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  چكيده
  

بدست تصويري احساس نياز به آناليز حجم انبوه داده هاي  ،با رشد تكنولوژي در زمينه تصوير گري پزشكي

و تالش محققين در اين حوزه كمك رساني به پزشك . روز به روز در حال گسترش مي باشداز بيماران، آمده 

هرچند تصاوير پزشكي براي ناظري كه دانشي از . باشد اري ميتشخيص و درمان بيمپيشگيري، در امر بيمار 

با الگوريتم مدل سازي آن و پزشك  دانشاطالعات پزشكي ندارد، داراي مفهوم زيادي نمي باشد ولي با تعريف 

هاي كامپيوتري، قادر خواهيم بود تا با بهره گيري از قدرت انجام سريع محاسبات در كامپيوتر، به حل معضالت 

  .و ارائه راهكارهايي در پزشكي بپردازيم كه ناظر انساني در بسياري از موارد قادر به حل آنها نمي باشد

است كه با بهره گيري از آنها بتوان تصميم سازي را  هدف از انجام اين پژوهش بررسي راهكارها و روشهايي

تسهيالتي پديد آورد تا بسياري از اعمال و  هبيمار، بهبود بخشيدبدست آمده از  در پزشكي با استفاده از تصاوير

   .دقت باالتري انجام پذيردبا  با تعامل با نرم افزار كامپيوتري ،پزشكي نظير جراحي
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  مقدمه .1

 .روشي است كه بافتهاي بدن انسان را به صورت قابل نمايش براي ناظر انساني و يا ماشين، ارائه مي دهد تصويرگري پزشكي،

 آناليزاندام بدن و  تجسمرنج گسترده استفاده از تكنولوژي هاي تصويربرداري و داده هاي بدست آمده از آن موجب مي شود تا 

ضرورت انجام بدين ترتيب انجام پذيرد و  غير مخرببتواند با روش هاي سابق  برخالفآن ديگر  فيزيولوژيو  آناتوميمقداري از 

  . دبافت داخلي از بين مي روجراحي جهت شناخت 

آناليز چشمي توسط . كار دشواري مي باشدعاتي كه در اين تصاوير موجود است بازيابي و استخراج حجم انبوهي از اطال

پاره  دراين در حاليست كه . ممكن نمي باشد تي انجام پذيرفته و در بسياري از حاالپزشكان متخصص در بسياري از موارد به سخت

تكرار آناليز چشمي سبب پديد آمدن خستگي براي پزشك . نيازمند صرف زمان زياد توسط پزشك مي باشد اين كاراي از موارد 

  . خطا به صورت غير قابل اجتناب مي گردد بروزگرديده و موجب 

و كارا در مقايسه با  تكرار مجدد، با دقت باالزش خودكار در تصاوير پزشكي در جهت رسيدن به روشي با تكنيكهاي پردا

  .مورد توجه مي باشد و در بسياري از موارد انجام آناليز انجام شده توسط ماشين براي پزشك غير ممكن مي باشدناظر انساني 

مونيتور  و ات پزشكي، تحقيقتشخيص بيماريتنها جهت  مي پذيرد آناليز تصوير كه در بسياري از موارد توسط پزشك صورت

طرح ريزي جراح به منظور آناليز و  دمواربسياري از نمودن پيشرفت بيماري با توجه به درمان اعمال شده نمي باشد بلكه در 

آمده از روشهاي مختلف از تصاوير گوناگون بدست چنانچه با استفاده  .به داده هاي تصويري نگاه مي كند فرايند جراحي

و  مدل نمودهبتواند بافتهاي تاثيرگذار در جراحي را  تصويرگري و ساير سيگنالهاي بدست آمده از بافت زنده، برنامه اي كامپيوتري

يي كار را انجام مي دهد و با ضريب موفقيت باال ،، در اين صورت جراح با دقت باالتريآناليز نمايدتاثير آنها را به صورت مجازي 

  . انجام مي پذيردجراحي عمل 

 را طرح ريزي براي جراحي و ، بررسي ميزان پيشرفت آسيباز انواع مختلف چيزي كه توانايي پزشك را در تشخيص بيماري

او از تاثيرگذاري بيماري بر اندام و شناخت و تصميم گيري در مورد انجام آزمايش هاي بعدي با توجه به شناخت  باال مي برد دانش

لذا جهت توانمند سازي روشهاي كامپيوتري مي بايست با ايجاد پايگاه دانش و الگوريتم هاي . از آسيب مي باشد يه بدست آمدهاول

ه و با ارائه روشهايي جهت گرفتن پرداخت كسب شده توسط ماشين در مراحل مختلف يادگيري توسط ماشين به توسعه دانش

  . نمودبهينه بازخور از پزشك دانش بدست آمده را 

كه تصاوير بدست آمده از روش هاي گوناگون تصوير برداري از  ،پايگاه هاي تصويرياز الگوريتم هاي كامپيوتري با استفاده 

ناليز به اطالعاتي دست پيدا كنند كه آقادرند تا با مقايسه تصاوير موجود در پايگاه و تصوير جديد مورد  ،بدن را نگهداري مي كنند

، لذا با استفاده از بازيابي تصوير بر اساس محتوي ،دانش مورد استفاده در تشخيص، تحقيق. به كشف آن نمي باشدناظر انساني قادر 

توانايي كامپيوتر در استخراج مشخصات تصوير و يافتن ارتباطات دور از ذهن بين  .افزايش مي يابدو طرح ريزي درمان  آموزش

اصل شود كه در صورت عدم كاوش توسط ماشين، استخراج آن توسط انسان مشخصات استخراج شده باعث مي گردد تا دانشي ح

  .غير ممكن مي باشد

جهت رسيدن به تصميم گيري با توجه به اطالعات تصويري مي بايد تفسير كامپيوتر از اطالعات تصويري را به تفسير ناظر 

جهت پوشش اين شكاف در نگرش بايست دانش انساني و نحوه نگرش پزشك به تصوير به پايگاه دانش . انساني نزديك سازيم
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سيستم هاي پشتيبان تصميم و همچنين  مطالعه. ل تكامل سيستم افزوده گرددسيستم نرم افزاري اضافه شده و اين دانش در طو

در حوزه علوم كامپيوتر باعث مي گردد تا بتوان در مسائل مرتبط با پزشكي و سالمت با استفاده از روندهاي  سيستم هاي خبره

انجام  تصويري و ديگره داده هاي بالينيبتوان آناليز بهتري در تشخيص با توجه به داده هاي  ،تكامل يافته در پشتيباني از تصميم

  . داد

تكنيكها به صورت رايج در برخي از اين . ،  تكنيكهاي تصوير گري پزشكي مورد مطالعه قرار مي گيرنداين پژوهش 2در فصل 

مورد  آيندهون به صورت تحقيقاتي در حال مطالعه مي باشند تا در مراكز درماني مورد استفاده قرار گرفته و گروهي ديگر هم اكن

در پزشكي را مورد بررسي قرار داده و پاره اي از و مخصوصا ناحيه بندي را روش هاي آناليز تصوير  3فصل . استفاده قرار گيرند

از لحاظ مفهومي در  4فصل ارائه شده در اطالعات . قرار مي دهدمطالعه مورد تكنيكهاي رايج كه مورد استفاده قرار مي گيرند را 

ه تكنيكهاي موجود در آناليز تصوير و اضافه نمودن دانش در در اينجا با توجه ب. قرار دارد پيشيناليه اي باالتر نسبت به فصل 

وجود در اين سطحي ديگر به كاربردهاي استفاده از كامپيوتر در تشخيص و درمان پرداخته  و به ارائه سيستم ها و رويكردهاي م

به مقوله مديريت دانش در پزشكي با  5با توجه به مفاهيم پشتيباني از تصميم و سيستمهاي خبره در فصل . زمينه مي پردازد

به مرور تاريخچه و سير تكامل سيستم هاي پشتيبان تصميم مي پردازيم در اين فصل، . رويكرد استفاده از تصوير پرداخته مي شود

بر آن  6سعي ما در فصل . د استفاده از اين سيستم ها در پزشكي، مسائل مربوط در اين حوزه آورده مي شودو در ادمه با رويكر

است تا حوزه هايي كه هم اكنون توسط محققين در ارتباط با تصاوير پزشكي مورد اهميت است را مورد اشاره قرار داده و به بيان 

  .زيمديدگاه هاي گروه هاي تحقيقاتي دراين بخش بپردا
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 تصوير گري پزشكي .2

تصويرگري  .ري از درون بدن امروزه به يكي از موثرترين شيوه هاي تشخيصي بدل گشته اندروش هاي مختلف تصويرگ

هدف از ارائه اين فصل در . را مي توان تكنيكهايي دانست كه براي ايجاد تصوير از بدن انسان مورد استفاده قرار مي گيرند 1زشكيپ

اين است تا با وجوه مختلف تصوير گري و تناسب هر كدام با مسئله اي خاص در پزشكي آشنا شويم تا در ادامه  پژوهش ارائه شده

هفت تكنيك عمده  ،در ادامه. بتوان با مطالب ارائه شده در اين فصل، تصوير صحيحي از روند انجام تحقيقات صورت گرفته ارائه داد

  .قرار مي گيرند آورده مي شودمورد استفاده پزشكي، صوير گري كه جهت ت

  (CT)  2مقطع نگاري محاسباتيراديوگرافي و  .2.1

جهت تصويرگري  3دو روشي كه در اين قسمت به توضيح آنها مي پردازيم از سايه ايجاد شده به واسطه تابش اشعه ايكس

شد، خاصيت يونيزه كنندگي اين عيب عمده ايكه در روشهاي تصوير برداري با اشعه ايكس همواره متصور مي با .مي شوداستفاده 

 .]1[ كه باعث آسيب رساندن به بافت زنده مي گردد استاشعه 

  راديوگرافي .2.1.1

ديگر، بافت هاي مختلف به واسطه ضريب جذب متفاوتي كه نسبت به اين سايه در طرف در گذر اشعه ايكس از بدن و ايجاد 

  :در ارتباط با اشعه ايكس مي توانيم چهار نوع بافت را به شرح زير تشخيص دهيم. اشعه دارند، قابل تشخيص مي باشند

  بافت استخواني با ضريب جذب باال .1

  .به هم ندارند و نمي توان آنها را از هم تميز داداين بافتها كنتراستي نسبت . بافت نرم مانند عضله، كليه، كبد .2

  .بافت چربي .3

  .ناحيه گازي با ضريب جذب پايين .4

مي توان از فيلم هاي رايج راديولوژي و هم از راديولوژي  ،جهت آشكار سازي اشعه ايكس پس از تابش و گذر از بافتهاي بدن

تا ويدئو از بافت تحت مطالعه تهيه گردد كه اين فرايند اصطالحا  وجود دارددر راديوگرافي اين امكان . ديجيتال استفاده نمود

جهت باال بردن ضريب جذب بافتي خاص مانند رگ خوني از مي توان در اين روش از تصوير گري . ناميده مي شود فلوروسكوپي

. طالعه عروق قلب مي پردازدبه م 4با تزريق ماده حاجب به رگ، پزشك آنژيوگرافيبه عنوان مثال در . نمودمواد حاجب استفاده 

با استفاده از راديوگرافي از سينه،  ماموگرافيدر . نيز از مواد حاجب استفاده مي شودكليه، مغز و معده تصوير گري از جهت 

  .تشخيص سرطان سينه ميسر گرددبدين ترتيب و  كردهرا شناسايي  5پزشك مي تواند توده هاي كلسيم

                                                                    
1 Medical Imaging 
2  Computed tomography (CT) 
3 X-ray 
4 Physician 
5 Calcification 
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 (CT) 1مقطع نگاري كامپيوتري .2.1.2

در راديوگرافي تابش در يك راستا صورت مي گيرد لذا تصويري كه در طرف ديگر حاصل مي شود، مجموع سايه تمامي بافت 

لذا مي توان تابش را در راستاهاي . شناسايي تك تك بافتها با اين روش ميسر نمي باشدهايي است كه در مسير قرار مي گيرند و 

در اين . پيوتري بر روي مجموع سايه ها در هر امتداد به شناسايي هر يك از بافت ها پرداختگوناگوني انجام داد تا با محاسبات كام

  .روش به دليل تصوير برداري هاي متعدد، امكان تهيه تصوير سه بعدي از بافت تحت مطالعه وجود دارد

  :نشان داده مي شودزير شكل تصاوير دو بعدي از مغز و سه بعدي از قلب كه با اين روش به دست آمده است در 

    

  تصوير سه بعدي از قلب. ب  تصوير دو بعدي از مغز .الف

 CTتصاوير دو بعدي و سه بعدي به دست آمده از تصوير گري  . 2.1شكل 

قادر به تصويرگري تنها يك مقطع در زمان بودند كه با ثابت بودن بيمار و چرخش منبع اشعه و وجود  CTدستگاه هاي اوليه 

چرخش در دستگاه هاي اوليه به صورت دايره اي انجام مي . اين كار انجام مي پذيرفت 2تنها يك رديف از تشخيص دهنده اشعه

س از تصوير برداري از يك مقطع، منبع تابش اشعه يا بيمار حركت مي پ. اين كار انجام مي پذيرفتپذيرفت كه با ثابت بودن بيمار 

معرفي  4مارپيچي CTبا نام   روشي نو  3آقاي سالوين 1969در سال . كرد و سپس از مقطع بعدي تصوير برداري انجام مي پذيرفت

. پذيرفتتصوير گري انجام مي نمود كه منبع به جاي حركت دايره اي به صورت مارپيچ حركت مي نمود لذا با سرعت بيشتري 

به جاي استفاده از يك رديف از تشخيص دهنده، ايده استفاده از چند رديف ميالدي  90براي افزايش سرعت تصوير گري در دهه 

زمان تصوير برداري كوتاه تر از  ،در اين روش .معرفي گرديد 5چند مقطعي CTمطرح گرديد كه اين روش با نام تشخيص دهنده 

  . ه مي باشد و بيمار زمان كمتري در معرض تابش اشعه قرار مي گيردروش اولي

                                                                    
1 Computed Tomography 
2 detector 
3 Slavin 
4 Helical (Spiral) CT 
5 Multi Slice CT 
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چند مقطعي از چند رديف دريافت كننده استفاده  CTتابش اشعه به صورت مخروطي مي باشد و مانند روش ، روشي ديگر در 

CTتابش مخروط مارپيچي اين روش با نام  .مي شود
1

 (CBCT)  در شناخته مي شود و امروزه تعداد رديفهاي دريافت كننده اشعه

  .]2, 1[رديف مي باشد  128بيش از هر دو روش 

 درجه منبع تابش اشعه حول بافت تحت مطالعه 360چرخش  CT،به جاي آنكه همانند فرايند انجام شده در  ،در روشي ديگر

و در نتيجه بيمار مقدار كمتري از اشعه دريافت مي كند  مي گيردانجام ) درجه 40مثال (، اين چرخش با زوايه اي كمتر انجام پذيرد

در تصوير گري  اين روش. كه با روشهاي كامپيوتري قابل بازسازي مي باشد و در عوض تصويري با عمق كمتر حاصل مي گردد

  .]2[ شناخته مي شود Tomosynthesisبا نام  پزشكي

2فراصوت .2.2
 

4پهن باند 3اين روش از امواج صوتي
با فركانس باال در مقياس مگاهرتز استفاده مي كند كه اين امواج توسط بافتها با درجات   

اين نوع تصوير گري به صورت گسترده براي تصوير . ه بعدي حاصل گرددس ،مختلف منعكس مي گردند تا تصاويري در نهايت

ها،  6، قلب، سينه، عضالت، تاندون5اين روش براي تصوير برداري از اندامهاي شكم. برداري از جنين مورد استفاده قرار مي گيرد

ئيات كمتري در مقايسه با روش هاي هرچند اين روش تصويرگري جز  .مورد استفاده قرار مي گيرد  ها 8ها و سياه رگ 7سرخرگ

در اختيار پزشك قرار مي دهد ولي مزيت هايي دارد كه در بسياري از كاربردها استفاده از آن بسيار مفيد مي  CTو  MRIديگر نظير 

  :]2[ مزاياي استفاده از اين روش به شرح زير مي باشد. ]1[باشد

  .گعملكرد ساختارهاي متحرك به صورت بي درنمطالعه  .1

 .كننده استفاده نمي شود 9از پرتوهاي يونيزهدر اين روش  .2

، كه در آن با لرزش بافت و مطالعه  10االستوگرافيتصاوير به گونه اي مي باشد كه مي توان از آن در تشخيص به روش  .3

  .استفاده كرد،  پرداخت 11به تشخيص آسيبتصوير تومور با ساير بافت مي توان 

  .بسيار ايمن مي باشداين روش براي سالمتي بيمار  .4

  .تجهيزات اين روش به نسبت روشهاي تصوير گري ديگر ارزان مي باشد .5

                                                                    
1  

Helical cone beam computed tomography (CBCT) 
2 Ultrasound 
3 Sound wave 
4 Broadband 
5 Abdominal organ 
6 tendon 
7 artery 
8 vein 
9 Ionizing radiation 

10 Elastography 
11 Lesion 
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  .تجهيزات اين روش قابل حمل مي باشند .6

در سياه رگ ها و سرخ رگ ها را فراهم مي سازد در اين روش  2، كه امكان تصوير برداري از جريان خون1داپلرقابليت  .7

  .فراهم مي باشد

  :زير نشان داده مي شود شكل بعدي از جنين كه با اين روش به دست آمده است درتصاوير دو بعدي و سه 

    

  .تصوير سه بعدي از جنين .ب  .نتصوير دو بعدي از جني .الف

  .]2[ تصاوير دو بعدي و سه بعدي از جنين بدست آمده از روش فراصوت . 2.2شكل 

  (MRI) 3تصويرگري تشديد مغناطيسي .2.3

در تصوير . استفاده مي شود (NMR) 4در علوم شيمي جهت شناخت تركيب مواد و ساختار اتم ها از تشديد مغناطيس هسته

گري پزشكي جهت تشخيص بافتها از شناخت آب درون بافتها بهره گرفته مي شود و به جاي شناخت اتم هاي مختلف بافت، 

در اين روش با مطالعه ميدان  هيدورژن سنجي. هيدروژن كه عنصراصلي تشكيل دهنده آب درون بافتي است شناسايي مي شود

تصوير گري با ايجاد يك ميدان  در اين سيستم. م مي پذيرداجسطه چرخش پروتون حول محور خود انوامغناطيسي پديد آمده ب

با اعمال ميدان ثانويه و . هم راستا مي شوندايجاد شده است، بواسطه چرخش پروتون ها  كه اطيسي قوي، ميدانهاي مغناطيسيمغن

هيدورژن در  دانسيتهميسر مي گردد كه در نهايت به شناسايي  حاصل شده از اين تغيير ميداني پديده تشديدحذف آن، بررسي 

تنها به دانسيته  وناميده مي شود  (PD) 5چگالي پروتون  ، حاصل مي گردد،MRIتصويري كه با اين روش در . بافت منجر مي گردد

 T1د دو نوع تصوير ديگر با نام نكه تنها مربوط به چگالي هيدروژن مي شو PDعالوه بر تصاوير . مي شود ، مرتبطهيدروژن در بافت

  .]2[ تهيه مي گردند كه ويژگيهاي ديگري غير از چگالش را در بر مي گيرند  MRIنيز در  T2و 

2.3.1. MRI عملكردي (fMRI)  

                                                                    
1 Doppler 
2 Angiography 
3 Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
4 Nuclear Magnetic Resonance 
5 Proton Density 
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اين تكنيك بر اساس افزايش جريان   .است (fMRI) 1عملكردي MRIوجود دارد  MRIرويكرد ديگري كه در تصوير برداري 

افزايش فعاليتهاي عصبي در بخشي از مغز به سبب افزايش جريان خون و ثابت . خون بواسطه فعاليتهاي عصبي در مغز مي باشد

لذا دئوكسي . مي گردد T2سبب تغيير در تصاوير نوع  مي شود و نهايتا 2دئوكسي هموگولوبين ماندن اكسيژن، موجب كاهش

ارتباط نواحي مختلف مغز در  مي توانيم fMRIبا استفاده از . ]3[مي باشد  fMRIهموگولوبين به عنوان منبع سيگنالي ايجاد تصاوير 

