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 افزار ايران كنفرانس ملي مهندسي نرماولين                          اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

  
   تشخيص زود هنگام سرطان پستان جهتپردازش تصاوير ماموگرافي 

  
  3 ؛ حسين، عرب علي بيك2؛ سعيد، ستايشي 1فريده، اله وردي 

م  دانشكاه علو-3سي هسته اي و فيزيك  دانشگاه صنعتي امير كبير، دانشكده مهند-2  دانشگاه آزاد واحد انديمشك-1
  وژي در پزشكيپزشكي تهران، مركز تحقيقات علوم و تكنول

com.yahoo@f_tariverdi: mail-E 
ir.ac.aut@Setayesh           

ir.ac.tumas@arabalibeik              
 

 چکيده
هدف از پژوهش صورت گرفته، . اين مقاله فرآيند تشخيص بيماري سرطان پستان در زنان با رويكردي جديد مورد بررسي قرار گرفته است در 

. پردازش تصاوير و بدست آوردن ابزاري است تا دستگاه بتواند با دقت بااليي اعالم كند، آيا تصوير خروجي شامل توده سرطاني مي باشد يا خير
در . ين نياز مطرح شده، مجموعه اي از تصاوير استاندارد متضمن بافت هاي سالم و سرطاني پستان تهيه و مورد پردازش قرار گرفتبراي تام

از مقايسه خطاهاي بدست آمده از تصاوير سالم و بيمار .  برش هاي سطري و ستوني  محاسبه گرديدLeast mean squareاين پردازش 
 بافت هاي مبتال به سرطان باعث مي شود تا خطاي برازش يك معادله درجه سه به برش هاي اين تصاوير بيشتر مشاهده شد كه وجود توده در
 TLU )   Threshold Logicبا محاسبه و تشخيص آستانه خطاي تصاوير مورد پردازش و به كارگيري يك . از خطاي تصاوير سالم باشد

Unit (گاه ايجاد گرديد كه تصاوير دريافتي بصورت اتوماتيك به دو كالس سالم و بيمار تقسيم در دستگاه ماموگرافي، اين قابليت در دست
شوند و راديولوژيست را قادر ساخت تا قبل از بررسي در انطباق با مشخصات باليني بيمار نسبت به اعالم نظر در قبال چگونگي ميزان ابتالي 

 .بيمار اظهار نظر نمايد
 

  MSE ،TLUن پستان، ماموگرافي،رطا سپردازش تصوير، -كليد واژه
 
   مقدمه -1

سرطان پستان در مقايسه با سرطانهاي ديگر و ساير علل        
مهم مرگ مانند بيماريهـاي قلبـي و عروقـي، زودتـر رخ             

دهــد و از ايــن رو بزرگتــرين علــت از دســت رفــتن  مــي
سالهاي عمر در زنان و عمده ترين مشكل براي سـالمتي           

يمـاري بـه رغـم انتـشار        ايـن ب  . شـود  آنها محـسوب مـي    
گسترده، قابل شناسايي به موقع و معالجه قطعـي اسـت،     

يكي . تواند مفيد واقع شود    بنابراين تشخيص به موقع مي    
ــشخيص ســرطان   ــاي ت ــوثرترين راه ه ــرين و م از مهمت
پــستان ، بخــصوص در مراحــل اوليــه بيمــاري ، انجــام  

ن ماموگرام، راديوگرافي ويژه اي از پستا     . ماموگرافي است 
است كه در آن از مقدار بسيار ناچيز اشعه ايكس استفاده  

عالقه مندي بـه تـصوير بـرداري از پـستان بـا             . مي شود 
تشخيص اينكه تقريباً يك هشتم از زنـان در طـول دوره            
زندگي خويش سرطان پـستان را تجربـه خواهنـد كـرد،            

ماموگرافي در واقـع راديـوگرافي از نـسج         . گسترش يافت 
ماموگرافي در مقايسه با ديگر روشـهاي       . نرم پستانهاست 

در تـشخيص بـه      MRIتشخيصي از جمله سونوگرافي و      
  .[6]موقع سرطان دقيق ترين روش مي باشد

 xهنگام انجام عمل ماموگرافي بخـشي از تشعـشع   
ray           متناسب با شرايط بافت جذب آن مي شود و بخـش 

بافت متناسب با ماهيتش بخـشي      . ديگرآن عبور مي كند   
خروج سيگنال از بافت    ميزان  . ي را جذب مي كند    از انرژ 

  .[6,8]، با بافت سالم متفاوت است) داراي توده(سرطاني 
از ميزان افت صورت گرفتـه از سـيگنال ورودي بـه             

خروجي مي توان تشخيص داد كـه ايـن بافـت متـضمن             
 .توده مي باشد يا خير

اهميت مقوله پردازش تصاوير پزشكي و از آن جمله 
اوير ماموگرافي بدين جهت است كه پزشك پردازش تص

و راديولوژيست را در تشخيص راحت تر بيماري ياري 
مي دهد و بدين ترتيب بيمار در برابرخطرات جبران 

  .ناپذيري كه پيش روي خواهد داشت حفظ مي شود
در زمينه تشخيص تومورها در ماموگرام ها تحقيقات 

 و  V.octem 2004در سال. بسياري صورت گرفته است
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 I.   Jounyتشخيص تومورها در ماموگرافي با  روي
مطالعاتي انجام  RBF و MLPاستفاده از شبكه هاي 

