدود  لیبه تبد

شده به دنبال  ییزدا زیر نویتصو PSNR يرا برا جهینت نیکه بهتر

 ن،یوجود دارد، بنابرا RMSEنمودار  يراب يمشابه ا تیدارد. وضع

به عنوان حالت  توانیرا م 3با اندازه بلوك  ییزدا زیروش نو نیا

   نمود. یمعرف یشیآزما ریتصو ییزدا زیدر نو نهیبه

  

  

 رینسبت به مقاد RMSE) بو ( PSNR) الف( راتیینحوه تغ شینما :2شکل 

  متفاوت يهايگذارنهشده به کمک آستا ییزدا زینو ریتصو يآستانه برا

الف                    ب 
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نسبت به مقادیر  RMSE )ب( و PSNR )الفنمایش نحوه تغییرات ( :3شکل 

با  گذاري بلوکی نرمآستانه براي تصویر نویز زدایی شده به کمک آستانه

  هابلوك متفاوتی ازهاي اندازه

  

 

نسبت به مقادیر  RMSE )ب( و PSNR )الفنمایش نحوه تغییرات (: 4شکل 

 نرم یگذاري بلوکآستانه براي تصویر آزمایشی نویز زدایی شده به کمکآستانه 

  و متعامد تبدیل موجک ناوردا در

  

  بحث و نتیجه گیري

شده و  ییزدا زینو ریتصاو يبصر سهیمقا يبرا ان،یدر پا     

شده  ییزدا زینو يهانمونه نیها، بهترآن تیفیک ياسهیمقا یابیارز

موجک متعامد و ناوردا به  لیبدبه کمک ت یشیآزما ریاز تصو

درآمده است. همان طور  شیبه نما بو  الف-5در اشکال  بیترت

-1 صویر مرجعت و الف-5 نوبززدایی شده ریتصاو سهیکه از مقا

 3نرم با اندازه بلوك  يگذارمشاهده نمود، آستانه توانیم الف

بهبود  یقابل توجه زانیشده را به م ییزدا زینو ریتصو تیفیک

با  سهیشده قابل مقا ییزدا زینو ریکه تصو ی. به صورتبخشدیم

 لیبه کمک تبد ییزدا زینو يهاروش نیمرجع است. بنابرا ریتصو

پواسون) به وجود  زی(نو زینو یجبران و فرونشان تیموجک قابل

  . دهدینشان م یرا به خوب يربرداریآمده به سبب زمان کمتر تصو

  

  
) ناوردا به ب) متعامد و (الف( يهاییززدایرد نوعملک يریتصو سهیمقا: 5شکل 

  آزمایشی رینرم در تصو یبلوک يگذارکمک آستانه

  

چهارم قابل کاهش است  کیبه  يربرداریدر واقع اگرچه زمان تصو

 یینها جهیدر نت توانیرا م یکسانی باًیتقر کیفیت تصویرياما 

ا موثر و ب یموجک را روش لیتبد توانیدر مجموع م داشت.

 ياهسته یدر پزشک زیهمراه با نو ریتصاو ییزدا زیباال در نو ییکارا

 لیتبد هیبر پا يهانسبت به روش يشتریب یینمود که توانا یمعرف

) دارد. گرددیاستفاده م ياهسته ی(که عموما در مراکز پزشک هیفور

 گنالیدر تمام طول س هیفور هیآنکه توابع پا لیدر واقع به دل

خطا در تمام  عیمنجر به توز هیفور بیند، حذف ضرااگسترده شده

موجک تنها در  لیدر تبد هیکه توابع پا یخواهد شد، در حال ریتصو

 نیا ریکمتر تحت تأث لیتبد نیا شوند،یمتمرکز م یبخش کوچک

و  .شوندیموجب متمرکز بودن خطا م جهیو در نت ردیگیامر قرار م

از  ردیل به مراتب باالتاز طرفی دیگر سرعت محاسبات در این تب

  سرعت محاسبات در تبدیل فوریه است.
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