  .]1[حين بينايي يا شنوايي را مشخص نماييم

  .كه از مغز تهيه شده است نمايش داده مي شود fMRIو   T2و  PD ،T1در زير سه تصوير 

    

  و ناحيه مرتبط با فعاليتي خاص fMRIتصوير . ب  مغز MRIبدست آمده از  T2و  PD ،T1تصوير  .الف

  از مغز MRIتصاوير  . 2.3شكل 

2.3.2. MRI انتشاري 

 .مولكولهاي آب در بافت تهيه مي گردد 4انتشاراز   ،3تصاويري از بافت زنده بر اساس مشخصات ريزساختاري ،در اين روش

شار مغناطيسي و همچنين ريز ساختار محلي محيطي گراديان انت جهتو  شدتبنابر اين روشنايي هر نقطه از تصوير بستگي به 

در  MR، اسكن پروفايل كاملي از انتشار مولكولهاي آب در بافتتهيه براي . دارد كه مولكول هاي آب در آن انتشار مي يابند

  . جهت هاي مختلف از گراديان انتشار تكرار مي شود و در هر اسكن گراديان انتشار مربوطه اندازه گيري مي شود

5انتشاري- وزنيتصويربرداري   در حالت عمومي،
 (DWI) ،صل ميانگين كه نتايج حا اعمال مي شود 6سه جهت گرادياني در

تصاوير بدست آمده با اين روش جهت تشخيص هاي اوليه در اسنداد رگها در مغز مورد . در هر نقطه بيان مي شود 7با تنسور ،اتشار

  . استفاده قرار مي گيرد

                                                                    
1 Functional MRI 
2 deoxyhemoglobin 
3 microstructural 
4 diffusion 
5 Diffusion Weighted Imaging 
6 Gradiant-direction 
7 tensor 
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، جهت بدست آوردن اطالعات رشته هاي عصبي تصوير برداري در بيش از سه جهت (DTI) 1در تصوير برداري تنسور انتشاري

مغز مي توان  3از تنسور انتشاري در استنتاج اتصال ناحيه سفيد  .محاسبه مي شود 2انجام مي پذيرد و بر اساس آنها تنسور انتشاري

 . غز به ديگر قسمت ها متصل مي باشدمثال با ناحيه بندي مناسب مي توان مشخص نمود كه كدام قسمت از م  استفاده نمود

ست آوردن رشته هاي عصبي در مغز و ارتباط آنها با ساير قسمتهاي بدن مي توان استفاده همچنين از تنسور انتشاري در بد

و همچنين استخراج رشته اعصاب به صورت سه بعدي با استفاده از اين روش  DTIروش  تصويري رنگي بادر شكل زير،  .]2[نمود

  .تصوير گري نشان داده شده است

    

 DTIرشته اعصاب بدست آمده از  .ب  .كه به صورت رنگي نگاشت شده است DTIتصوير به دست آمده از  .الف

  .]2[ (DTI)تصوير گري تنسور انتشاري  .2.4شكل 

2.3.3. DTI 4عملكردي (fDTI)  

  

  .]2[ (fDTI)تصوير برداري تنسور انتشاري عملكردي  .2.5شكل 

ناحيه اين روش به دنبال اتفاق هاي پديد آمده در . ، ايجاد گرديده است DTIاين روش تصوير برداري بر اثر تكامل در روش 

كه در تصوير مشخص شده ي ك، بخش كوچباالبه عنوان مثال در شكل . ]2[ مغز در هنگام رويداد اتفاقات خاص مي باشد 1سفيد

  .است گرديدهتغييرات نوري پديد آمده در سمت چپ ديد، حاصل  بر اثر است،

                                                                    
1 Diffusion tensor imaging (DTI) 
2 Diffusion tensor 
3 White matter (WM) 
4 Functional DTI 
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  تصويرگري راديواكتيو .2.4

به دورن  ،منبع تابش به جاي اينكه مانند ساير تكنيكهاي تصويرگري از بيرون به بافت اعمال شود ،در اين روش از تصويرگري

مواد راديو اكتيو داراي اتم هاي ناپايدار هستند كه از . جديدتر و پرهزينه تر مي باشد MRIاين روش از . گرددخود بافت منتقل مي 

تفاوت . استفاده مي شود γدر سيستم هاي تصويرگري راديو اكتيو از آشكار ساز . صادر مي كنند  γو  α ،βدر رنج اتي خود تشعشع

در اين روش، مواد راديواكتيو . وجود دارد يبه واسطه تفاوتي است كه در تكنولوژي آشكار ساز در سيستم هاي تصويرگر راديواكتيو

انجام مي دهند ، با بمباران اتمي ايجاد مي گردند كه تجهيزاتي كه اين فرايند را 2به صورت مصنوعي با استفاده از شتاب دهنده

  .]1[ بسيار پر هزينه مي باشند

 (SPECT) 3مقطع نگاري محاسباتي تابش تك فوتون .2.4.1

تابش مي كند به دورن بافت تزريق مي شود، آشكار ساز در اين روش  γدر اين روش موارد راديواكتيو كه از خود اشعه 

  همانگونه كه در شكل زير مشاهده مي شود . ناميده مي شود كه حول اندام تحت مطالعه چرخش مي كند γ٤دوربين 

 (PET) 5مقطع نگاري تابش پوزيترون .2.4.2

هم جرم الكترون ولي با بار  اين ذره،. گرديدكشف  6با پيشرفتي كه در علم فيزيك انجام شد ذره جديدي با نام پوزيترون

در دو جهت مختلف با  γث مي گردد دو تابش ، انرژي اي ايجاد مي شود كه باعدر اثر برخورد الكترون با پوزيترون .مي باشد مثبت

شتاب . دست يافت SPECTضاعف نسبت به روش م ياطالعاتمي توان به  γدر اين روش با دو دوربين . درجه ايجاد شود 180زاويه 

  . پيچيده تر مي باشد SPECTدهنده در اين روش نسبت به 

  (EIT) 7مقطع نگاري امپدانس الكتريكي .2.5

    

  نحوه اتصال الكترودها. ب  تصوير بدست آمده از قفسه سينه .الف

 EITتصوير برداري از قفسه سينه با استفاده از روش  .2.6شكل 

                                                                                                                                                                                                                          
1 white matter 
2 cyclotron 
3 Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) 
4  cameraγ 
5 Positron Emission Tomography (PET) 
6 Positron 
7 Electrical Impedance Tomography (EIT) 
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الكترودهايي كه در آنها جريان نشان داده شده است،  در آن 1تصوير بدست آمده از قفسه سينه باالكه در شكل در اين روش 

  . وست بيمار قرار مي گيرند و جريان هاي متناوبي در بعضي از الكترودها برقرار مي گرددالكتريكي برقرار مي باشد بر روي پ

اين روش تصوير . پتانسيل الكتريكي اندازه گيري مي شود و اين فرايند به دفعات براي جريان هاي مختلف تكرار مي گردد

اين روش در حال حاضر . برداري براي مونيتور نمودن عملكرد ريه، تشخيص سرطان پوست و سينه مورد استفاده قرار مي گيرد

تصاوير بدست آمده از اين . ر مي گيرد و كمتر مراكز درماني از آن استفاده مي كنندبيشتر به صورت تحقيقاتي مورد استفاده قرا

  .]2[ تكنيك داراي كيفيت بااليي نمي باشند

 (DOT) 2نوري مقطع نگاري انتشار .2.6

هدف اكثر تكنيكهاي تصويرگري از مغز اين است تا تغييرات محلي در بخشهاي مختلف مغز را در حين انجام كارهاي مختلف 

را را مشاهده نموده و و عملكرد مغز را قادر مي سازد تا فعاليتهاي عصبي  3متخصصين علوم اعصاب روش، اين. اندازه گيري نمايند

دريافت كننده ها . به پوست سر تابيده مي شود 4قرمزنزديك به مادون يك دسته ليزر با طول موجي  ،در اين روش .نمايند مونيتور

به چه دسته نور تابيده شده تغييرات روي و تشخيص مي دهند كه  كردهكه در كنار منبع موج قرار دارند بازگشت موج را ديافت 

 توسط گذر امواج از بافتهاي مغزي صورت مي پذيرد 6يا پراكندگي 5به واسطه جذباعمال شده  تغييرات. صورت اعمال شده است

]2[  .  

  

  

 DOTنمونه تصاوير بدست آمده از روش  .ب DOTداري دستگاه تصوير بر .الف

 .DOTتصوير برداري به روش  .2.7شكل 

  . در اين روش دو نوع اطالعات مي تواند مشخص گردد

                                                                    
1 Chest 
2 Diffuse Optical Tomography (DOT) 
3 neuroscientist 
4 Near-infrared laser 
5 absorption 
6 scattering 
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  .كه به غلظت مواد شيميايي در مغز مرتبط مي باشد، اندازه گيري ميزان جذب نور •

1به بزرگ و كوچك شدنو كه به مشخصات فيزيولوژيكي  ،اندازه گيري پراكندگي نور •
نورون ها مربوط مي شود و مرتبط   

 .با فعاليت نوروني مي باشد

  .در شكل باال تصوير گري انجام شده با اين روش نشان داده شده است

  (OCT) 2مقطع نگاري وابسته به نور .2.7

اين امكان را در در اين روش با دريافت سيگنال نوري كه از بافت تحت مطالعه به دست مي آيد، و پردازش بر روي آن، 

اين روش . دسترسي پيدا كنددر حد مايكرو متر  3به تصويري سه بعدي ، با كيفيتي بسيار باال و وضوحياختيار پزشك مي گذارد تا 

امكان تصوير برداري از اعماق بيشتر بافت را در اختيار قرار  ،و تركيب اطالعاتي آنها با يكديگربا دريافت نور از چند راستاي مختلف 

است كه تصوير برداري با نويز كمتر و  4مبتني بر حوزه فركانس  OCTتكنيك جديدتري كه در اين حوزه وجود دارد، . مي دهد

داري در حفاظت از آثار هنري و همچنين در پزشكي در تصوير از اين روش تصوير بر. سرعت بيشتر را در اختيار قرار مي دهد

و تصوير بدست آمده از شبكيه براي تشخيص نمايش  OCTگاه در زير دست .]2[ برداري از شبكيه چشم مورد استفاده قرار مي گيرد

  .داده شده است

  

  تصوير شبكيه كه داراي فرورفتگي و لكه پديد آمده بواسطه آن مي باشد. ب OCTدستگاه . الف

   (OCT)مقطع نگاري وابسته به نور  .2.8شكل 

  جمع بندي .2.8

برخي از روشهاي تصويرگري مانند مقطع . بررسي قرار گرديدمورد در اين بخش تكنيكهاي مختلف تصويرگري در پزشكي 

برخي ديگر مانند مقطع و بيشتر در مراكز تحقيقاتي مورد استفاده قرار گرفته  (DOT)تشار نوري نو ا (EIT)نگاري امپدانس الكتريكي 

  . قرار مي گيرند براي كاربردهاي خاص مانند تصوير برداري از چشم مورد استفاده (OCT)نگاري وابسته به نور 

                                                                    
1 swell 
2 Optical coherence tomography (OCT) 
3 resolution 
4 Frequency-domain OCT 
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از نظر در دسترس بودن و از ميان ديگر روشها كه به صورت كاربردي در مراكز تصوير گري مورد استفاده قرار مي گيرند، 

   .اشاره نمود PETو   CT ،MRI ،SPECTراديوگرفي، فراصوت،  به مي توان  ،هزينه تصوير برداري

عملكردي  T1 ،T2 ،MRI، (PD)كه به صورت چگالي پروتون  MRIصاوير متنوع ترين نوع اطالعات تصويري را مي توان در ت

(fMRI) تصويربرداري تنسور انتشاري ،(DTI)  وDTI  عملكردي(fDTI) هستند، مورد بررسي قرار داد.   

شده و در نهايت به نگرش   1اطالعات به دست آمده از آسيب ها با هر روش تصويرگري مي تواند با ديگر روش ها تلفيق

ده از تلفيق اطالعات دو سيستم تصوير با استفا PET-CTامروزه سيستم هايي با نام . ]4[بهتري از بافت تحت مطالعه دست يافت

  . گري به بازار آمده است كه مي توانند به صورت اتوماتيك فرايند تلفيق را انجام دهند

 عنوان مثال مي توان سيگنالهايبه . ي انجام داداطالعاتسيگنالهاي مي توان عمل تلفيق اطالعات تصويري از اندام را با ساير 
2

EEG  را با تصاويرMRI  يا CT  دست پيدا كرد به مغز تلفيق نمود و به اطالعات بيشتريمربوط.  

                                                                    
1 Fuse 
2 Electroencephalography (EEG) 
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  آناليز تصاوير پزشكيمراحل  .3

قواعدي وجود دارد كه با فهم دقيق آنها  ،تصاوير پزشكي بر خالف ديگر تصاوير داراي كيفيت پايين بوده و جهت آناليز آنها

فرايند بهبود  فصل،در ابتداي اين  ،بنابراين. بر روي آنها انجام داد مي توان به شناخت آسيب در تصوير پي برد و آناليز دقيق تري

اين بخش در بين بخشهاي . در بخش بعد تكنيكهاي ناحيه بندي تصاوير پزشكي آورده مي شود. آورده مي شودكيفيت اين تصاوير 

در . از تصاوير مورد استفاده قرار مي گيرد 1جهت استخراج دانشديگر اين فصل از اهميت بيشتري برخوردار است زيرا ناحيه بندي 

  .بخش هاي ديگر اين فصل كاربردهاي كمي كردن، تطبيق و تجسم در آناليز تصاوير مورد بررسي قرار مي گيرد

  2بهبود .3.1

  :داليل اين امر مي تواند شامل موارد زير باشد. تصاوير پزشكي معموال داراي نويز در اطالعات مي باشند

  دريافتي توسط دستگاه هاي تصويرگريتداخل سيگنالهاي  .1

  طبيعت بيولوژيكي سيستم تحت مطالعه .2

 عدم تطابق روش تصويرگري با سيستم تحت مطالعه .3

تكنيكهاي بهبود تصوير بر روي تصوير ورودي اعمال مي شوند تا درك مشخصه هاي تصوير براي بينايي انسان يا براي 

اين امكان فراهم مي گردد تا  ،با اعمال روشهاي بهبود بر روي تصوير. ذيردراحت تر انجام پ تشخيص دهنده كامپيوتري،سيستم 

بر تصوير  ،در شكل زير اثر فرايند بهبود. جزئياتي كه قبال با استفاده از تصوير اصلي به سرعت قابل تشخيص نبود، مشخص گردد

MRI مغز مشخص گرديده است.  

    

  تصوير بدست امده پس از فرايند بهبود .ب  تصوير اصلي .الف

  اثر فرايند بهبود در آشكارسازي جزئيات تصوير .3.1شكل 

  

                                                                    
1 Knowledge discovery 
2 Enhancement 
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اساسا بهبود تصوير تكنيكي است كه باعث تبديل يك تصوير به تصوير ديگري مي شود ولي اين تبديل لزوما تبديلي يك به 

تبديل بر روي تصاوير گوناگون تصويرهاي يكسان يا مشابهي حاصل يك نمي باشد بنابراين اين امكان وجود دارد تا پس از اعمال 

  .لذا براي آشكار شدن ويژگيهاي گوناگوني مي توان روشهاي بهبود متفاوتي را بر روي تصوير يكساني اعمال نمود .گردد

قع شود عمال امكان پذير به دليل طبيعت متضاد تصاوير پزشكي، تجويز روشي كه بتواند براي بهبود تمام انواع تصاوير مفيد وا

بنابر اين براي انتخاب روش مناسب براي انجام بهبود در تصوير، مي بايست مشخص گردد كه تصميم داريم تا چه . نمي باشد

بواسطه آن فرايند بهبود را انجام مي دهيم را مشخصه هايي را بهبود بخشيم و سپس روشي را انتخاب كنيم كه مي تواند نيازي كه 

  .زدمرتفع سا

  .]5[در زير روش هاي مختلفي كه در بهبود تصاوير پزشكي از آنها استفاده مي شود آورده مي شود

 عمليات نقطه اي .1

و به مشخصات همسايگي نقطه   مي كنيم نقطه توجه 1در روش هاي بهبود از نوع عمليات نقطه اي ، تنها به سطح خاكستري

  .و يا مشخصات كل تصوير پرداخته نمي شود

 عمليات محلي .2

در روشهاي بهبود از نوع عمليات محلي، تصوير با تصحيح اطالعات هر نقطه با توجه به اطالعات آن نقطه و همسايگي اطراف 

  . رهايي بر روي تصوير، انجام مي پذيرندالگوريتم هاي اين گروه معموال با اعمال فيلت. آن، بهبود مي يابد

 استفاده از چند تصوير .3

همانگونه كه . در تصويرگري پزشكي در بيشتر موارد اين امكان وجود دارد تا از بافت تحت مطالعه تصاوير متعددي گرفته شود

مي توان با استفاده از . قبال اشاره شد اين تصاوير به دليل طبيعت سيستمهاي تصويرگر پزشكي با حجم زيادي از نويز همراه هستند

در  و نموده با يكديگر مقايسه را تطبيق آنها با يكديگر، تصاوير  با كساني از بافت تهيه شده اند و سپسيتصاوير متعدد كه با زاويه 

  .را مورد استفاده قرار دادآنها جهت بهبود  نهايت بتوان

  حوزه تبديل .4

در حوزه انند فيلترهاي مورد استفاده در بهبود كه در عمليات محلي در حوزه تصوير مورد استفاده قرار مي گيرند مي تو

بدين منظور تصوير مورد نظر به حوزه تبديلي مانند فوريه برده شده و سپس فيلتر مورد نظر . تبديل نيز مورد استفاده قرار گيرند

  .تصوير بهبود يافته حاصل مي گرددو اعمال گرديده و در نهايت عكس عمل تبديل انجام گرفته 

   

                                                                    
1 Gray level 



اين ناحيه ها با  كه يي تقسيم شود، كالسها و يا زيرمجموعه ها

ناحيه بندي در فرايند پردازش تصاوير پزشكي نقش مهمي ايفا 

  .شكل زير چند نمونه از ناحيه بندي در تصوير را نشان مي دهد

  

  تومور در مغز آشكارسازيو ناحيه بندي  .ج

5[:  

20 

، كالسها و يا زيرمجموعه هااين است تا تصوير به ناحيه هاهدف اصلي فرايند ناحيه بندي 

ناحيه بندي در فرايند پردازش تصاوير پزشكي نقش مهمي ايفا . مي باشند ، قابل تعريف2در نظرگرفتن يك يا چند مشخصه همگن

شكل زير چند نمونه از ناحيه بندي در تصوير را نشان مي دهد. ]5[مي كند و در بسياري از كاربردها ضروري مي باشد

  

.  

  ناحيه بندي بخش هاي مختلف مغز .ب  تومور در كبد

  ناحيه بندي در تصاوير پزشكي

  كاربرد در تصويرگري پزشكي

5[به شرح زير نام برد آنها استفاده مي شود را مي توان كاربردهايي كه ناحيه بندي در

  در آنژيوگرام  3تشخيص بسته شدن كناره رگها

 اندازه گيري آسيب در ام اس 

  شبيه سازهاي جراحي

  به درمان مشخص نمودن انداره تومور و همچنين پاسخ تومور

  4كالس بندي اتومات ياخته هاي خون

                                         

 

  1ناحيه بندي .3.2

هدف اصلي فرايند ناحيه بندي 

در نظرگرفتن يك يا چند مشخصه همگن

مي كند و در بسياري از كاربردها ضروري مي باشد

تومور در كبد آشكارسازيو  ناحيه بندي  .الف

ناحيه بندي در تصاوير پزشكي .3.2شكل 

كاربرد در تصويرگري پزشكي .3.2.1

كاربردهايي كه ناحيه بندي در

تشخيص بسته شدن كناره رگها .1

اندازه گيري آسيب در ام اس  .2

شبيه سازهاي جراحي .3

  راحيطرح ريزي ج .4

مشخص نمودن انداره تومور و همچنين پاسخ تومور .5

كالس بندي اتومات ياخته هاي خون .6

  مطالعه رشد مغز .7

                                                                   
1 Segmentation 
2 Homogenous 
3 Coronary 
4 Blood cell 
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  در فرايند ماموگرافي 1تشخيص توده هاي كوچك كلسيم .8

  تطبيق تصوير .9

  تطبيق با اطلس .10

  ايند آنژيوگرامبازيابي تصوير قلب از فر .11

  تشخيص تومورها .12

در فرايند تصويرگري پزشكي، ناحيه بندي تصوير به اهداف متفاوتي انجام مي پذيرد كه در زير پاره اي از اين اهداف به 

  :صورت كاربردي آورده مي شود

  .رگ هاي خوني مانند استخوان، عضله و نقاط تصوير به ناحيه هاي مرتبط با آناتومي طبقه بندي .1

مانند سرطان، به هم ريختگي شكل بافت و آسيبهاي  ي خاصنقاط تصوير به ناحيه هاي مرتبط با آسيب بنديطبقه  .2

  .مربوط به سفت شدگي رگهاي مختلف

  .(CSF)  4نرم مغزي  و يا فضاهاي (GM) 3، خاكستري(WM) 2به ناحيه هايي با جنس سفيدمغز تقسيم تصوير  .3

  .ه در تصاوير ام آربازيابي ساختار خاصي مانند تومورهاي سين .4

 تعاريف و مفاهيم مورد استفاده  .3.2.2

در نظر بگيريم، هدف از ناحيه بندي آن   Iچنانچه تصوير مورد مطالعه كه مي تواند دو بعدي و يا سه بعدي باشد را 

ISkاست تا مجموعه هاي Uيعني بايست شرط را ايجاد كند  Iتصوير ،را چنان بدست آوريم كه اجتماع آنها ⊃
K

k
kSI

1=

= 

∀≠∩=∅روي مجموعه هاي بدست آمده برقرار باشد و نيز  jk SSjk  و هرkS  6[بايست به هم پيوسته باشد[ . 

 طبقه بندي، را kSها را در نظر نگيريم، فرايند تعيين مجموعه هاي kSبهم پيوسته بودن  به وقتي محدوديت مربوط

5نقاط
در تصاوير پزشكي، كالسه بندي نقاط نسبت به ناحيه . ها مي ناميم 6ناميده و مجموعه هاي بدست آمده را كالس  

 ،بندي كالسيك بيشتر مورد استفاده مي باشد زيرا نواحي گسسته متعلق به بافت يكساني هستند كه در فرايند ناحيه بندي

معموال كار پيچيده اي مي در كالس بندي نقاط  (K)ه پيدا كردن تعداد نهايي كالسها لمسئ. تصميم به شناسايي آن را داريم

  .ساختار تحت مطالعه داريمكه اين مقدار بستگي به دانشي دارد كه نسبت به آناتومي  ]7[باشد 

                                                                    
1 Microcalcification 
2 White matter (WM) 
3  Gray matter (GM) 
4 Cerebrospinal Fluid (CSF) 
5 Pixel classification 
6 Class 
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، فرايند نسبت دادن يا مشخص نمودن بخشي ار كالس يا ناحيه مي باشد و مي تواند به صورت 1برچسب گذاري

در تصاوير . را به بخشي از تصوير نسبت مي دهيم kSاز مجموعه  kفرايندي جدا از ناحيه بندي انجام پذيرد كه عمال انديس 

فرايند خودكار برچسب گذاري نيز در تصاوير پزشكي كه هرچند  برچسب گذاري مي تواند توسط پزشك انجام پذيردپزشكي 

  .]6[قابل انجام است 

حيه بندي را بسته به اينكه بر روي تصوير دو بعدي يا سه بعدي اعمال مي شود را از يكديگر مي توان تكنيك هاي نا

به  فصلكه در ادامه اين  و رشد ناحيه ماركفروش هايي نظير مدل هاي تغيير پذير، حوزه هاي تصادفي . متمايز در نظر گرفت

، روش اعمالي بر روي تصوير دو تصوير ا با توجه به ابعادمي باشند لذ 2بر اساس اطالعات مكاني  ،پرداخت معرفي آنها خواهيم

 3در پاره اي از موارد روشهايي كه خاص تصاوير دو بعدي مي باشند بر روي برش. بعدي متفاومت با تصوير سه بعدي مي باشد

كه اين امر سبب سهولت  ]8[هاي تصوير سه بعدي عمكرده و در نهايت منجر به ناحيه بندي در فضاي سه بعدي مي گردند 

  . در پياده سازي و پيچيدگي محاسباتي كمتر مي شود

براي توصيف ناحيه  4هندسه غير اقليدسي مورد توجه قرار گرفته است استفاده ازرويكردي كه در زمينه ناحيه بندي 

  . كه به عنوان نگرشي متفاوت مي تواند در ناحيه بندي مورد استفاده قرار گيرد  ]9[ها مي باشد 

ناميده  6ناحيه بندي نرمداشته باشند،  5كه در آنها كالس ها و يا ناحيه ها امكان همپوشانيناحيه بندي هاي تكنيك 

 ]11[در تصاوير پزشكي داراي اهميت مي باشد  7استفاده از ناحيه بندي نرم به علت قابل تميز نبودن لبه ها. ]10[د نمي شو

مي تواند متعلق به هر يك از بافتهاي اطرافش باشد و لبه هاي بافتها  8يك نقطهممكن در تصوير چنين به نظر برسد كه  زيرا

   .تصاوير بدست آمده از مغز نشان داده شده است دردر شكل زير اين پديده . از هم قابل تميز نمي باشند

  

  

  پديده قابل تميز نبودن لبه ها و نياز به ناحيه بندي نرم .3.3شكل 

                                                                    
1 Labeling 
2 Spatial information 
3 slice 
4 Non-Euclidean 
5 overlap 
6 Soft segmentation 
7 Partial volume effect 
8 Pixel at 2D image and Voxel at 3D image 
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بنابراين در بسياري از موارد كار آساني به نظر نمي رسد كه مشخص كنيم كه آيا نقطه اي به ناحيه خاصي تعلق دارد يا 

. ]18-15[را به فرايند ناحيه بندي اضافه مي كنيم  ]14-12[ مجموعه هاي فازيبراي فائق آمدن به اين مسئله مفهوم . خير

كه هر نقطه تنها نتايج ناحيه بندي تصوير به جاي اينكه به صورت مجموعه هاي معين بيان شود در بيان فازي ناحيه بندي، 

هر  براي ،در بيان فازي ناحيه بندي. مي تواند به صورت مجموعه هاي فازي بيان گردد مي باشد، سمتعلق به يك ناحيه يا كال

. بدست مي آيد تابع عضويتكه بر اساس  ناحيه براي آن در نظر گرفته شود Kدر هر  ،1و  0ن ي بينقطه، مقدار عضويت

اين مهم ترين . طبقه بندي نقاط انجام مي پذيردو عمال  متاسفانه با اين رويكرد اتصال بين ناحيه ها تضمين نمي گردد

براي اينكه تصاوير پزشكي ناحيه بندي شده در مشكلي است كه نياز است در ناحيه بندي تصاوير پزشكي مرتفع گردد زيرا 

  .]5[ بافتها يكپارچه باشند و اصطالحا پاره پاره نباشد طبقه بنديبايست  مناسب باشند مي 1كاربردهاي باليني

نيكهاي ناحيه بندي را به صورت عمده مي توان به روشهاي با نظارت انساني و تك  از ديدگاه نظارت بر ناحيه بندي،

بيان كننده تعامل انساني با تكنيك به كار گيري  اين روش تقسيم بندي، كهروشهاي بدون نظارت انساني تقسيم بندي نمود 

توسط پزشك صورت پذيرد و يا  اين تعامل مي تواند از مشخص نمودن كل ناحيه به صورت دستي. در ناحيه بندي مي باشد

  .]6[ تنها محدود به تعيين نقاطي جهت رشد ناحيه توسط الگوريتم ناحيه بندي باشد

دو كه مي توان  ]19[روشهاي گوناگوني ارائه شده است الگوريتم ناحيه بندي  3و مشخص نمودن كارايي 2ارزيابيجهت 

ه توسط رويكرد اول ناحيه بندي انجام شده توسط الگوريتم را با ناحيه بندي انجام شددر . عمده براي آن در نظر گرفترويكرد 

مشكلي كه در اين رويكرد همواره وجود دارد اين است كه هيچ تضميني وجود ندارد كه ناحيه . نماييم  مي پزشك مقايسه

 4در رويكرد دوم جهت ارزيابي از مدلهاي فيزيكي. صحيح بوده و عاري از هرگونه اشتباهي باشد پزشكبندي انجام شده توسط 

، فرايند تصوير برداري به جاي آنكه از بافت بدن انسان مدلهاي فيزيكيبا استفاده از . استفاده مي شود 5مدلهاي محاسباتي و

مدلهاي در . نمي باشدنيز بدن انسان شبيه به ساختارهايي از  انجام پذيرد از مدلي صورت مي پذيرد كه واقعي نمي باشد و

تصوير برداري، شبيه سازي شده فرايند تصوير  ساختارهاي بدن مي باشد ولي فرايندمدل مورد مطالعه شبيه به  محاسباتي

 7و صحت 6تا بتوان دقت جهت ارزيابي صحيح با كمك از مدل، بايست شكل مناسبي انتخاب گردد. اقعي مي باشدبرداري و

  .نشان داده شده استزير  استفاده از اين دو مدل در شكل .الگوريتم را به درستي اندازه گيري نمود

                                                                    
1 Clinical 
2 Validation 
3 Performance 
4 Physical phantom 
5 Computational phantom 
6 Precision 
7 Accuracy 



  

  مدل فيزيكي از سه حلقه 

در تصاوير پزشكي از تكنيك يكساني براي كليه كاربردها نمي توان 

بنابراين با توجه به نوع تصوير و . انتخاب مي شود

با توجه به روش مورد استفاده ، تكنيهاي ناحيه بندي را مي توان به دو كالس عمده تكنيكهاي مبتني بر ناحيه و تكنيكهاي 

به دنبال ناحيه اي مي گرديم كه در آنها معيار همگوني خاصي 

در اين روشها ناحيه هاي بدست آمده در برگيرنده كل تصوير هستند و دو ناحيه اي نمي توان يافت كه المان 

مشخصه خاصي را پوشش مي دهد و از تركيب هيچ دو ناحيه اي نمي توان به آن ويژگي دست 

 1رويكرد در روشهاي مبتني بر لبه بر اين است تا مرز

الگوريتمها معموال بر روي مقادير لبه و تصوير به دست آمده از 

  .براي لبه يابي اپراتورهاي گوناگوني وجود دارد

  .مي پردازيمتكنيكهاي مورد استفاده در ناحيه بندي تصاوير پزشكي 

مقدار عددي شدت روشنايي نقاط تصوير انجام مي 

ناميده مي شود سپس ناحيه بندي با تقسيم كردن تقاط تصوير به دو 

انتخاب بيش . از مقدار آستانه دارند بيشتر
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 .ب  مدل محاسباتي از اسكلت نوزاد

  نمايش مدل محاسباتي و مدل فيزيكي جهت ارزيابي الگوريتمهاي ناحيه بندي

 تكنيكهاي مورد استفاده

در تصاوير پزشكي از تكنيك يكساني براي كليه كاربردها نمي توان . در ناحيه بندي از تكنيكهاي گوناگوني استفاده مي شود

انتخاب مي شودبستگي به هدف ناحيه بندي و نوع تصوير  ،كه روش مورد استفاده

  .ناحيه بندي استفاده مي كنيم

با توجه به روش مورد استفاده ، تكنيهاي ناحيه بندي را مي توان به دو كالس عمده تكنيكهاي مبتني بر ناحيه و تكنيكهاي 

به دنبال ناحيه اي مي گرديم كه در آنها معيار همگوني خاصي  اي مبتني بر ناحيهتكنيكهدر . ]

در اين روشها ناحيه هاي بدست آمده در برگيرنده كل تصوير هستند و دو ناحيه اي نمي توان يافت كه المان 

مشخصه خاصي را پوشش مي دهد و از تركيب هيچ دو ناحيه اي نمي توان به آن ويژگي دست  ،هر ناحيه

رويكرد در روشهاي مبتني بر لبه بر اين است تا مرز. به دنبال لبه هاي بين نواحي هستيم تكنيك هاي مبتني بر لبه

الگوريتمها معموال بر روي مقادير لبه و تصوير به دست آمده از  اين. اشيا را پيدا كنيم و بر اساس آنها ناحيه بندي را انجام دهيم

براي لبه يابي اپراتورهاي گوناگوني وجود دارد. اپراتور لبه يابي كه براي تصوير مورد نظر مناسب مي باشد، كار مي كنند

تكنيكهاي مورد استفاده در ناحيه بندي تصاوير پزشكي اجمالي معرفي 

مقدار عددي شدت روشنايي نقاط تصوير انجام مي   بر اساس 2ناحيه بندي با استفاده از تقسيم بندي دودويي

ناميده مي شود سپس ناحيه بندي با تقسيم كردن تقاط تصوير به دو  3در اين روش مقداري انتخاب مي شود كه آستانه

بيشتر، نقاطي كه مقداري كمتر از مقدار آستانه دارند و نقاطي كه مقداري 

                                         

 

مدل محاسباتي از اسكلت نوزاد .الف

نمايش مدل محاسباتي و مدل فيزيكي جهت ارزيابي الگوريتمهاي ناحيه بندي .3.4شكل 

تكنيكهاي مورد استفاده .3.2.3

در ناحيه بندي از تكنيكهاي گوناگوني استفاده مي شود

كه روش مورد استفادهبلاستفاده كرد 

ناحيه بندي استفاده مي كنيمهمچنين كاربرد، از تكنيكهاي 

با توجه به روش مورد استفاده ، تكنيهاي ناحيه بندي را مي توان به دو كالس عمده تكنيكهاي مبتني بر ناحيه و تكنيكهاي 

]5[مبتني بر لبه تقسيم نمود 

در اين روشها ناحيه هاي بدست آمده در برگيرنده كل تصوير هستند و دو ناحيه اي نمي توان يافت كه المان  .رعايت مي شود

هر ناحيه. يكساني را دارا باشند

تكنيك هاي مبتني بر لبهدر . يافت

اشيا را پيدا كنيم و بر اساس آنها ناحيه بندي را انجام دهيم

اپراتور لبه يابي كه براي تصوير مورد نظر مناسب مي باشد، كار مي كنند

معرفي در ادامه اين قسمت به 

 حد آستانه .3.2.3.1

ناحيه بندي با استفاده از تقسيم بندي دودوييدر اين روش 

در اين روش مقداري انتخاب مي شود كه آستانه. پذيرد

، نقاطي كه مقداري كمتر از مقدار آستانه دارند و نقاطي كه مقداري گروه انجام مي شود

                                                                   
1 Boundary 
2 Binary partitioning 
3 Threshold 



در روش هاي آستانه اي مي توان مقدار آستانه را به 

شده  هيستوگرام نمايش داده ي نمونه براي

مقادير نقاط و محور عمودي مشخص كننده تعداد نقاطي كه داراي مقداري خاص مي 

   .توانسته ايم سه ناحيه را مشخص كنيم

  

در اين روشها نقاط يا ناحيه هاي همسايه به يكديگر 

ساده ترين رويكرد  .]5[ چسبيده مي شوند و براي چسبيدن و يكي شدن نياز به شرطي است كه ما آن را معيار نزديكي مي ناميم

آغاز شده و ناحيه ها با نقاط همسايه نقاط بذر كه 

يري در تصاو. باشد 5و بافت 4اين شباهت مي تواند ناشي از سطح خاكستري، رنگ، شكل

اين  .كه داراي نويز زيادي مي باشند و تشخيص لبه هاي تصوير دشوار مي باشد، روشهاي مبتني بر رشد ناحيه مناسب مي باشند

ايج ناحيه بندي متفاوتي بدست ممكن است نت

  .در نتيجه ناحيه بندي تاثير گذار است
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در روش هاي آستانه اي مي توان مقدار آستانه را به . ]6[ناميده مي شود 1از يك مقدار آستانه فرايندي است كه چند آستانه اي

ي نمونه برايدر شكل زير ساختار. ]5[صورت سراسري در تصوير و يا به صورت محلي انتخاب نمود 

مقادير نقاط و محور عمودي مشخص كننده تعداد نقاطي كه داراي مقداري خاص مي محور افقي بيان گر 

توانسته ايم سه ناحيه را مشخص كنيم نهدر اين شكل با انتخاب دو مقدار آستا

  مقدار استانهدو  نمودنهيستوگرام تصوير مغز و مشخص شدن سه ناحيه با مشخص 

در اين روشها نقاط يا ناحيه هاي همسايه به يكديگر . نيز روشي ديگر از روشهاي مبتني بر ناحيه مي باشد

چسبيده مي شوند و براي چسبيدن و يكي شدن نياز به شرطي است كه ما آن را معيار نزديكي مي ناميم

آغاز شده و ناحيه ها با نقاط همسايه نقاط بذر كه  3كه با مجموعه اي از نقاط با عنوان بذر  مي باشد

اين شباهت مي تواند ناشي از سطح خاكستري، رنگ، شكل. بيشترين شباهت را دارند، رشد مي كنند

كه داراي نويز زيادي مي باشند و تشخيص لبه هاي تصوير دشوار مي باشد، روشهاي مبتني بر رشد ناحيه مناسب مي باشند

ممكن است نت ،در اين روش با انتخاب نقاط بذر متفاوت .روش در شكل زير نشان داده شده است

در نتيجه ناحيه بندي تاثير گذار است ، جهت سنجش تعلق يك نقطه به ناحيه،عضويت

  

  نقاط ناحيه

  نقاط بذر

  نقاط مرز

  نقاط ناحيه، بذر و مرز در روش مبتني بر رشد ناحيه

                                         

 

از يك مقدار آستانه فرايندي است كه چند آستانه اي

صورت سراسري در تصوير و يا به صورت محلي انتخاب نمود 

محور افقي بيان گر   در اين نوع نمودار،. است

در اين شكل با انتخاب دو مقدار آستا .باشند، است

هيستوگرام تصوير مغز و مشخص شدن سه ناحيه با مشخص  .3.5شكل 

 رشد ناحيه .3.2.3.2

نيز روشي ديگر از روشهاي مبتني بر ناحيه مي باشد رشد ناحيه

چسبيده مي شوند و براي چسبيدن و يكي شدن نياز به شرطي است كه ما آن را معيار نزديكي مي ناميم

مي باشد 2در اين روش تجمع نقاط

بيشترين شباهت را دارند، رشد مي كنند

كه داراي نويز زيادي مي باشند و تشخيص لبه هاي تصوير دشوار مي باشد، روشهاي مبتني بر رشد ناحيه مناسب مي باشند

روش در شكل زير نشان داده شده است

عضويتانتخاب تابع همچنين . آيد

نقاط ناحيه، بذر و مرز در روش مبتني بر رشد ناحيه .3.6شكل 

                                                                   
1 multithresholding 
2 Pixel aggregation 
3 seed 
4 shape 
5 texture 



  .آورده شده است

  ناحيه بندي نهايي با روش رشد ناحيه .ج

بدست آمده از تصوير با كمك  3هستند كه به دنبال تقسيم بندي فضاي ويژگيهاي

كه روي تصوير  دانسترا مي توان رنج مقادير بدست آمده از توابع مختلفي 

بسته به تعداد ويژگي ايكه فضاي ويژگي 

نمايش داده شده است داري ) 3.3(كه در شكل 

شكل زير فضاي ويژگي اي را به تصوير كشيده است 

بندي از داده هاي  طبقهمتد قسيم مي شود كه 
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آورده شده است درتصويري داراي نويز زياد در شكل زير اين روش ناحيه بندي براي جداسازي رگ

  ناحيه بندي اوليه. ب

  .]20[ناحيه بندي رگ با استفاده از روش رشد ناحيه 

هستند كه به دنبال تقسيم بندي فضاي ويژگيهاي 2شناسايي الگو

را مي توان رنج مقادير بدست آمده از توابع مختلفي  فضاي ويژگي .، مي باشند

فضاي ويژگي ابعاد  .]6[مي باشد شنايي نقاط تصوير ابتدائي ترين آن مقدار شدت رو

كه در شكل به عنوان مثال هيستوگرامي . در آن به نمايش مي آيد مي تواند يك يا بيشتر باشد

شكل زير فضاي ويژگي اي را به تصوير كشيده است . فضاي ويژگي يك بعدي كه همان مقدار شدت روشنايي نقاط است مي باشد

قسيم مي شود كه در اين شكل فضاي ويژگيها به دو كالس ت. مي باشد

   .برچسب خورده براي ايجاد كالسها استفاده مي كند

  

  بندي در فضاي ويژگي دو بعدي

                                         

 

 

در شكل زير اين روش ناحيه بندي براي جداسازي رگ

  تصوير اصلي .الف

ناحيه بندي رگ با استفاده از روش رشد ناحيه  .3.7شكل 

 

 بند طبقه .3.2.3.3
1

 

شناسايي الگون روشها، تكنيكهاي اي

، مي باشندداده هاي برچسب خورده

ابتدائي ترين آن مقدار شدت رو واعمال مي گردد 

در آن به نمايش مي آيد مي تواند يك يا بيشتر باشد

فضاي ويژگي يك بعدي كه همان مقدار شدت روشنايي نقاط است مي باشد

مي باشد 2yو  1yكه داراي دو بعد 

برچسب خورده براي ايجاد كالسها استفاده مي كند

بندي در فضاي ويژگي دو بعدي طبقه .3.8شكل 

                                                                   
1 Classifier 
2 Pattern recognition 
3 Feature space 
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د زيرا در آنها از داده هاي برچسب خورده براي آموزش هاي با نظارت انساني قرار مي گيربندي كننده در خانواده روش طبقه

طبقه به  ستفاده قرار مي گيرند مي توانبندي كننده هايي كه براي ناحيه بندي مورد ا طبقهاز معروف ترين . استفاده مي شود

نزديك ترين وح موازي، ل هزينه، حداقل فاصله، سطحداق حداقل خطا، حداكثر احتمال وبا معيارهاي  1آماري بيز هاي بندي كننده

k 2همسايه (kNN) بدخيم بودن  در شكل زير با استفاده از طبقه بندي كننده، خوشخيم بودن و يا .]21[كرداشاره  3پنجره پارزن و

  .تومور موجود در تصوير مشخص مي شود

  

  .خوشخيم و بدخيم بودن آنها را مشخص مي كند ،مثالي از طبقه بندي كننده كه با گرفتن تصاوير .3.9شكل 

4خوشه بندي .3.2.3.4
 

ولي در آنها داده   بندي دارند طبقهالگوريتم هاي مبتني بر خوشه بندي اساسا رويكردي مشابه با الگوريتم هاي مبتني بر 

در مبتني بر خوشه بندي الگوريتم هاي  همچنين .لذا در خانواده ناحيه بندي بدون نظارت قرار مي گيرند ]6[آموزشي وجود ندارد 

در اين الگوريتم ها كل تصوير به مجموعه يا خوشه هايي از نقاط تقسيم مي شود . هاي مبتي بر ناحيه قرار مي گيرندخانواده تكنيك

كار اصلي در اين روشها اين است تا هر نقطه را مورد ارزيابي قرار دهيم . كه اين نقاط در فضاي مشخصه شباهت زيادي با هم دارند

الگوريتم در اين حوزه سه . ]5[ه بهترين حالت بيان كننده مقدار بردار مشخصه ها مي باشدو آن را به خوشه اي نسبت دهيم كه ب

ISODATA ]22[ ،(FCM)يا  K-meansعمده 
 .]25[وجود دارد ]24[ (EM) 6بيشينه سازي اميدالگوريتم و  ]23[  5

                                                                    
1 Bayes classifier 
2 k- Nearest Neighbor (kNN) 
3 Parzen window 
4 Clustering 
5 Fuzzy c-means (FCM) 
6 Expectation-Maximization (EM) 
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به مي كند و را محاس 1تعداد كالس ها را ثابت در نظر مي گيرد و در هر چرخه براي هر كالس ميانگين K-meansالگوريتم 

در اين روش هيچ گونه مدلسازي مكاني وجود ندارد . هر نقطه را در كالسي قرار مي دهد كه نزديك ترين ميانگين را دارا مي باشد

  . و بنابراين با افزايش نويز كيفيت خروجي الگوريتم پايين مي آيد

 مي باشند) پارمتردهي اوليه(مند ناحيه بندي اوليه هر چند الگوريتم هاي خوشه بندي نيازي به داده آموزشي ندارند ولي نياز

  .]6[و حساسيت روش هاي مختلف خوشه بندي به پارامتردهي اوليه متفاوت مي باشد

 (MRF) 2ماركفهاي حوزه تصادفي  مدل .3.2.3.5

خود به تنهايي روشي براي ناحيه بندي نيست بلكه با مدلي كه از بهم پيوستگي ارائه   ،ماركفيا حوزه تصادفي  3ماركفشبكه 

وجود دارد، هيچ ساختاري از بدن نيست كه به  MRFبا فرضي كه در . ]26[ مي دهد باعث بهبود روشهاي ناحيه بندي مي شود

فاده از اين مدل، نقاط تصوير معموال به ناحيه اي تعلق صورت تك نقطه به نمايش در آمده باشد لذا در تصويرگري پزشكي با است

مورد  K-meansاين مدل معموال در بهسازي روش هاي خوشه بندي نظير . دارند كه نقاط مجاورشان در آن ناحيه قرار دارند

  .شكل زير اين بهبود را نمايش مي دهد. استفاده قرار مي گيرد

      

 MRFو  K-meansناحيه بندي  .ج K-meansناحيه بندي با روش  .ب  تصوير اصلي .الف

  .]6[ ماركفبهبود در ناحيه بندي تصوير مغز با استفاده از حوزه تصادفي  .3.10شكل 

  

4تغيير پذيرمدل هاي  .3.2.3.6
 

تصاوير پزشكي معموال داراي نويز بوده و به همين دليل نيز الگوريتم هاي ناحيه بندي كه بر اساس تشخيص لبه و حد آستانه 

مي باشند تا مرزهايي كه در ناحيه بندي به   5در نتيجه اين روشها نيازمند مرحله پس پردازش. هستند داراي مشكالتي مي باشند

بدين منظور مدلهاي تغيير پذير به صورت گسترده اي در ناحيه بندي تصاوير . دنحذف گرد ،شده اندندرستي تشخيص داده 

                                                                    
1 mean 
2 Markov random field (MRF) 
3 Markov network 
4 Deformable 
5 Postprocess 
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و به  هايي هستند كه در حوزه اي خاص از تصوير تعريف مي شوند يا سطح منحياين مدلها، . پزشكي مورد استفاده قرار گرفته اند

اين اينست كه مدل در طول تغيير  محركهاي داخليعلت طراحي . تغيير شكل مي دهند 2يا خارجي 1محركهاي داخليواسطه 

نيز بدين دليل مورد استفاده قرار مي  محركهاي خارجي. خود را حفظ كند 3شكل دادن به گونه اي تغيير كند كه هموار بودن

كه همواره بايست با اعمال اين محدوديت . دنگيرند تا شكل مدل را به سمت مرز شيئي خاص يا ساير مشخصات تصوير سوق ده

وجود دارد، اين مدل داراي مقاومت در برابر نويز   مرزهاي بدست آمده هموار باشند و تركيب آن با دانشي كه درباره شكل شيء

بوده و با توصيف رياضي  4مي باشد و باعث مي شود تا مرزهاي تشخيص داده شده منطقيتصوير و كمبودهاي موجود در مرز شيء 

  . مناسب باشددر ديگر كاربردها از اين مرزها اده و استفد نخاصي سازگار باش

    
  دوبعدي از بطن چپ قلب  MRتصوير  .ب  سه بعدي از مغز MRتصوير  .الف

    
در  5مغز استفاده از سطح تغيير پذير جهت ساخت مجدد غشاي بيروني .ج

 MRتصوير سه بعدي 

استفاده از منحني تغيير پذير براي بازيابي ديواره داخلي بطن چپ قلب از  .د

 MRتصوير دوبعدي 

  .]27[  مثالهايي از استفاده مدلهاي تغيير پذير جهت استخراج مرز شيء در تصاوير پزشكي .3.11شكل 

                                                                    
1 Internal force 
2 External force 
3 smooth 
4 coherent 
5 cortical 
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منحني ها و سطح ها در طول  ،در مدلهاي پارامتريك. وجود دارد هندسيو  پارامتريكبه طور كلي دو نوع مدل تغيير پذير 

در مدلها هندسي، شكل هندسي مدل مي تواند تغيير كند و ديگر از  ولي تغيير يه طور صريح با مدل رياضي خود بيان مي شوند

  . ]27[ تبعيت نمي كند يخاص هايفرمول با پارامتريك 

منحني  و 1بعديبه منحني هاي دو بعدي تغيير پذير، مارپيچ دو  در الگوريتمهايي كه براي مدلهاي تغييرپذير ارائه مي شود،

  .گرددنيز اطالق مي  4سطوح فعال و 3نيز اطالق مي شود و به سطوح سه بعدي تغيير پذير، بالون سه بعدي 2هاي فعال

5رويكردهاي هدايت شونده با اطلس .3.2.3.7
 

بندي رويكردهاي هدايت شوند با اطلس، هنگامي كه قالب يا اطلس استاندارد در اختيار ما است، ابزاري قدرمتند در ناحيه 

. با كامپايل اطالعات آناتومي كه مورد نياز ناحيه بندي مي باشد مي توان اطلس مربوطه را ايجاد نمود. دنتصاوير پزشكي مي باش

از نظر مفهومي، رويكردهاي هدايت . اطلس ايجاد شده به عنوان مرجع در ناحيه بندي تصاوير جديد مورد استفاده قرار مي گيرد

در اين روشها پياده سازي در حوزه مكان انجام مي پذيرد وش هاي طبقه بندي مي باشند با اين تفاوت كه با اطلس مشابه ر هشوند

در استفاده از اين رويكرد، تطبيق تصوير نيز بايست با اطلس  .ولي در طبقه كننده ها در فضاي ويژگيها پياده سازي انجام مي پذيرد

 .انجام پذيرد

  6واترشد .3.2.3.8

    

  نتيجه ناحيه بندي .ب  ماركرهاي دروني و ماركرهاي خارجي .الف

  .ناحيه بندي با استفاده از الگوريتم واترشد .3.12شكل 

م بارش باران ، چاله هاي آب  در ناحيه اگهن. اين الگوريتم با تشبيه نحوه عملكرد آب روي سطح زمين قابل توصيف مي باشد

هنگامي كه آب در ته گودي ها قرار مي گيرد، ما به . هاي متفاوتي تشكيل مي شود كه از چاله هاي سطح زمين پيروي مي كند

                                                                    
1 2D snake 
2 Active contour 
3 3D ballon 
4 Active surface 
5 Atlas-guided 
6 Watershed 
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حيه اي براي هر گودي، مي توان نا. مده مي باشيمآدنبال عمق چاله آب ايجاد شده نيستيم بلكه به دنبال تعريف ناحيه هاي پديد 

به عبارت ديگر هر گودي معرف يك حوزه آبريز مي باشد و هر نقطه در سطح . در نظر گرفت كه آبها درون آن جمع مي شوند

  . ]28[مي باشد  يزمين، متعلق يه يك حوزه آبريزي منحصر به فرد

شكل صفحه قبل روش كار اين  .اين الگوريم هم در تصاوير دو بعدي و هم در تصاوير سه بعدي قابل استفاده مي باشد

  .الگوريتم را نشان مي دهد

در ناحيه بندي تصاوير پزشكي استفاده  1ه بندي مي توان از محاسبات نرمدر به كارگيري نوع محاسبات در روشهاي ناحي

در ناحيه بندي   ]31, 30, 16[و شبكه هاي عصبي ]18-15[به كارگيري منطق فازي  مي توان كه از مهمترين آنها ]29[نمود 

  .اشاره نمودتصاوير پزشكي 

 شبكه هاي عصبي مصنوعي .3.2.3.9

هايي  3هايي هستند كه داراي ساختار پردازشي موازي بوده و داراي المانها يا گره، شبكه (ANN) 2شبكه هاي عصبي مصنوعي

فرايند . ، قادر به انجام محاسبات اوليه مي باشدANNهر گره در . هستند كه فرايند يادگيري بيولوژيكي را شبيه سازي مي كنند

  . ]33, 32[يادگيري با بهسازي وزنهاي يالهاي اتصال بين گره ها انجام مي شود

ANN   ها ابزار مناسبي براي يادگيري ماشين مي باشند و به صورت گسترده اي در ناحيه بندي تصوير مورد استفاده قرار

رد، در اين رويك. از شبكه عصبي به عنوان طبقه بندي كننده مي توان استفاده نمود  در تصويرگري پزشكي،. ]31, 16[گرفته است 

وزنهاي يالهاي متصل بين گره ها با داده هاي آموزشي مشخص مي شوند و شبكه براي ناحيه بندي داده هاي جديد مورد استفاده 

و نيز  ]34[د ناز شبكه هاي عصبي همچنين در روشهاي خوشه بندي كه ناحيه بندي بدون نظارت را انجام مي ده. قرار مي گيرد

  .مي توان استفاده نمود ]35[در مدلهاي تغيير پذير 

، MR ،CT ،PET ،SPECTمثال (در آناليز تصاوير پزشكي جهت ناحيه بندي، تكنيك مورد مطالعه معموال نوع خاصي از تصوير 

... و  MR  ،CTهاي متفاوت نظير  4حال چنانچه تصاوير گوناگوني كه از يك شيء با وجه. را مورد بررسي قرار مي دهد...)فراصوت و 

ي كه در طول زمان گرفته شده اند مورد بررسي قرار گيرند مي توانيم مشخصه هاي گوناگوني از تهيه گرديده باشد و يا تصاوير

در زير اين دو نوع نگرش . اشياء را به دست آوريم و اين طيف از مشخصه ها مي توانند براي ناحيه بندي مورد استفاده قرار گيرند

  .مورد بررسي قرار مي دهيمگون در طول زمان را صاوير گونايعني تصاوير از ابزارهاي تصويرگري متفاوت و ت

  ناحيه بندي چند طيفي .3.2.3.10

مثال سطوح ( كردن نقاط بر اساس مشخصه يكتايي طبقه بندي،آناليز تصوير بر روي يك تصوير انجام مي شودهنگاميكه 

 5هنگاميكه تصاوير چند طيفي. گيردانجام مي پذيرد و ناحيه بندي هم بر اساس فضاي مشخصه يك بعدي انجام مي  )خاكستري

                                                                    
1 Soft Computing 
2 Artificial neural network (ANN) 
3 Node 
4 Modality 
5 Multi-spectral 
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هر نقطه با مجموعه اي از مشخصه يعني هر تصوير با يكي از تكنيكهاي تصويرگري بدست آمده باشد، مورد استفاده قرار مي گيرند 

به   .ها توصيف مي شود و ناحيه بندي مي تواند با استفاده از الگوريتمهاي خوشه بندي در فضاي مشخصه چند بعدي انجام پذيرد

جمع  (PD)و پروتوكل تصويرگري بر اساس چگالي پروتون  (T2)و عرضي  (T1)بر اساس مشخصه طولي   MRنوان مثال اگر تصاوير ع

آوري شده باشد، در اين صورت مي توان راحت ترين رويكرد را ساخت نموداري سه بعدي در نظر گرفت كه محورهاي آن بيان 

خوشه ها در چنين نمودار پراكندگي مي توانند آناليز شوند و قوانين ناحيه بندي . دباش PDو  T1 ،T2كننده شدت هاي نقطه براي 

  .  ]5[ براي بافت هاي مختلف بهتر تعيين شوند

پس مي بايست قبل از فرايند ناحيه  .ر يكديگر منطبق شوندنياز است تا تصاوير ب ،در تمامي روشهاي ناحيه بندي چند طيفي

قبل  1تصاوير مي توانند با روش هاي هموارسازي ،براي باال بردن كارايي ناحيه بندي و كاهش نويز. بندي تطبيق تصوير انجام پذيرد

  . از ناحيه بندي مورد پردازش قرار گيرند

  2ناحيه بندي زماني .3.2.3.11

كه شدت شيء با زمان تغيير مي كند ولي ساختار آناتومي  يتوان از دنباله اي از تصاوير تصاوير چندطيفي را همچنين مي

. ، نام بردندكه از ارگان خاصي بدست آمده ا CTدنباله هايي از تصاوير  از به عنوان مثال مي توان. شيء ثابت مي ماند به دست آورد

دنباله هايي با اين خصوصيت شكل يكساني دارند اما مقادير شدت روشنايي ناحيه ها مي تواند از تصويري به تصوير ديگر متفاوت 

  . باشد

آناليز روش ناحيه بندي كه از داده روشنايي و زمان در دنباله اي از تصاوير استفاده مي كند تكنيك   عمومي ترين

. در اين روش براي هر نقطه يا هر ناحيه مد نظر، نمودار شدت روشنايي در ارتباط با زمان ترسيم مي شود. مي باشد پارامتريك

پارامترهاي خاصي نظير شدت روشنايي . سپس نمودارها با اين فرض كه منحني ها مشخصه زماني يكساني دارند آناليز مي شوند

البته مجموعه . در نظر گرفته مي شوند بيشينه و كمينه اتفاق افتاده است كه بيشينه و كمينه، فاصله بين بيشينه و كمينه و زماني

سپس تصوير نسبت به هركدام از پارامترها پردازش . پارامترها به مشخصات عملكردي شيءاي كه مورد مطالعه است بستگي دارد

  ز اين رو است كه روش توضيح داده شده،در اين تصاوير مقدار هر نقطه بستگي به مقدار پارامتر در آن نقطه دارد و ا. مي شود

نتيجه نامطلوب اين روش اين است كه تمامي نمودارهاي دنباله شدت روشنايي الگوي يكساني در . پارامتريك ناميده مي شود

منه در حقيقت تصاوير بسياري هستند كه دربرگيرنده نقاط يا ناحيه هايي از نقاط هستند كه مشخصه يكساني در دا. تصوير دارند

   .]5[ زمان ندارند بنابراين نمودارهاي شدت روشنايي شبيه هم ندارند

ضيح داده شده تو  MRبراي ناحيه بندي سه بعدي آسيب سفت شدگي رگ در سري اي از تصاوير  ]36[به طور نمونه در 

سال تهيه شده اندو پارامترهاي انتخاب شده در اين روش واريانس شدت  1هفته اي در طول  4يا  2، 1تصاوير در فواصل . است

نقشه هاي سه بعدي نمايش دهنده الگوي آسيب ها مي باشد كه از . روشنايي آسيب، زمان ظاهر شدن و زمان محو شدن مي باشد

  .ه هم دارندنظر زماني پويايي شبيه ب

  .تصوير در طول زمان بدست آمده است، انجام پذيرفته است 60فرايند تشخيص ناحيه داراي تومور كه از در شكل زير 

                                                                    
1 Smoothing 
2 Temporal  
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 ROIتصوير زماني با دو  60اولين تصوير از  .الف

  نقطه براي ناحيه تومور و عادي 3*3به اندازه 

نمودار ميانگين شدت روشنايي براي دو ناحيه  .ب

  .تصوير 60عادي و تومور در در ئنباله اي از 

  مربوط به تومور 1نگاشت همبستگي .ج

  .]5[ناحيه بندي با استفاده از تصاوير مختلف در گذر زمان  .3.13شكل 

  .آسيب ها آشكار شده اند  در مثالي ديگر كه در شكل زير نشان داده شده است با تفاضل دو تصوير از اسكن استخوان،

  
  تفاضل زماني

  
  فعلي

  
  قبلي

 

  

دو آسيب كه به صورت دايره از تفاوت دو تصوير حاصل شده است به . تصوير حاصل از تفاضل زماني به دست آمده از دو تصوير اسكن استخوان .3.14شكل 

  .]37[درستي توسط كامپيوتر تشخيص داده شده است 

با توجه به روشهاي گفته شده اجراي روش هاي ناحيه بندي در كاربردهاي باليني بستگي به پيچيدگي محاسبات و نظارت 

طيفي ابزاري عمومي در د چند بعدي و چن ناحيه بندي بي درنگ از تصاوير ،با توسعه سخت افزارهاي پردازشي. محدود انساني دارد

  .هاي باليني مي شودكار

   

                                                                    
1 Correlation map 
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  1كمي كردن .3.3

اندازه گيري . بر روي تصوير مي باشد يدر آناليز تصاوير پزشكي نياز به اندازه گيري هاي دقيق، سريع، قابل تكرار از اهداف

با بكارگيري . عادي مورد استفاده قرار مي گيردموارد عادي و غير  عملكردو  ساختارهاي بدست آمده در اين حوزه، در آناليز 

  :]5[الگوريتم هاي كمي سازي مي توانيم اطالعات زير را استخراج نماييم

  2شكل اندام .1

  اندازه اندام .2

 اندام  3بافت .3

  تراكم اندام .4

  4كلت و عضلهزاويه مربوط به اس .5

  مربوط به اسكلت و عضله 5حركات .6

 بر روي اسكلت و عضله 6بار و تنش .7

7حركات مربوط به بطن قلب .8
 

  8تغيير شكل عضله قلب .9

  جريان خون .10

در چنين . به دست مي آيد 9قالبدر پاره اي از موارد تعيين مشخصه هاي اندام يا ساختار خاصي از تصوير، با مقايسه آن با 

با فرستادن پارامترهاي تابع تبديلي كه نياز است به قالب  ،شكل نمواردي كه مقايسه با قالب خاصي انجام مي پذيرد، كمي نمود

  . اعمال گردد تا با شكل اندام تطبيق گردد، انجام مي شود

   

                                                                    
1 Quantification 
2 Tissue 
3 Texture 
4 Musculoskeletal 
5 kinematic 
6 Stress 
7 Ventricular motion 
8 Myocardial strain 
9 Template 
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  1تطبيق .3.4

اي مشخص شود تا بواسطه آن نقاط متشابه در تصاوير  مكانيتبديل هدف از فرايند تطبيق در پردازش تصوير اين است تا 

در ساده ترين حالت، تبديل مكاني كه به صورت رياضي مي باشد مي تواند با اصول ساده فيزيكي . بر يكديگر مطابقت داده شوند

اي راحتي كار مي توان چنين براي مثال هنگامي كه تصاويري با موضوع يكساني را مي خواهيم بر هم منطبق نماييم، بر. انجام شود

مي باشد كه با اين فرض مدلي كه براي تبديل  2تصور كرد كه اندامي كه توسط اين تصاوير مشخص شده است به صورت جامد

متاسفانه به دليل فرايندهاي فيزيكي كه در تصويرگري پزشكي اتفاق مي افتد منجر به . حاصل مي گردد، بسيار محدود مي باشد

ردد كه مدل تصور شده براي حالت فيزيكي اندام را نقض مي كنند هر چند اندامي كه آن را به تصوير كشيده ايم تصاويري مي گ

بنابر اين چنين خرابي هايي در تصوير مي بايستي . رايج مي باشد PETو   MRIچنين خرابي هايي در تصاوير . كامال جامد باشد

  .  ]5[اصالح گردد 

3تجسم .3.5
 

هدف از تجسم اين است تا . در دو دهه گذشته تجسم نقش رو به گسترشي در برنامه هاي كاربردي پزشكي داشته است

سيستمهاي زنده تحت  دروند نابزارها و رويكردهايي توسعه يابد تا براي محققين و پزشكان اين امكان را فراهم سازد تا بتوان

  .مطالعه را ببينند و فهم خود را از آنها تكميل نمايند

. در اين حوزه تحقيق و توسعه از تئوري هاي پايه اوليه تا ابزارها و برنامه هاي كامل براي استفاده در جريان مي باشد

  :]5[رويكردهايي كه در تجسم پزشكي وجو دارد را مي توان به شرح زير بيان نمود

  نمايش هاي  واقع گرايانه براي بيان تصاوير و اطالعات مرتبط با آنها در ابعاد سه يا بيشتر •

  توسعه روشهاي اتومات و تعاملي براي دستكاري تصاوير چند بعدي و داده هاي پارامتريك مرتبط •

راجع به تصاوير و داده هاي بدست آمده  6و اظهار نظر 5براي ارزيابي هاي مقداري 4زي ابزارهاي اندازه گيريپياده سا •

 از تصاوير

را در كاربردهاي پزشكي  9و تصميم سازي 8مدلها و پارادايم هايي كه فرايندهاي تفسيري  7طراحي و معتبرسازي •

 .بهبود بخشد

  :زير را برداشت هاي به طور عمومي جهت تجسم بايستي گام

                                                                    
1 Registration 
2 Rigid 
3 Visualization 
4 Measurement tools 
5 Quantitative evaluation 
6 assessment 
7 Validation 
8 Interpretive 
9 Decision-making 
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  گرفتن داده تصويري •

  آناليز و نمايش تصوير •

 تفسير تصوير •

  :بيان كننده واسطه اي بين كامپيوتر و انسان است كه وظيفه تسهيل كارهاي زير را بر عهده دارد (VR) 1واقعيت مجازي

  تجسم با تعامل باال بين انسان و كامپيوتر •

  جزئيات و سرعت باالكنترل نماي سه بعدي و اجزاء مرتبط با آن با  •

  مشابه با تجربه واقعي با نماي سه بعدي 2داشتن تجربه حسي •

  :مي توان به شرح زير بيان نمود ،كاربردهاي واقعيت مجازي را در پزشكي

  آموزش آناتومي •

  كمك، آسان سازي و باالبردن كيفيت تشخيص •

3طرح ريزي درمان •
 

 تكرار و تمرين اعمال پزشكي •

 ح ريزي جراحيقابليتهاي بالدرنگ در طر •

  آنها با اطالعات اتاق عمل 4تركيبباالبردن كيفيت جراحي با دردسترس قرار دادن اطالعات آنالين و  •

، بافت 5واقعيت مجازي مي تواند در فرايندهاي گوناگون پزشكي نظير بيوپسي مجازي، آندوسكوپي مجازي، آموزش بي هوشي

  :گيرد كه در زير به توضيح دو نمونه از اين كاربردها مي پردازيم مجازي و بيولوژي مجازي مورد استفاده قرار 6شناسي

 بيوپسي مجازي .1

آناليز مقداري و ويژگيهاي مربوط به چگالي سنجي كه از رويه هاي مجازي بدست مي آيد را بيوپسي مجازي مي نامند كه 

  .قابل مقايسه مي باشد طي چند سال گذشته در حال توسعه بوده و مقادير بدست آمده از آن با مقادير واقعي

  آندوسكوپي مجازي .2

به صورت تئوري . آندوسكوپي مجازي سرآغاز رويكردي در تشخيص مي باشد كه بر فرايند جراحي تاثير گذار خواهد بود

در اين روش با استفاده از داده هاي . به صورت غير مخرب با اين رويكرد قابل تجسم مي باشند تمامي ساختارهاي داخلي بدن

از ارگان مشخصي از بيمار استفاده مي شود كه  ،براي تهيه تجسم شبيه سازي شده) MRIيا   CTنظير اسكن هاي ( عدي تصوير سه ب

آندوسكوپي رايجي كه در مراكز پزشكي انجام مي . خروجي اين كار شبيه خروجي توليد شده توسط آندوسكوپي استاندارد مي باشد

                                                                    
1 Virtual Reality (VR) 
2 Sensorial experience 
3 Treatment planning 
4 Fuse 
5 anesthesiology 
6 histology 
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ناحيه هاي زيادي در بدن وجود دارند كه آندوسكوپي رايج . بيماران ناخوشايند مي باشد شود غير مخرب مي باشد ولي اغلب براي

  . نمي تواند براي آنها انجام شود و مي توان با استفاده از آندوسكوپي مجازي به مطالعه آنها پرداخت
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  تشخيص به كمك كامپيوتر .4

و  1در اين راستا با بهره برداري از دو علم پزشكي. گرديده استاستفاده از كامپيوتر از دير باز در حوزه مسائل پزشكي مطرح 

در اين راستا با بهره گيري از فن آوري . شكل گرفته است 2انفورماتيك پزشكي نامانفورماتيك شاخه اي جديد از علوم با 

بيماري  تشخيصدر علوم پزشكي . ]40-38[اطالعات قادر خواهيم بود تا نرخ خطاهاي پزشكي را در مراكز درماني كاهش دهيم 

متخصصين علوم پزشكي و انفورماتيك با اين مسئله به دو صورت برخورد مي . مهمترين چالش جهت حل آسيب در بيمار مي باشد

  :]41[كنند

  .]42[كه نقش اصلي در تشخيص را تنها الگوريتم هاي كامپيوتري بر عهده دارند  تشخيص خودكار با كامپيوتر .1

  .]43[  كامپيوتر نقشي مساوي بر عهده دارندكه در تشخيص، پزشك و  تشخيص به كمك كامپيوتر .2

  .انجام مي پذيرد CADتحقيقات در اين دو حوزه در انفورماتيك پزشكي با نام 

يكي از موضوعات تحقيقاتي در تصويرگري پزشكي و تشخيص راديولوژي مي باشد  (CAD) خيص به كمك كامپيوترتش

مي باشد تا در نهايت به وضعيت كنوني اين  CADدر اين بخش سعي ما بر ارائه فلسفه و محرك توسعه اوليه سيستم هاي . ]44[

  .سيستمها و آينده تحقيقات در اين حوزه بپردازيم

  . ]CAD ]45توصيف سيستم  .4.1شكل 

  CADبيان ويژگي و روند توسعه سيستم هاي  .4.1

از كامپيوتر جهت كمك به تشخيص ايده  ايده استفاده. به سرعت توسعه يافته اند CADدر طول دو دهه اخير سيستمهاي 

آقاي لدويك و همكارانش موفق به  1963در سال . بر مي گردد ميالدي 60دهه بلكه مطالعات اوليه به  ]47, 46[  جديدي نيست

سپس همين گروه تحقيقاتي از كامپيوتر در ارزيابي تشخيص و درجه . استخواني گرديدند رتومو استفاده از كامپيوتر در تشخيص

آقاي مِيرز و همكارانش سيستمي براي تشخيص راديوگرافي هاي نرمال و  1964در سال . بندي تومورهاي سرطاني استفاده نمودند

ارانشان  نتايج تحقيقات خود را در زمينه تشخيص موارد آقاي وينس ِبرگ و همك 1967در سال . غير نرمال قفسه سينه ارائه كردند

و در نهايت مي توان به سيستم كامپيوتري پيشگام در تشخيص سرطان سينه . غير عادي در راديوگرافي در ماموگراف ارائه نمودند

                                                                    
1 Medicine 
2 Medical Informatics 

 مجموعه داده ورودي تصويري

آناليز داده هاي تصوير جهت تشخيص ناحيه 

كه داراي ساختار غير عادي يا آسيب هايي 

 .احتمالي هستند

عالمت زدن ناحيه هاي داراي احتمال 

آسيب در مجموع تصاوير مربوط به 

 بيمار

 CADبدست آوردن نتايج با استفاده از  نمايش تصويري كه داراي عالمت مي باشد
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استفاده قرار مي انجام شد اشاره نمود كه براي كالسه بندي آسيب هاي سينه مورد  1972در سال كه توسط آكرمن و گوس 

  .گرفت

در اين سيستم . را به تاييد رساند  CADدر امريكا اولين سيستم هاي تجاري  (FDA) 1آژانس مديريت غذا و دارو 1998در سال 

د را با اخذ تاييديه ي ديگر هم توانستند سيستم هاي خوبعد از آن بود كه شركت ها. فيلم ماموگرافي مورد آناليز قرار مي گرفت

ماموگرافي، فراصوت و ( سينههستند در شاخه تصوير گري   FDAدر حال حاظر سيستم هايي كه داراي تاييديه . بازار كنندروانه 

MRI  راديوگرافي و ( قفسه سينهو شاخه تصويرگري ) از سينهCT (48[ موجود مي باشند[ . 

  . ]41[ در مراكز پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد كارابه عنوان ابزاري   CAD ،در ماموگرافي جهت تشخيص سرطان سينه

مي توانند از خروجي كامپيوتر به عنوان نظر دوم استفاده نموده و تصميم  CADراديولوژيست ها با بهره گيري از سيستم هاي 

بنابراين در اين سيستمها نقش يكساني براي پزشك و كامپيوتر در نظر گرفته مي شود ولي در تشخيص . نهايي را اتخاذ نمايند

كارايي كامپيوتر به هيچ وجه نبايست با  CADدر . خودكار به كمك كامپيوتر، تنها به الگوريتم هاي كامپيوتري وابسته مي باشيم

  . پزشك مقايسه شود بلكه نياز است تا به عنوان تكميل تشخيص توسط پزشك استفاده گردد

  :]49[را مي توان در چهار حوزه زير تفكيك نمود   CADهدف از سيستم 

 در اطالعاتي كه نمايش داده مي شوند 3وضع غير عادي 2آشكار سازي .1

اين خطا مي . اين مسئله كه حتي انسانهاي بسيار دقيق نيز در تفسير عكس دچار خطا مي شوند، امري اثبات شده مي باشد

به نحو كامال موثر ) انسان يا ماشين(به كار گماردن تشخيص دهنده ايكه. باشد آناليز اشتباهو يا  هده ناقصمشاتواند به دليل 

موارد غير عادي را تشخيص مي دهد كاري تقريبا غير ممكن مي باشد لذا استفاده از كامپيوتر جهت تهيه ليستي از تشخيص هاي 

به عنوان مثال فاكتور خستگي در آزمايشات ماموگرافي و راديولوژي سينه  .ممكن مي تواند در نهايت موجب بهبود تشخيص گردد

به  4اين آزمايشات كه به صورت متداول انجام مي پذيرد چنانچه توسط راديولوژيست يا آسيب شناس. امري متداول مي باشد

اين تكرار توسط راديولوژيست  هم  .دناز نظر پنهان بمان پاره اي از آسيب هاصورت پي در پي انجام پذيرد باعث مي گردد تا 

اين تشخيص و آزمايش ها كامال استاندارد هستند و مي توانند توسط الگوريتم هاي . استرس زا و هم خسته كننده مي باشد

 .هاي بهتري نيز ارائه داد كامپيوتري پياده سازي گردند و مي توان براي آنها به تدريج الگوريتم

 وضع غير عادي در تصوير گري 5توصيف .2

، مي توان جنبه هاي دقيق آشكارسازيپس از محقق شدن . اولين گام در بيان مشخصه هاي آسيب مي باشد آشكارسازي

بدست آوردن .  تري از آسيب كه از مشخصه هاي تصوير نظير اندازه و ساير مشخصه هاي فيزيكي بدست مي آيد را مشخص نمود

ود ببهمي توان با  وتصوير كشيده شده است  بهمورد نظر در آن ه مكانيزم تصويرگري  دارد كه آسيب ويژگيهاي ديگر بستگي ب

                                                                    
1 Food And Drug Administration (FDA) 
2 Detection 
3 Abnormality 
4 Pathologist 
5 Description 
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شخصي كه به عنوان . و بافت مربوط به آسيب يا سيگنال، ويژگيهاي بهتري از تصوير استخراج نمود كنتراست ، وضوح حاشيه 

خيم را آموزش مي بيند و  يژگيهاي مربوط به توده هاي خوشراديولوژيست در فرايند تشخيص و توصيف وجود دارد بسياري از و

آسيب ها مورد استفاده قرار مي  دسته بندييادگرفته مي شوند و براي  CADهاي  گوريتمالويژگيهايي ديگر از اين قبيل نيز توسط 

  .گيرند

 ساختارهاي عادي و غير عادي 1اندازه گيري .3

ابزارهايي كه در اين راه استفاده مي شوند . ري براي تشخيص استفاده مي كنندها از سنجه هاي مقدا بسياري از راديولوژيست

كه توسط اندازه گيري تشخيص داده  اولين بيماري هايي. باعث مي گردند تا دقت در تشخيص پاره اي از بيماري ها افزايش يابد

كاري كه امروزه . باشد ا در تصاوير مجزا مشكل ميشده اند آنهايي هستند كه تغييرات آناتومي آنها جزئي بوده و يا درك كردن آنه

بر پزشكي بر اساس امروزه توجه . مي باشد )اندازه گيري پيشرفت ساختار غير عادي(انجام مي گيرد اندازه گيري پيشرفت بيماري 

،  مقداري به درمانتسلسل بيماري و پاسخ ه روشهايي براي كمك به علذا نياز به توس. توجه واقع گرديده است مورد 2دليل

  .مورد توجه مي باشد و مي بايست به فرايند تصميم گيري در مراكز پزشكي اضافه گرديده و منطبق گردد

 وضعيتهاي غير عادي در تصوير 3تشخيص .4

و ) نظير مقايسه با تصاوير قبلي(با استفاده از اطالعات تصويري  استنتاجترين بخش تفسير تصوير پزشكي به  مشكل

براي انجام چنين امور پيچيده اي مي توان از قابليت . مربوط مي شود)  داده هاي آماري، تاريخچه باليني و عالئم(اليني اطالعات ب

كامپيوتر براي جستجوي سريع در پايگاه هاي داده بزرگ از اطالعات آماري و بازيابي داده هاي باليني استفاده نمود كه مسلما 

اين بحث و روند تصميم سازي و كمك به تصميم در پزشكي با استفاده از ادامه در   .ل مي گرددارزش افزده زيادي بواسطه آن حاص

  .يان مسئله پرداخته است و مشخصات سيستم هاي پشتيبان تصميم در حوزه پزشكي آورده شده استبه ب 5تصوير، فصل 

روشي  تشخيص افتراقي. ردازيممي پ 4تشخيص افتراقيبه معرفي مفهومي با نام   ،CAD معرفي سيتمهاي قبل از 

اين روش توسط پزشكان براي تشخيص مريضي . سيستماتيك مي باشد كه براي شناسايي ناشناخته ها مورد استفاده قرار مي گيرد

در اين نوع . مطمئنا تمامي تشخيص هاي پزشكي از نوع افتراقي نمي باشند. مشخصي در يك بيمار مورد استفاده قرار مي گيرد

ص هاي ممكن فراهم مي گردد سپس مي بايست تشخيص هاي نادرست از ليست حذف گردد تا يابتدا ليستي از تشخ تشخيص در

در بعضي از موارد بيش از يك تشخيص باقي مي ماند، اين حالت باعث مي شود تا تصور شود . در نهايت يك تشخيص باقي بماند

ذف تشخيص ها از ليست با استفاده از ح.  پزشكي ممكن نمي باشد براي علمكه يا پزشك اشتباه كرده است و يا تشخيص صحيح 

تشخيص در فرايند . معاينات و آزمايشات انجام مي پذيرد كه نتايج متفاوتي با توجه به تشخيص صحيح، در بر خواهند داشت

  .]50[گرفته مي شودبه صورت جزئي و كامل بهره از نرم افزاري كامپيوتري براي تشخيص افتراقي  افتراقي با كمك ماشين

 :را به صورت كاربردي مي توان در حوزه هاي زير تقسيم نمود CADدر حوزه  تحقيقات و روند توسعه

                                                                    
1 Measurment 
2 Evidence-based medicine 
3 Diagnosis 
4 Differential diagnosis 
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 .]51[ قفسه سينهتشخيص به كمك كامپيوتر در راديوگرافي از  .1

  .]53, 52[ سرطان سينهتشخيص به كمك كامپيوتر براي  .2

 .]55[  ريه 1امفيزمو  ]54[غده هاي ريه تشخيص به كمك كامپيوتر براي بيماريهاي ريوي نظير  .3

 .]56[ي كولونوگرافدر  CADاستفاده از  .4

 .]57[ 2از مري آندوسكوپيدر   CADاستفاده از  .5

 .]41[  3خونريزي كم درون جمجمه ايدر  CADاستفاده از  .6

 .]58, 49[ بيماريهاي قلبيو ديگر قلب  4انسداد عروقتصوير برداري از  .7

 .]49[ و مشخص نمودن نوع آن 6نظير تشخيص تورم مفاصل 5اسكلتي عضله ايتشخيص مريضي هاي  .8

 . ]MR ]59با تصاوير  شيزوفرنيمطالعه  .9

 .]49[ وقعرتصوير برداري از  .10

7راديولوژي عصبي .11
  ]49[. 

 . ]49[اتوماتيك متريك هاي بدست آمده از تصوير  كمي كردن .12

را تشخيص مي  چند عضوايكه بيماريهاي مختلف مربوط به  CADو سيستم  تصوير هاي چند بعديتشخيص بر اساس  .13

  . ]41[دهد 

متعدي ايجاد شده اند كه هم اكنون پزشكان مي توانند با   CADبا توجه به روند تحقيقات كه در باال ارائه گرديد سيستمهاي 

  .استفاده از آنها فرايند تشخيص و درمان را بهبود بخشند 

  :]37[ممكن است توسط راديولوژيست ها اتخاذ گردد  رويكرددو  CADبراي استفاده از سيستمهاي 

را بخواند و سپس درخواست خود را مبني بر تفسير كامپيوتري  در ابتدا بدون كمك از كامپيوتر راديولوژيست تصويرها .1

چنانچه راديولوژيست يافته هاي اوليه خود را در جايي نگهداري كند . ارائه دهد و سپس تصميم گيري نهايي را انجام دهد

                                                                    
1 Emphysema 
2 esophagus 
3 Small Acute Intracranial Hemorrhage(Small AIH) 
4 aneurysm 
5 Musculoskeletal 
6 Arthritis 
7 Neuroradiology 
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خواندن تصوير توسط اين روش زمان مورد نياز براي . در اين صورت تاثير زيانبار خروجي اشتباه كامپيوتر از بين مي رود

  .دو معموال عملي نمي باشراديولوژيست را افزايش مي دهد 

در اين رويكرد در ابتدا خروجي تفسير كامپيوتر نمايش داده مي شود و سپس تصميم گيري نهايي توسط راديولوژيست  .2

ي از آسيب ها كه توسط با اين روش زمان تفسير توسط راديولوژيست كاهش مي يابد ولي احتماال بعض. انجام مي پذيرد

اين مشكل مي تواند با استفاده از سيستم . كامپيوتر تشخيص داده نشده است از ديد راديولوژيست نيز پنهان مي ماند

بعضي از  CADبه عنوان مثال هرچند كه ممكن است دو سيستم . كه تكميل كننده هم مي باشند مرتفع گردد CADهاي 

ندهند اما با استفاده از تصاويري كه با فاصله زماني از قفسه سيسنه به دست مي آيد غده هاي مربوط به ريه را تشخيص 

  .اين امكان فراهم مي آيد تا اين مشكل مرتفع گردد

  : ]49[را با توجه به نوع تشخيص مي توان به صورت زير تقسيم بندي نمود   CADهمچنين سيستمهاي 

  .آسيبسيستم هاي تشخيص دهنده  .1

  . مانند كالسه بندي بين آسيب هاي خوشخيم و بدخيم نوع آسيبسيستمهاي تشخيص دهنده  .2

ع خاصي از آسيب را تشخيص مي دهند و به تشخيص آسيب هاي ، معموال نوCADدر زمينه تشخيص آسيب، سيستم هاي 

متعددي براي تشخيص آسيب هايي نظير آسيب هاي سينه در ماموگرام با   CADبه عنوان مثال سيتمهاي . مختلف نمي پردازند

ايكه   CADيستم جهت ايجاد س درموفقيت ايجاد گرديده و در مراكز پزشكي پياده سازي گرديده است ولي تا به حال تالش جدي 

  .تشخيص از انواع متفاوتي را ارائه دهد ، انجام نشده است

در تشخيص با ذكر دو سيستم عمده كه به صورت گسترده در مراكز درماني  CAD فصل در بخش اول كاربرد ادامه اين در 

پزشكي آورده مي شود و بخش  استفاده مي شود، آورده مي شود و در بخش دوم سيستم هاي يازيابي بر اساس محتوي در تصاوير

  .سوم نيز به كارهاي تحقيقاتي كه در اين حوزه انجام مي شود مي پردازد

  در تشخيص CADكاربرد  .4.2

  فسه سينهقتصوير برداري از  .4.2.1

، قلب، ريهدر تصوير برداري از قفسه سينه،  پزشك قادر است تا با بررسي تصوير بدست آمده به مطالعه اندامهايي مانند 

  . بپردازد استخوانهاي قفسه سينهو  استخوانهاي مهره

  CADسيستم هاي . به اطالعات جديد و داراي ارزش افزوده دست يافت تركيب اطالعات تصويريدر اين حوزه مي توان با 

تم هاي به طور قطع هنگاميكه اين سيستم ها با سيس. ايجاد گرديده اند 1متعددي براي تشخيص در تصاوير جانبي قفسه سينه

CAD  ايكه از تصاويرPA )آن ها در تشخيص غده هاي ريه قفسه سيستم استفاده مي كنند تركيب گردند، كارايي   )پشت به جلو

  .صاوير به تنهايي قابل انجام نمي باشدتو اين در حاليست كه تشخيص اين غده هاي ريوي در هيچ كدام از  ]37[يش مي يابد افزا

                                                                    
1 Lateral chest image 
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ترك با تصوير برداري جانبي از قفسه سينه، . يكي از دغدغه هاي پزشكي در تشخيص مي باشد تشخيص زود هنگام

ند بنابراين راديولوژيست ها با دقت بااليي مي توان،  ]37[ با اطمينان توسط كامپيوتر تشخيص داده مي شود 1استخوانهاي مهره

 .را در مراحل اوليه آن تشخيص دهند 2ي استخوانكپو

ينده اين سيستم ها در جهت رسيدن به بسته نرم آ ،براي هر نوع خاص از تشخيص  CADبا توجه به روند توسعه سيستمهاي 

وط به قفسه سينه بسته نرم افزاري مرب. يد را انجام دهدآافزاري است كه بتواند تشخيصهاي گوناگون كه از اين تصاوير بدست مي 

  :]37[ مي تواند شامل بخش هاي زير باشد

  تشخيص كامپيوتري غده هاي ريه .1

3ريه ابهام در التهاب .2
 

  4بزرگي غير عادي قلب .3

  ترك استخوانهاي مهره .4

تشخيص هاي تغييرات زماني در راديوگرافي هاي قفسه سينه مانند كالس بندي كامپيوتري غده هاي بدخيم و خوشخيم و  .5

  .]51[ 5از مريضي هاي مربوط به التهاب ريه افتراقي

تمامي تصاوير قفسه سينه كه براي اهداف متفاوت گرفته شده است، مي توانند براي جستجوي كامپيوتري انواع مختلفي از  .6

كاربر نمايش داده مي شود، مي تواند  بهمورد استفاده قرار گيرند بنابراين به نتيجه جستجو كه   CADموارد غير عادي در 

اين اطالعات مرتبط مي تواند شامل شباهت در بدخيم بودن و يا . آسيب هايي باشد كه با يكديگر اطالعات مرتبطي دارند

رم افزاري در مراكز پزشكي مي بايست تعداد اشتباهات جهت استفاده از چنين بسته ن. احتمال در وجود مريضي يكسان باشد

 .در نتيجه درست كاهش يابد تا راديولوژيست به واسطه حجم انبوهي از اطالعات اشتباه سردرگم نگردد

تشخيص افتراقي بيماريهاي التهابي ريه كه با استفاده از تصاوير كه در باال آورده شد، تشخيص افتراقي با توجه به بحث 

استفاده از اين تصاوير در تشخيص افتراقي براي . . در اين قسمت آورده مي شود ]51[ وژي قفسه سينه انجام مي شودراديول

داراي وژيست ها كاري دشوار مي باشد زيرا اوال الگوهاي راديولوژيك بسيار شبيه به هم مي باشند و هم پارامترهاي باليني راديول

در تشخيص افتراقي بيماريهاي التهابي ريه، بدست آوردن مقياس شباهت هر  CADهدف از استفاده سيستم . باشند مي پيچيدگي

از شبكه عصبي سه اليه همانگونه كه  ]51[در روش ارائه شده در . تعدد ديگر مي باشدبيماري در تشخيص از بين بيماري هاي م

هر با در اليه سوم يازده نورون قرار دارد كه اعداد آنها بيان كننده شباهت . فاده گرديده استاست ،نشان داده شده است زيردر شكل 

مقادير . ده پارامتر باليني و شانزده يافته راديولوژيكي به عنوان ورودي شبكه در نظر گرفته شده اند. كدام از يازده بيماري مي باشد

در اين ساختار نيز . بين صفر و يك قرار دارند مي باشد،كي از انواع يازده بيماري يازده خروجي كه هر كدام بيان كننده شباهت با ي

  .فرايند ياد گيري با استفاده ار داده هاي باليني و راديولوژيكي كه نوع بيماري آنها براي ما مشخص است انجام مي پذيرد

                                                                    
1 Vertebral  fracture 
2 Osteoporosis 

3 Interstitial opacities 
4 Cardiomegaly 
5 Interstitial lung disease (ILD) 
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  .]51[ساختار شبكه عصبي جهت تشخيص افتراقي بيماريهاي التهابي ريه    .4.2شكل 

  

  تشخيص سرطان سينه .4.2.2

تشخيص زود سرطان سينه مورد استفاده قرار مي گيرند بر اين هدف متمركزند تا بتوانند كه براي تشخيص  CADسيستمهاي 

نشانه اوليه از سرطان سينه  كيست خوشخيم بوده يا نداز طريق تشخيص توده هاي كلسيمي كه مي توانرا ، هنگام سرطان سينه 

  . انجام دهندد، نباش

فرايند استفاده از اشعه ايكس براي استفاده نمود كه  MRIو  فراصوت، اشعه ايكسدر تشخيص اين نوع سرطان ميتوان از 

انتظار مي كه  ]60[مي باشد  MRIاستفاده از  ،موثر ترين روش در بين روشهاي تشخيص .مي گويند ماموگرافيمعاينه سينه را 

كارهاي تحقيقاتي . رود با انجام صحيح اين فرايند مرگ و مير ناشي از اين نوع سرطان با توجه به تشخيص زود هنگام كاهش يابد

  .]64- 61[استفاده از تصوير سينه انجام گرفته است گوناگوني در تشخيص سرطان با 

ري مربوط به اين نوع تشخيص مي تواند كارهاي تحقيقاتي گوناگون در ارتباط تشخيص سرطان سينه، بسته نرم افزابا توسعه 

  :]53[موارد زير باشد  شامل

  بهبود كنتراست تصوير .1

  تشخيص و كالس بندي توده هاي كلسيمي بدست آمده از تصوير .2

  تشخيص و آناليز تومور ها .3
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  1آناليز عدم تقارن دوجانبه .4

2تشخيص بدشكلي ساختاري .5
 

  در كاربردهاي پزشكي  بازيابي بر اساس محتوي .4.3

در . ]65[باشند كه امكان بيان آنها به صورت توصيف متني ممكن نمي باشدوال تصاوير داراي اطالعات مفهومي اي مي اص

برنامه ها و . وده استاز موضوعات مورد تحقيق در شاخه بينايي ماشين ب (CBIR) 3سال گذشته بازيابي بر اساس محتوي 15طول 

جهت كمك به بازيابي و  5و شنيداري 4ابزارهاي گوناگوني براي فرموله نمودن و اجراي پرس و جو ها بر اساس محتواي ديداري

  .]66[چند رسانه اي ارائه شده است  پايگاه هايكنكاش در 

يز در زمينه كارهاي تحقيقاتي گسترده اي ن. در حوزه تصويرگري پزشكي، تصاوير روز به روز در حال افزايش مي باشند 

بازيابي تصاوير پزشكي بر اساس محتوي انجام گرديده است كه مي تواند جهت پشتيباني تصميم و نيز جهت تلفيق سيستمهاي 
6

PACS   وCBIR  الگوريتم هاي ارائه شده در حوزه بازيابي بر اساس محتوي جهت اجرا در مراكز . ]67, 60[  مورد استفاده قرار گيرند

  .]68[درماني نيازمند الزاماتي هستند كه جهت تبديل شدن به برنامه اي كاربردي بايست مورد توجه قرار گيرند

، به معناي آناليز حجم زيادي از مجموعه داده هاي تصويري به منظور يافتن ارتباطات دور از ذهن و در تصاوير داده كاوي

  .خالصه سازي داده ها در جهت بهبود قابليت فهم براي انسان مي باشد

تصاوير پزشكي به معناي انتخاب كالس مناسب براي تصوير ورودي به مجموعه مي باشد كه اين مجموعه  7طبقه بندي

لذا طبقه بندي به عنوان مهمترين گام در داده كاوي تصوير و نيز بازيابي بر اساس محتوي مي . سها، از قبل تعريف شده اندكال

  .باشد

به معناي عدم تطابق بين اطالعات بازيابي شده و تفسير ارائه شده توسط روش كامپيوتري با تفسير ارائه  شكاف مفهومي

در حوزه بازيابي . واره كاهش شكاف مفهومي در تكنيك هاي آناليز تصوير مورد توجه مي باشدلذا هم. شده توسط انسان مي باشد

تعريف  9، در جهت رفع اين شكاف مي توان سطوح مفهومي جهت بيان انتزاع اطالعات(IRMA) 8تصوير جهت كاربردهاي پزشكي

تصويرگري، جهت تصوير  10وير بيان مي شود تا چگونگيدر اولين گام در بازيابي ويژگيها، توصيف هايي عمومي از بافت تص  .نمود

سپس طبقه . برداري و بيان ناحيه اي از بدن يا سيستم بيولوژي ايكه تصويرگري از آن انجام پذيرفته شده است، مشخص گردد

سپس تصوير به ناحيه هايي تقسيم مي شود و مشخصات هر ناحيه نيز . بندي ايكه تصوير در آن قرار مي گيرد مشخص مي شود

                                                                    
1 bilateral asymmetry 
2 Architectural distortion 
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4 Visual 
5 Audio 
6 

Picture archiving and communication system
 
(PACS)

 

7 Categorization 
8 Image retrieval in medical applications (IRMA) 
9 Semantic levels of information abstraction 

10 modality 



46 

 

نجاييكه جزئيات ناحيه بندي بستگي به سطح پرس و جوي ارائه شده دارد، ناحيه بندي هاي انجام شده مي از آ. بيان مي گردد

بنابر اين در پايين ترين . توانند با هم تركيب شده و در هر بار تركيب قادر به پاسخ گويي به سطح مشخصي از پرس و جو باشند

باشد و همچنان كه در درخت سلسله مراتب باال مي رويم كل تصوير در  سطح هر نقطه از تصوير داراي بردار ويژگيهاي خود مي

بنابر اين كل تصوير مي تواند به صورت گرافي با ساختار درختي بيان . ريشه اين درخت داراي بردار ويژگي مختص به خود مي باشد

  .]65[گردد و شباهت بين تصاوير به وسيله تطبيق گراف يا زيرگراف انجام پذيرد 

 .شكل زير روش انجام بازيابي بر اساس محتوي را نشان مي دهد

  

 .]69[ (CBIR)مراحل و معماري سيستم بازيابي بر اساس محتوي  .4.3شكل 

آناليز و بازيابي تصاوير در پزشكي مي باشد، در اين حوزه، محدوديت ها و  هر چند شكاف دانش، مهمترين مشكل در

  :]71, 70[شكافهاي ديگري نيز وجود دارد كه در ادامه به بيان آنها مي پردازيم 

، بدليل عدم قابل فهم بودن تصاوير پزشكي براي افراد غير متخصص و پياده سازي تكنيكهاي 1شكاف ميان رشته اي •

همواره انتقال اين فهم از پزشك و فهم آن توسط متخصصين كامپيوتر، مورد بازيابي توسط متخصصين علوم كامپيوتر، 

  .چالش مي باشد

كارايي بسيار دقيق نمي باشند ولي در كاربردهاي  ، بسياري از كاربردهاي غير پزشكي نيازمند دقت و2شكاف كارايي •

  .پزشكي عدم بازيابي تصوير صحيح باعث بروز عواقب خطرناكي مي گردد

كه قابليت بازيابي را به گونه اي مهيا كنند توسعه دهندگان اين برنامه ها مي بايست ، تكنولوژي تصوير برداريشكاف  •

پزشكي  بازيابي تصوير درلذا آينده سيستم هاي . دنباشرا داشته گري ربه انواع مختلف روشهاي تصويپاسخ گويي  تردق

  .اختيار سيستم هايي خواهد بود كه قابليت توسعه بر انواع مختلف روشهاي تصوير گري را داشته باشنددر 

                                                                    
1 Interdisciplinary gap 
2 Performance gap 
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تجاري  ، اين سيستم هابايست به گونه اي براي پزشكان موثر واقع شوند كه بتوانند به صورت1شكاف قابليت استفاده •

 مورد استفاده قرار گيرند وگرنه هرگز مورد استفاده قرار نمي گيرند

جهت تصميم گيري در مورد بيماري خاص، از اطالعاتي استفاده مي كنند كه همواره زشكان ، پ2شكاف دانش عمودي •

 .تمامي آنها به صورت داده كامپيوتري ارائه نشده است

و مشكالت قانوني بر روي انتشار اين داده ها، بدست  دليل ماهيت خصوصي بودن تصاوير پزشكي ، به3شكاف داده اي •

  .مي باشد ي دشوارآوردن داده هاي برچسب خورده در اين حوزه كار

با توجه به تعريف ارائه شده جهت طبقه بندي، طبقه بندي خودكار به معناي نگاشت تصاوير به كالس هاي از پيش تعريف 

  :]65[اي سه اصل به صورت زير مي باشد دار شده

 .هاي مناسب براي توصيف محتواي تصوير اشاره نمود 5، به عنوان نمونه مي توان به بازيابي ويژگي4نمايش •

مجموعه اي از بهترين ويژگي ها با توجه به اطالعات متمايزي كه از يكدگر دارند مي توان  ، مثال به انتخاب زير6تطبيق •

  .اشاره نمود

  .، به عنوان مثال آموزش و ارزيابي طبقه بندي كننده در اين حوزه قرار مي گيرد7عموميت دادن •

طبقه بندي كننده هاي خودكار جهت قرار دادن تصاوير پزشكي در تعداد كمي كالس مناسب مي باشند هر چند كه تعداد 

  .]65[كم كالس هادر فرايند طبقه بندي در بسياري از كاربردهاي پزشكي مناسب نمي باشند 

با ديگر تصاوير مي بايست مورد توجه قرار گيرد، عدم فهم آن براي افراد غير در مقايسه نكته ايكه در تصاوير پزشكي 

د در آن مي تواند به صورت فرمال بيان وبهتر قابل تعريف مي باشد و دانش موجلذا مفاهيم در حوزه پزشكي، . متخصص مي باشد

در ادامه ويژگي هاي . با استفاده از اين ويژگي مي توان مفاهيم حوزه خاصي از پزشكي را بهتر مورد جستجو قرار دادلذا  .گردد

  :]70[بازيابي بهتر بهره گرفت آورده مي شود  تمطلوبي كه در بازيابي تصاوير پزشكي مي توان از آنها جه

  .مفاهيم تصوير بهتر قابل تعريف مي باشند •

بر اساس دليل، تجربه و سالمت بيمار پس از درمان، مرتفع مي گردد و هيچگاه تنها بر اساس حدس   در اين حوزه، ابهام  •

  .ام با تصاوير عادي كامال متمايز مي باشدلذا اين گونه استنتاج و رفع ابه. و گمان پزشك اين امر محقق نمي گردد
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در . انواع مختلفي تصويرگري در پزشكي وجود دارد كه هر كدام براي كاركرد، هدف و اندام خاصي از بدن مي باشد •

تنها شناخت ساختار نرمال و كاركرد آن كافي نمي باشد بلكه مي بايست دانش نسبت به نحوه   بازيابي تصوير پزشكي،

بيماري ها، چگونگي بسيار از سئواالت بر اساس در پزشكي  ي ها در بازيابي ها مورد توجه قرار گيرد زيرارفتار بيمار

  .بعد از آن مي باشد 6و مراقبت 5، معالجه4آن، تشخيص 3، آشكارنمودن2، پيش بيني1پيشگيري

در زمينه تحقيق، . با كاربردهاي آموزشي، تحقيق و تشخيص انجام مي شوددر پزشكي در سه حوزه  بازيابي بر اساس محتوي

داده ديداري مورد بررسي قرار مي گيرد تا تغييرات يا الگوهاي جالبي كه مي توانند به كشف دانش جديد با تركيب دانش از منابع 

. مي باشددر پزشكي بي بر اساس محتوا سخت ترين و مهمترين كاربرد بازياتشخيص،  .مختلف صورت مي پذيرد، بازيابي گردند

آميخته . دنالگوريتمها جهت استفاده مي بايست كارايي خود را اثبات نموده و توسط پزشكان به عنوان ابزاري مفيد پذيرفته گرد

ه انجام ي باشد زيرا با فرض بازيابي درست، حداقل كاري كشدن اين سيستمها با فعاليتهاي جاري در مراكز پزشكي كار آساني نم

  . ]67[ مي پذيرد اين است كه روال كاري مراكز بايستي تغيير كند

اما  .با محاسبه شباهت، درصد بدخيم بودن را در مورد آسيب مشخص نمود  CADبه عنوان مثال مي توان در سيستمهاي 

بازيابي شوند كه شبيه به نمونه جديد ناشناخته  چنانچه مجموعه اي از تصاوير خوشخيم و بدخيم از پايگاه داده تصويري به نحوي

. ندند و در تصميم گيري به ايشان با اطمينان باالتري ياري رسانند كمك شاياني به راديولوژيست نماينمي توا ،مورد سئوال باشند

  .نمايش داده شده است ،تشخيص آسيبي از نوع بدخيم با توجه به شباهت در تصوير زيردر شكل 

  

مي تواند بازيابي شده  PACSمقايسه توده ناشناخته در ماموگرام در وسط تصوير با دو توده خوشخيم در چپ و دو توده بدخيم در راست كه از  .4.4شكل 

  .]37[هر بيننده اي مي تواند تشخيص دهد كه مورد ناشناخته بيشتر به انواع بدخيم شبيه است . باشد
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, 69, 67[در نظر گرفته شود به صورت زير  دآينده تحقيقات در حوزه بازيابي تصاوير در پزشكي بر اساس محتوي مي توان

72[:  

و اين سيستم ها مي بايد قادر به درك كاهش يابد شكاف معنايي كه در بازيابي بر اساس محتوي وجود دارد بايستي  .1

  .پرس و جوي ارائه شده از سوي كاربر و نمايش پاسخ مفهومي مرتبط باشند

ه بر باال رفتن دقت بازيابي در اين سيستم لذا عالو. هدف نهايي اين سيستمها استفاده عملي در مراكز پزشكي مي باشد .2

 XMLها، برنامه هاي كاربردي ارائه شده مي بايست با سيستم هاي موجود در مراكز درماني به صورت واسط هايي نظير 

  .ناميده مي شوند، ارتباط برقرار كنند 1كه واسط هاي ارتباط باز

بتوانند به صورت كاربردي در مراكز پزشكي مورد استفاده  ، تلفيق شده تاPACSاين سيستم ها مي بايد با سيستم هاي  .3

  .قرار گيرند

نتايج حاصل از بازيابي پرس و جو در اين سيستم ها بايست داراي دقت بااليي باشند تا قابل استفاده در مراكز درماني  .4

  .باشند

ته و در فرايند تشخيص مورد هرچند باال بودن دقت اين سيستم ها مد نظر مي باشد ولي بايست يك گام به جلوتر رف .5

  . استفاده قرار گيرند

  . دبا دقت باالتر مورد توجه مي باش كه در فراهم اوردن نتايج دارتباط با كاربر و گرفتن بازخورد، دو تكنيك عمده مي باش .6

نيز بيماري هاي در اين سيستم ها، نرم افزار قادر به كشف ارتباطات بين تصاوير و  2داده كاوي چند رسانه ايبا گنجاندن  .7

  .خاصي مي گردد كه باعث بهبود كيفيت و دقت بازيابي تصاوير مي گردد

هرچند ايده اوليه اين سيستم ها براي داده هاي تصويري دو بعدي مي باشد ولي مي بايست قادر به پوشش داده هاي با  .8

تصاوير ويدئويي حاصل از آندوسكوپي و  عالوه بر وجود داده هاي سه بعدي حاصل از مقطع نگاري. ابعاد باالتر نيز باشند

فرايند تلفيق . مي توانند در اين فرايند مورد استفاده قرار گيرند ، اين داده ها نيزيا فراصوت و يا ديگر تصاوير ويدئويي

رار نيز باعث افزايش بعد داده اي تصوير مي گردد كه مي بايست در بازيابي تصوير مورد استفاده ق CTو  PETتصاوير نظير 

  .گيرد

   CADتحقيقات پيش رو در  .4.4

كه از يك سو مرتبط به دانشكده هاي علوم كامپيوتر و از سوي ديگر مرتبط با مراكز و دانشكده هاي پزشكي  مراكز تحقيقاتي

مي باشند وجود دارند كه براي انواع مختلف بيماري ها ،اسيب ها، معضالت پزشكي و جراحي با توجه به تصاوير بدست آمده از 

در حل مسائل پزشكي با استفاده از تصوير مي بايست دانش پزشكي و . ابزارهاي تصوير گري پزشكي به ارائه راه حل مي پردازند

امروزه در تمام حوزه هاي درماني، جراحي و آسيب . شناخت مسئله و ارائه راه حل آن ممكن گرددكامپيوتر در كنار هم باشند تا 
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ارائه گرديده و هم اكنون  CADادر به دريافت تصوير از بافت مي باشند، سيستم ها و الگوريتم هاي كه ابزاهاي تصوير گر ق 1شناسي

نيز گروه هاي تحقيقاتي در حال باالبردن كيفيت و نيز افزايش كارايي آنها براي شناخت و سنجش ميزان پيشرفت درمان مي 

  .باشند

. گذرد و اكنون در مراكز پزشكي مورد استفاده قرار گرفته اند بيش از بيست سال است كه مي  PACSاز توسعه سيستم هاي 

در لذا  ]51[مي گردد  PACSو هم موجب ارزش افزوده در منابع  CADهم باعث بهبود ارزش  PACSو  CADتلفيق دو سيستم 

مي توانند جداگانه به صورت بسته نرم افزاري قابل ارائه بوده و همچنين به عنوان بخشي از سيستم   CADسيستم هاي  آينده

در فرايند كمك  CADه برنامه هاي كاربردياز اين روست ك . ]49, 37[مورد استفاده قرار گيرند  (PACS)ارتباطي و بايگاني تصوير 

استخراج كامال بستگي به روشهاي  CADبنابراين آينده سيستم هاي . از تصوير به عنوان بخشي مهم مورد استفاده قرار مي گيرند

  .]41[دارد  PACSتلفيق با و همچنين  پشتيباني از تصميم،  دانش

، اين است كه روش را به مجموعه اي از موارد آزمون كه به صورت محلي گرد  CADيك روش  2اولين گام در معتبر سازي

گسترده اي از تصاوير كه توسط تجهيزات گوناگون گرفته  دامنهبا استفاده از  بايستي CADروشهاي . آوري شده است، اعمال كنيم

امروزه كاري مشكل و گران  ،هر چند اين تصور. ده شوندو همچنين با استفاده از جمعيت هاي مختلف بيماران ، آزمو  شده است ،

چنين رويكردي در مراكز پزشكي وجود داشته باشد تا در آينده نزديك اين امر ميسر گردد و منبعي گرانقدر   مي بايدولي . مي باشد

  .]49[باشد   CADبراي تحقيقات 
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 تصميم گيري و مديريت دانش در حوزه پزشكي .5

هدف از ارائه اين فصل ارائه رويكردي از آناليز تصوير مي باشد كه در آن با بهره گيري از پايگاه دانش و مفاهيم مطرح در 

سيستم هاي پشتيبان تصميم و سيستم هاي خبره، نتايج بدست آمده از سيستم نرم افزاري را به برداشت پزشك از تصوير پزشكي 

به عبارتي ديگر شكاف معنايي موجود بين نظر انسان و . در بخش بهداشت قابل قبول مي سازدنزديك مي سازد و اين سيستم ها را 

  . پايه، با اين رويكرد كمينه مي گردد CADاستنتاج حاصل از سيستم 

جهت رسيدن به تصميم گيري با توجه به اطالعات تصويري مي بايد تفسير كامپيوتر از اطالعات تصويري را به تفسير ناظر 

بايست دانش انساني و نحوه نگرش پزشك به تصوير به پايگاه دانش  ،جهت پوشش اين شكاف در نگرش. ني نزديك سازيمانسا

در اين فصل در بخش اول با ارائه تاريخچه و روند . سيستم نرم افزاري اضافه شده و اين دانش در طول تكامل سيستم افزوده گردد

در  روند توسعه اين سيستم ها آشنا شده و اي خبره سعي مان بر آن است تا با توسعه سيستم هاي پشتيبان تصميم و سيستمه

  . بخش دوم استفاده از اين سيستم ها را در پزشكي مورد بررسي قرار دهيم

 اي بر سيستم هاي پشتيبان تصميم و سيتمهاي خبره مقدمه  .5.1

هستند كه مي توان از آنها براي  نرم افزاريالگوريتم هاي هايي بر اساس  ، راه حل(DSS) 1سيستمهاي پشتيبان تصميم

  :به صورت كالسيك شامل اجزاء زير مي باشد DSSطراحي . پشتيباني از تصميم گيري هاي پيچيده و حل مسئله استفاده نمود

  .با امكان دسترسي به داده ، اطالعات و دانش در داخل و خارج سازمان مديريت پايگاه دادهقابليت  .1

  .استفاده مي شود مديريت مدلاز آنها در سيستم  توابع مدل سازي كه .2

  .واسط كاربر ساده و قدرتمند كه امكان گزارش گيري و پرس و جوي تعاملي با كامپيوتر را براي كاربر فراهم مي آورد .3

 اطالعات مي تواند باعث بهبود فن آوريتحقيقات در سيستم هاي پشتيبان تصميم عموما تمركزشان بر اين است كه چگونه 

  .]73[  تصميمات اتخاذ شده را بهبود بخشد 3سودمنديدر تصميم سازي كاربر باشد و نيز چگونه مي تواند  2اثربخشي

،  (DP) 4به صورت موازي در سه حوزه پردازش داده اطالعات و صنعت كامپيوتر فن آوريتحول در زير ساخت 

جديدي بر پايه تكنولوژي موجود به وجود بردهاي ربا پيدايش اينترنت كا. ميكروكامپيوترها و تكنولوژي شبكه انجام پذيرفته است

به صورت تا اين حوزه  ه استباعث گرديدب بر تكنولوژي تصميم سازي داشته اند، اينترنت و وي كه تاثيربه واسطه . ه استآمد

ميم به تص نرم افزاري سيستمهاي پشتيبانبر معماري  يتغييرات ،حضور اينترنتبه فعاليت خود ادامه دهد و بواسطه  يترده ترگس

  .]74[ ه استوجود آمد

يقات روي آنها انجام پذيرفته دارد كه هركدام در يك دوره زماني عموميت يافته و تحق دوجو  DSSرويكردهاي گوناگوني به 

هاي مختلفي بهره  فن آوريد از شتيباني از تصميم است كه مي توانبيان كننده فلسفه و نگاه خاص به پ DSSهر كدام از انواع . است

                                                                    
1 Decision Support System (DSS) 
2 Efficiency 
3 Effectiveness 
4 Data Processing (DP) 
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و همچنين مراتب تكامل اين سيستم ها نشان داده شده انواع گوناگون سيستمهاي پشتيبان تصميم زير شكل در . گرفته باشند

  .]75[ست ا

  .]75[مراتب تكامل سيستمهاي پشتيبان تصميم  .5.1شكل 

 (PDSS) 1سيستمهاي پشتيبان تصميم شخصي .1

مستقل از چنين سيستمهايي از نظر مقياس، سيستمهاي كوچكي هستند كه معموال براي يك مدير يا تعداد كمي از مديران 

  . براي تصميم گيري در يك كار، پياده سازي مي شوند هم

 (GSS) 2سيستمهاي پشتيبان گروهي .2

گروهي از مسئوليت تصميم گيري به عهده  GSS، مدير مشخصي مسئول گرفتن تصميم در سازمان مي باشد اما در PDSSدر 

جلسه اي كه در آن تصميم گيري انجام مي  همزمانيمورد نياز است با توجه به  GSSمحيطي كه براي پشتيباني . مي باشد مديران

                                                                    
1 Personal Decision Support System (PDSS) 
2 Group Support System (GSS) 
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، تقسيم بندي )چهره به چهره يا پراكنده(و يا مكاني كه توسط گروه مورد استفاده قرار مي گيرد ) 2يا غيرهمزمان 1همزمان(شود 

  .مي شود

 (NSS) 3سيستمهاي پشتيبان تعاملي .3

اين سيستمها نيز در فضايي گروهي عمل مي كنند  اما همانطور كه از نامشان مشخص است از تكنولوژي هاي كامپيوتري 

  :ساخت چنين سيستمهايي استفاده شده استدو ريكرد براي . دنراي بهتر انجام شدن مذاكره و تعامل بهره مي گيرب

  .اكره و تعامل نوع خاصي از مسئله مي باشدناتي براي مذكه تمركزشان بر فراهم آوردن امكا 4سيستمهاي مسئله گرا •

  .اكره در حال انجام مي باشداني عمومي از فرايند مذوردن پشتيبتمركزشان بر فراهم آ كه 5سيستمهاي فرايند گرا •

و تئوري  7مدلهايي را براي چانه زنياين تئوري مي توان استفاده نمود كه  NSSدر توسعه سيستمهاي  6بازياز مفاهيم تئوري 

8انتخاب جامعه
از تئوري ها، تكنولوژي ها استفاده مي باشد كه با  GSSدر حوزه شاخه اي از تحقيقات  به عنوان NSS. ارائه مي دهد  

  .و كاربردهاي مختلفي نمود يافته است

 (IDSS) 9سيستمهاي پشتيبان تصميم هوشمند .4

شكل  (IDSS) 10در پشتيباني از تصميم، سيستم هاي هوشمند پشتيبان تصميم (AI)با استفاده از تكنيكهاي هوش مصنوعي 

 .مورد استفاده قرار مي گيردنيز  11پشتيبان تصميم مبتني بر دانشبراي اين سيستمها همچنين واژه سيستم هاي . گرفته اند

  :شوندمي دو نسل تقسيم  بهسيستمهاي هوشمند پشتيبان تصميم 

12قواعدسيستمهايي كه از سيستمهاي خبره مبتني بر  •
  .استفاده مي كنند  

  .و منطق فازي استفاده مي كنند تكامليسيستمهايي كه از شبكه هاي عصبي، الگوريتم هاي  •

، جايگزيني تصميم گيرنده هاي انساني با ماشين در تصميم AIهدف از . تفاوتي اساسي وجود دارد DSSو  AIبين اهداف 

  . كمك و پشتياني از تصميم گيرنده انساني و نه جايگزيني آن مي باشد  DSS  گيري هاي مهم مي باشد ولي هدف

                                                                    
1 Synchronous 
2 Asynchronous 
3 Negotiation Support System (NSS) 
4 Problem-oriented 
5 Process-oriented 
6 Game theory 
7 bargaining 
8 Social choice theory 
9 Intelligent Decision Support System (IDSS) 

10 Intelligent DSS (IDSS) 
11 Knowledge-based DSS 
12 Rule-based Expert System 
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 (BI) 2و هوش تجاري (EIS) 1يسيستمهاي اطالعات اجراي .5

سازمان براي مديريت فراهم مي  4هستند كه گزارشهايي راجع به طبيعت 3داده گراهاي   DSSسيستمهاي اطالعات اجرايي، 

معموال به جاي ،  (BI)واژه هوش تجاري . اين سيستمها براي تمام سطوح مديريتي در سازمان مورد استفاده قرار مي گيرند. آورند

EIS  مورد استفاده قرار مي گيرد.  

 (DWH) 5انباره هاي داده  .6

و  PDSSانباره داده مجموعه اي از پايگاه هاي داده است كه براي فراهم آوردن اطالعات براي افراد تصميم گيرنده از طريق 

EIS  ر بزرگ از داده ها را قابل استفاده در انباره داده با استفاده از قائل شدن بعد براي داده، مي توانيم مجموعه هاي بسيا.  مي باشد

تجزيه و تحليل گزارشات بدست مديران به سادگي مي توانند به پرس و جو در انباره داده بپردازند و  بطوريكهبراي مديران سازيم 

 .آمده را انجام دهند

 (KM DSS) 6سيستمهاي پشتيبان تصميم بر اساس مديريت دانش .7

عي سازماني مورد توجه قرار گرفته است و واژگان دانش سازمان و مديريت دانش را پديد دانش در سالهاي اخير به عنوان منب

رقابتي امري حياتي مي باشد و جهت در سازمان جهت افزايش نوآوري و نيز مزيت هاي   (KM)مديريت دانش . ]76[آورده است 

فن نيازمند مديريت صحيح در حوزه هاي گوناگون سازماني نظير  KMبحث . پشتيباني از تصميم مي تواند مورد استفاده قرار گيرد

 مي گرددمي باشد؛ كه باعث بهبود فرايند تصميم سازي ، رفتار سازماني، ساختار سازماني و استراتژي سازماني (IT) 7اطالعات آوري

شود كه پاسخ گويي به سواالت زير راه گشاي بحث در  شاخه اي از تحقيقات در اين بحث گشوده مي DSSبه   KMبا ورود . ]77[

  :اين زمينه مي باشد

  ، پشتيباني شوند؟KMچگونه فرايند هاي تصميم گيري و تصميم گيرنده ها مي توانند از طريق  •

8كدام يك از تكنولوژي هاي دانش براي بهبود و تقويت تصميم گيري •
  مناسب مي باشند؟  

  ادايم هاي مختلف تصميم گيري را پشتيباني كنند؟مي توانند پار KMچگونه مفاهيم  •

  در تصميم گيري، وجود دارد؟ KMچه عوامل و موانعي براي پشتيباني موثر  •

از مفاهيم و ، مبتني بر دانشگذاشته اند، سيستمهاي پشتيبان تصميم  1دانش توليددر حاليكه اكثر محققين توجه خود را بر 

  :ابزارهاي زير استفاده مي كنند

                                                                    
1 Executive Information System (EIS) 
2 Business Intelligence (BI) 
3 Data-oriented  
4 Nature 
5 Data Warehouse (DWH) 
6 Knowledge Management-based Decision Support System 
7 Information Technology (IT) 
8 Decision-making 
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  ذخيره سازي دانش •

  بازيابي دانش •

  انتقال دانش •

  حافظه اي مشترك براي استفاده و دسترسي شخصي يا گروهي به دانش •

  :كه در اين مسير براي استفاده از دانش به عنوان مثال از ابزارهايي كه در زير به آنها اشاره مي شود استفاده مي كنند

  تابلوهايي براي بولتن هاي الكترونيكي •

  هاي دانش 2مخزن •

  فرومهايي براي بحث •

  دايركتوري هاي دانش •

  سيستم هاي خبره •

3سيستم هاي گردش كار •
 

و استفاده از با توجه به پيوستگي بحث سيستم هاي پشتيبان تصيميم با بحث هوش مصنوعي و سيستمهاي خبره 

مند و سيستمهاي پشتيبان سيستمهاي خبره در مباحث پشتيباني از تصميم به خصوص در سيستمهاي پشتيبان تصميم هوش

في سيستمهاي خبره، انواع آنها و تكنولوژي هاي مورد استفاده در اين سيستمها ربه مع ادامهدر  ،تصميم بر اساس مديريت دانش

  . مي پردازيم

به  براي دامنه اي از كاربردها طراحي گرديده اند كه دانش افراد خبره در آن حوزه، سازگار بوده و 4كسب دانشتكنيكهاي 

مي باشد كه توسط انجمن هوش  (AI) 6شاخه اي از هوش مصنوعي  (ES) 5سيستمهاي خبره. ]78[خوبي تعريف گرديده است 

يا به ها،  تجربهدارد بيان كننده اين مطلب مي باشد كه  دوجو  ESايده اي كه در . ايجاد گرديد ميالدي 60مصنوعي در اواسط دهه 

 اين دانش سپس در كامپيوتر. گسترده اي كه مربوط به كار خاصي مي باشد،   از انسان به كامپيوتر منتقل گردد دانش عبارتي

سپس شبيه مشاور، با استفاده از منطقي  .آن را صدا مي زنندشته باشند، ذخيره مي گردد و كاربران چنانچه به توصيه خاصي نياز دا

تبديل به ابزاري قدرتمند و دردسترس   ESلذا استفاده از سيستمهاي . ]79[كه وجود دارد به ارائه توصيه و توضيحاتي مي پردازد 

  .براي رسيدن به راه حل براي بسياري از مسائل گرديده است

                                                                                                                                                                                                                          
1 Knowledge creation 
2 Repository 
3 Workflow 
4 Knowledge Acquisition 
5 Expert Systems (ES) 
6 Artificial Intelligence (AI)  



56 

 

  : ]79[ مي توان در يك تقسيم بندي سيستمهاي خبره را به صورت زير طبقه بندي نمود

1قاعدهسيستمهاي مبتني بر  .1
 

قانون هايي ذخيره مي قاعده و اطالعات بدست آمده از فرد خبره را به شكل  كه سيستمي است قاعدهسيتم خبره مبتني بر 

اين استنتاج . مناسب انجام شود 2توانند براي عمليات روي داده ها مورد استفاده قرار گيرند تا استنتاجاين قوانين سپس مي . كند

3برنامه هاي كامپيوتري هستند كه روشي را براي استداللها معموال به شكل 
و  پايگاه دانشيا همان  قوانيناطالعات بر اساس   

  . فرموله نمودن نتايج فراهم مي آورند

KBS(4(مبتني بر دانشسيستمهاي  .2
 

5را شايد بتوان سيستمهايي با مركزيت انساني KBSمومي ترين تعريف از ع
اين تعريف بيانگر اين حقيقت است كه . دانست   

KBS   چهار بخش . د و قصد دارند تا دانش انساني را بفهمند و اين دانش را در كامپيوتر به كار گيرندنهوش مصنوعي داردر ها ريشه

  :را مي توان به صورت زير در نظر گرفت KBSاصلي 

6پايگاه دانش •
 

7موتور استنتاج •
 

  ابزار مهندسي دانش •

  واسط كاربر •

. شامل تمامي تكنولوژي هايي مي شود كه براي مديريت دانش در سازمان مورد استفاده قرار مي گيرند  KBSت ديگر به عبار

  .مي شود 8و سيستمهاي مديريت پايگاه داده قاعدهها، سيستمهاي مبتني بر   ESشامل اين تكنولوژي ها 

  سيستمهاي خبره فازي .3

سيستمهاي خبره فازي سيستمهايي هستند كه بر اساس متد فازي توسعه يافته اند كه در آنها از عدم قطعيت صحبت به 

و  نمودهرا شبيه سازي  ، فرايند استدالل انسانيكنداين تكنيك كه از تئوري رياضي مجموعه هاي فازي استفاده مي . ميان مي آيد

اين رويكرد بدين دليل كه فرايند تصميم گيري همواره به . به كامپيوتر اجازه مي دهد تا در استدالل با قطعيت كمتري رفتار نمايد

استفاده  مي توان از واژه ممكن استصورت صفر و يك نيست استفاده مي شود و مي توان گفت كه گاهي در فرايند تصميم گيري 

  .نمود

                                                                    
1 Rule-based 
2 Inference 
3 Reasoning 
4 Knowledge-based System (KBS) 
5 Human-centered 
6 Knowledge base 
7 Inference engine 
8 Database management system (DBMS) 
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  سيستم هاي پشتيبان تصميم در حوزه پزشكي .5.2

، سيستمهاي اطالعاتي هستند كه جهت بهبود تصميم گيري در كاربردهاي باليني پزشكيپشتيبان تصميم سيستمهاي 

  . ها تعاريف گوناگوني ارائه شده است براي اين سيستم. ]82- 80[د نمورد استفاده قرار مي گير

بزرگتر براي دستيابي به هدف   CADتم كه براي كاربرد خاصي توسعه يافته است به عنوان بخشي از سيس اي CADروش  .1

هدفي كه از اين امر حاصل مي شود، فرايند ارزيابي يا پشتيباني از تصميم به صورت .  مشترك مورد استفاده قرار گيرد

 . ]41[ مشاركتي براي طرح معالجه  خواهد بود

اين سيستمها از كالس بندي به . متدها و ابزارهايي هستند كه براي تصويرگري پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرند .2

. صاوير پزشكي استفاده مي كنندواسطه يادگيري ماشين براي تشخيص اتوماتيك و عالمت زدن نواحي مورد نظر در ت

با  CADبا مشاركت و انتقال دانش پزشك به فرايند   CADماشين براي تطبيق يا بهينه سازي فرايند  يروشهاي يادگير

 .]45[ انجام مي پذيرد، فراهم مي گردد CADاستفاده از داده آموزشي كه در طول استفاده روزمره از سيستم 

بيمار  به مشخصات باليني بيمار به پايگاه دانش داده مي شود و با استفاده از الگوريتمهاي كامپيوتري توصيه هاي درماني .3

پزشك، كاركنان مركز درماني و يا خود بيمار ميتوانند اطالعات بيمار را به صورت دستي وارد سيستم . ارائه مي شود

توصيه پزشكي . ددارند مورد پرس و جو قرار مي گيرهمچنين اطالعات كامپيوتري كه از بيمار در سيستم وجود . نمايند

كه توسط كامپيوتر استنتاج گرديده است به اطالع بيمار و پزشك معالج رسانيده مي شود و در سابقه بيمار نگهداري مي 

 . ]80[گردد 

  

  . ]45[سيستم پشتيبان با پايگاه دانش جهت يادگيري در زمان استفاده از ابزار  .5.2شكل 

, 41[اشاره كرد دو كار تحقيقاتي در اين زمينه  چنانچه رويكرد اول در پشتيباني از تصميم را مد نظر قرار دهيم مي توان به

83[:  

 داده تصويري

 موتور يادگيري

پارامتر هاي /مدلها

 طبقه بندي

پارامتر هاي /مدلها

 طبقه بندي

 CADطبقه بندي كننده موتور 

  رديابي نشانه  استخراج ويژگي

 سيستم تجسم و تعبير تصوير

 صفحه نمايش
 ريهاي تصوقسمت 

 فايلها و ركوردهاي بيمار

 پردازش داده
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در . براي يافتن سن كودكان از بدو تولد تا هفت سالگي بر اساس تصوير استخوان مچ روشي ارائه گرديده است ]84[در  .1

به صورت خودكار  1دو فرايند ناحيه بندي استخوان و ويژگيهاي ريخت شناسي ،روش ارائه شده بر اساس پايگاه دانش

سپس كالس بندي فازي براي تعيين سن استخوان بر اساس مشخصه هاي استخراج شده انجام مي . انجام مي پذيرد

 . پذيرد

و  (US)تصوير برداري فراصوت . تم تصويرگري براي يافتن سرطان سينه استفاده گرديده استاز تركيب دو سيس ]83[در  .2

در رويكردي جديد عملكرد . هركدام دقت محدودي در تشخيص افتراقي سرطان سينه دارند (SMM) 2ماموگرافي سينتي

CAD   مربوط بهUS  با اضافه نمودن نتايج بدست آمده ازSMM بهبود داده شده است. 

در بعضي . هت يادگيري تشخيص از پايگاه دانشي استفاده مي كنيم كه از تجارب بدست آمده قبلي حاصل گرديده استج

ها اين پايگاه دانش در هر بار استفاده از سيستم مي بايست بهنگام گردد اما سيستمهاي پشتيبان تصميم ديگري هستند  ازسيستم

بر اساس پايگاه داده اي عمل مي  اين سيستمهاي پشتيبان تصميم،. نديستم مي باشكه بي نياز از آموزش در هر ورودي جديد به س

با روندي كه در حال حاضر با   طبيعت سازگار اين سيستمها،. استكنند كه قبال بر اساس مثالهاي شناخته شده ذخيره گرديده 

هداري كاراي اين سيستم ها نياز است تا به نحو جهت نگ. افزايش پايگاه هاي داده ديجيتال روبرو هستيم، بسيار مناسب مي باشد

بنابراين بايست مثالهاي . موثري پايگاه داده اوليه كه در طول فرايند تصميم گيري از آن كمك گرفته مي شود، شكل گرفته باشد

مي گردد  مناسب براي تشخيص هاي بعدي در آن ذخيره گردد كه يافتن مثالهاي اوليه مناسب باعث ارزشمندي اين سيستمها

]85[ .  

بيمار را بهبود بخشند بايستي مشخصه هاي گوناگوني را دارا باشند سيستمهاي پشتيبان تصميم براي اينكه بتوانند مراقبت از 

بنابراين متخصصين امور پزشكي و ساير افراد درگير در توسعه اين گونه سيستم ها بايست در ويژگيهاي اين سيستم ها با يكديگر 

  : ]86[اين ويژگيها را مي توان در چهار حوزه زير تقسيم بندي نمود   .مشاركت داشته باشند

 3امور پزشكي فرايند پشتيبان تصميمي كه به صورت اتوماتيك ارائه مي گردد بايست به عنوان بخشي از فرايند متخصص .1

  .باشد

  .پشتيبان از تصميمي كه ارائه مي شود بايست در زمان و مكاني باشد كه تصميم گيري در حال انجام است .2

  .اجرا داشته باشند يتقابل صحيح بوده و توصيه هايي كه توسط سيستم ارائه مي گردد بايستي  .3

ر حوزه پزشكي، بخشي از اين سيستمها به ندرت مورد با توجه به پديد آمدن سيستم هاي متعدد براي پشتيبان از تصميم د

بررسي ميزان موثر بودن اين سيستم ها و تعيين ميزان بهبودي كه در كارايي مراكز درماني در مراقبت از . استفاده قرار مي گيرند

  :]87[بيمار دارند با دو رويكرد عمده  قابل انجام است 

                                                                    
1 Morphological 
2 Scintimammography  (SMM) 
3 Clinician 
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، از طراحي هايي كه بر اساس تجربه آزمايشگاهي انجام مي پذيرد سيستم پشتيبان تصميم كه از ييبسياري از ارزيابي ها .1

كه چگونه سيستم  نماينديا آزمايش تصادفي كنترل شده در محيط مركز پزشكي مي باشد استفاده مي كنند تا مشخص 

  .و پزشك در اين شرايط كنترل شده عمل مي كنند

عملكرد در محيط واقعي مي باشد و ش رويكردهاي ديگر شامل شبيه سازي عملكرد، آزمايش قابليت استفاده و آزماي .2

  .ارزيابي هاي كمي با اين رويكرد براي آزمايش سيستم هاي پشتيابن تصميم در حوزه پزشكي انجام مي پذيرد

به عنوان مثال آسيب . ]88[بيشتر مسائل تصميم گيري در حوزه پزشكي به صورت جستجو در فضاي حاالت ممكن مي باشد 

بنابراين در فضاي  . مي كند 1شناس جهت تصميم گيري در مورد خوش خيم بودن يا بد خيم بودن آسيب اقدام به بيوپسي

فضاهاي جستجو در . يژگيها مي گردد تا جهت تصميم گيري شفاف به او كمك نمايدويژگيهاي سلولها به دنبال مجموعه اي از و

كه حجم  انجام مي پذيردپزشكي معموال بزرگ و پيچيده هستند و تصميم گيري در اين حوزه بر اساس آزمايش هاي باليني 

مثال آسيب مد ( پذيردم گيري نهايي انجام حال با توجه به اين حجم زياد داده بايست تصمي. انبوهي از داده ها را فراهم مي آورد

 ). نظر خوش خيم يا بدخيم مي باشد

سيستمهاي پشتيبان تصميم متعددي براي كاربردهاي پزشكي ارائه گرديد است ولي بسياري از آنها نتوانسته اند به صورت 

هرچند بسياري از آنها با تكنولوژي بااليي پياده سازي گرديده اند ولي  ]89[كاربردي در مراكز پزشكي مورد استفاده قرار گيرند 

مخزن دانش فعالي  ، (DT)ابزارهاي تصميم گيري . موفقيت آنها گرديده استچون به مسايل در واقعيت توجه نداشته اند باعث عدم 

عالج و يا هر فرد مرتبط هستند كه از داده هاي بيمار براي ايجاد توصيه اي خاص براي آن بيمار استفاده مي كنند كه به پزشك م

سعه دهندگان و كاربران استفاده نمود تا از در اين ارتباط بايست از تجربيات بدست آمده توسط تو. گيري كمك نمايددر تصميم 

صدها سيستم پشتيبان تصميم براي كمك به . تعداد پروژه هايي كه تمام توجه خود را بر تكنولوژي متمركز مي كنند كاسته شود

ه علت پوشش شكاف بتصريح گرديده است كه در حدود دو سوم اين سيستم ها  ]80[ در. مديريت بيماران ايجاد گرديده است

. دانش متخصصين باعث بهبود تصميم گيري مي گردند ولي چرا يك سوم اين سيستمها در اجراي عملي موفقيت آميز نبوده اند

  : ]89[داليل اين عدم موفقيت مي تواند به شرح زير باشد 

وجودي  تصميم به داليل مختلف نظير ندانستن دليل مراكز پزشكي از سيستمهاي پشتيبان عدم موفقيت استفاده كنندگان در .1

ودن سيستم و ارتباط نداشتن به داده هاي ببر عليه سيستم مي باشد، كند كه فرهنگ حاكم بر مركز پزشكي وجود سيستم، 

  .الكترونيكي بيمار

توليد نمي كنند تا بتوانند توانايي تصميم سازي خود را پديدار  مناسب سيستم هاي پشتيبان تصميم خروجي موثري در زمان .2

  . نمايند

به عنوان مثال به دليل .يستم به نحوي نيست تا كاربران خود را متقاعد نمايد و آنان را ترغيب به تغيير رفتار نمايدخروجي س .3

  .دقت كم در خروجي سيستم و همچنين نوشتار نا مناسب، كاربران نياز به جزئيات بيشتري از توصيه سيستم دارند

د تا انتخابهاي ديگري نيز داشته باشد به عنوان مثال داروي توصيه خروجي سيستم در دسترس مي باشد و لي كاربر نياز دار .4

  .شده توسط سيستم گران مي باشد و با فشار بيمار مغايرت دارد

                                                                    
1 biopsy 
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  .براي بيمار خاص را ارائه دهدعلت تجويز توضيح تجويز به همراه بايد به پزشك، سيستم  .5

اقدام به پياه سازي،در نظر داشته  نها قبل از هرگوها ر تمسلذا توسعه دهندگان اين سيستمها بايست داليل شكست سي

داري چهار مشخصه باشند كه در زير آورده شده  ]89[لذا سيستمهاي پشتيبان تصميم مي بايست در مدل ارائه شده در . باشند

  :است

  .تا بتواند به پزشك معالج يا بيمار در تصميم گيري كمك نمايد گرددابزار بايست به نحوي طراحي  .1

  .داشته باشدبستگي مشخص  يريها بايست به بيمار و بيماريتصميم گ .2

در ابزار بايست از داده هاي بيمار و دانش موجود در پايگاه دانش براي تفسير تصميم . دانش مي باشد ابزار نيازمند پايگاه .3

  . گرددگيري انجام شده استفاده 

 .ابزار بايستي به نحوي استفاده گردد تا قبل از پزشك معالج يا بيمار، تصميم مرتبط را اتخاذ نمايد .4

  بنديجمع  .5.3

پشتيبان تصميم و سيستم هاي خبره ارائه گرديد و سپس تعاريفي از سيستم هاي در اين فصل مفاهيم سيستم هاي 

در ادامه به بيان ويژگيهايي از سيستم هاي پشتيبان تصميم در پزشكي پرداختيم كه . پشتيبان تصميم در حوزه پزشكي ارائه گرديد

. يري در مراكز پزشكي مورد استفاده قرار گيردسيستم با دارا بودن اين ويژگيها مي تواند به عنوان بخشي از پروسه تصميم گ

  .همچنين به بيان علل شكست اين سيستم هاي در اجرا و راهكار هاي حل مشكل پرداخته شد

 جمع بندي. 6

يادگيري ماشين نقشي اساسي و تصويرگري پزشكي ابزاري اساسي جهت حفظ و بهبود سالمتي در پزشكي مدرن مي باشد 

توسعه و پيشرفت در اين حوزه نيازمند به همكاري و تبادل دانش پزشكان، فيزيكدانان، رياضي دانان، . ددر اين حوزه ايفا مي كن

  . متخصصين علوم كامپيوتر و ديگر علوم مرتبط مي باشد

  :در زير ابعاد مختلف استفاده از يادگيري ماشين در تصويرگري پزشكي آورده شده است

  .اي مختلفبراي بيماري ه تشخيص به كمك كامپيوتر .1

  .روشهاي مختلف يادگيري ماشين و كاربرد انها در تصاوير پزشكي با داده هاي با ابعاد دو، سه و بيشتر .2

  .با فراصوت CT ،X-rayبا  CT ،X-rayبا  PETتلفيق اطالعات تصويري با كيفيت هاي مختلف مانند تلفيق تصاوير  .3

  .و زمانهاي مختلف زواياتلفيق اطالعات تصويري با توجه به تصاوير بدست آمده در  .4
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مربوط به آسيب ها، مراحل مربوط به آسيب، اندام، ) و ناحيه بندي  1مانند شناسايي الگو، طبقه بندي(آناليز تصاوير پزشكي  .5

  .آناتومي و وضعيت بيماري

  .دوباره سازي مجدد تصوير جهت حذف نويز و بهبود كيفيت تصوير .6

  .مونيتور نمودن پاسخ هاي بيولوژيكي، رديابي و تشخيص با استفاده از بيوماركر هاآناليز تصوير براي اهداف بيولوژيكي نظير  .7

  .بازيابي تصوير بر اساس محتوا و شباهت در آسيب .8

  .آناليز تصاوير مولكولي جهت شناخت آسيب .9

 .2تصويرگري و آناليز تصاوير عملكردي .10

 .تصوير برداري تنسور انتشاري .11

  .تطبيق تصوير .12

 .تجسم .13

  .استفاده از پايگاه دانش آناليز تصوير با .14

 .3آناليز اماري شكل .15

به علت حجم زياد اطالعات در حوزه هاي مختلف علوم، استخراج دانش از اطالعات موجود و مدل سازي آن با روشي فرمال 

كه تحت   ط مكاني انها با يكديگر مي باشدبيان كننده شناسايي محتويات تصوير و ارتبا 4دانش تصويري. مورد توجه مي باشد

دانش بازيابي شده مي تواند با شبكه هاي . دارد 5عنوان استخراج دانش مورد توجه محققين مي باشد كه اشاره به مفهوم آنتولوژي

در حال حاضر، روشهاي پردازش تصوير، در باره اطالعاتي صحبت مي كنند كه در اليه هاي پايين سلسله . بيان گردند 6مفهومي

و اين در حالي است كه توصيفي كه پزشك از تصوير دارد از مفاهيمي استفاده مي كند كه در اليه هاي  مراتب دانش قرار دارند

 7شكاف مفهوميي كه در اين فاصله سلسله مراتبي از بيان دانش قرار دارد تحت عنوان لمشك. باالتر اين سلسله مراتب قرار دارند

جهت بازيابي دانش از اجزاي  ،دارد كه هدفشان پوشش شكاف مفهومي دلذا شاخه اي ديگر از تحقيقات وجو. شناخته مي شود

  :رتبط با اين مفهوم آورده مي شوددر زير حوزه هاي تحقيقاتي م .]90[ مربوط به تصوير مي باشد

  ناحيه بندي تصوير .1

                                                                    
1 Classification 
2 functional 
3 Statistical Shape Analysis 
4 Image knowledge 
5 Ontology 
6 Semantic network 
7 Semantic Gap 
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  نگاشت مشخصه هاي سطح پايين در سلسله مراتب دانش با مفاهيم سطح باالتر در اين سلسله مراتب .2

 مفاهيم 1همبستگي مكاني .3

  بدست آمده 2ابهام زدايي از مفاهيم .4

  آنتولوژينرمال سازي مفاهيم بدست آمده از تكنيكهاي مختلف تصوير گري از طريق  .5

  .تفسير ويدئو و بازيابي بر اساس مفاهيم .6

                                                                    
1 Spatial correlation 
2 Concept disambiguation 
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