 الگوريتمي Bovis et al در همين سال .[12]دادند
گذاري تومورها با استفاده از  جهت تشخيص و كالس

در پژوهشي ديگر . [13]شبكه هاي عصبي طراحي كرد
F.Eddaoudi را براي دسته بندي  مشخصه هاي آماري

. ]14[بافت هاي پستان و جدا كردن بافت سالم بكار برد
همچنين در زمينه پردازش تصاوير ماموگرافي، فعاليت 
هاي گسترده اي صورت گرفته و در حال انجام 

   ].2̦ 10̦ 11[است
در پژوهش صورت گرفته سعي بر آن شد كه پس از 

ا به پردازش تصاوير ماموگرافي، ابزاري بدست آورد ت
كمك آن دستگاه بتواند با دقت بااليي اعالم كند، آيا 

  . تصوير خروجي شامل توده سرطاني مي باشد يا خير
   تصاوير ماموگرافي و پردازش ديجيتالي آنها-2

براي انجام اين پژوهش از بانك اطالعاتي كميته تجزيه و 
 كه ،(MIAS)تحليل تصاوير ماموگرافي كشور انگليس

 اتي استاندارد و معتبر در اين زمينه بهجزو منابع اطالع
 69به هنگام كار تعداد . شمار رفته، استفاده گرديد

تصوير از اين پايگاه داده مورد آزمايش قرار گرفت و اين 
داده ها براي كار طبقه بنديشان  مورد استفاده قرار 

  .گرفت
در ابتدا براي تهيه آستانه مورد نياز نمونه هايي از 

و فشرده ) fatty(و بيمار دو بافت چرب تصاوير سالم 
)dense( از اين پايگاه داده انتخاب و فرايند پردازش و 

آماده سازي الزم بر روي آنها صورت گرفته كه به ترتيب 
  .توضيح داده مي شوند

در مرحله اول براي دو تصوير انتخابي از بافت سالم 
نمودارهاي برخي برش هاي سطري يا ستوني آنها و 

  . برازش شده به هر يك تهيه گرديدمنحني
 بررسي يك نمونه تصوير بافت سالم چرب -2-1

(fatty)   
چرب  نمونه اي از تصوير يك بافت سالم 1در شكل 

  .نشان داده شده است

  
  
  

  
يك نمونه از تصاويرماموگرافي بافت سالم چرب 

(fatty) از پايگاه داده انتخاب و مطابق 1 مطابق شكل 
 و 200 نمودارهاي دو برش از سطر 3 و 2شكل هاي 

 به همراه منحني 1 تصوير ماموگرافي شكل 150ستون 
 .  برازش شده به آن ها تعيين گرديد2هاي درجه 

  
 و منحني برازش شده 1 شكل 200 نمودار برش سطر -2شكل 

  به آن2درجه 

  
ازش شده بر و منحني 1  شكل150نمودار برش ستون  -3شكل 

  به آن2درجه 

 ماموگرافي از يك نمونه بافت  تصوير-1شكل  
 [7].سالم چرب انتخاب شده
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ز ارزيابي نتايج بدست آمده، به كلية برش هاي پس ا
 برازش 3 منحني درجه 1سطري و ستوني تصوير شكل 

به علت . لذا براي هر برش خطاي برازش بدست آمد. شد
 در تعيين مرز خطا، اين ميزان خطا براي MSEاهميت 

از مالحظه منحني ها براي . كل برش ها محاسبه شد
 برش هاي سطري  كلMSEاين تصوير مشاهده شد كه 

  . مي باشد0014/0و ستوني برابر 
 بررسي يك نمونه تصوير بافت بيمار چرب -2-2

(fatty)  
 نمونه اي از تصوير يك بافت بيمار چرب 4در شكل 

   .نشان داده شده است
  

  
 انتخاب بيمار چرب  تصوير ماموگرافي از يك نمونه بافت-4شكل 

  [7].شده
راي بافت بيمار چرب يك نمونه از تصاوير ماموگرافي ب

 از پايگاه داده انتخاب و مطابق شكل هاي 4مطابق شكل 
 220 و ستون 200 نمودارهاي دو برش از سطر 6و  5

 3 به همراه منحني هاي درجه 4تصوير ماموگرافي شكل 
 . برازش شده به آن ها تعيين گرديد

ازش شده بر و منحني 4 شكل 200 نمودار برش سطر -5شكل 
  آن به2درجه 

  

  
ازش شده بر و منحني 4 شكل 220 نمودار برش ستون -6شكل 

   به آن2درجه 
پس از ارزيابي نتايج بدست آمده، به كلية برش هاي 

 برازش 3 منحني درجه 4سطري و ستوني تصوير شكل 
به علت . لذا براي هر برش خطاي برازش بدست آمد. شد

 در تعيين مرز خطا، اين ميزان خطا براي MSEاهميت 
از مالحظه منحني ها براي . كل برش ها محاسبه گرديد
 كل برش هاي سطري MSEاين تصوير مشاهده شد كه 

  . مي باشد0052/0و ستوني برابر 
 MSEبر اساس نتايج بدست آمده مشاهده گرديد 

 بوده كه اين مقدار 0014/0مربوط به بافت سالم چرب 
  مربوط به بافت سرطاني چرب MSEكمتر از 

(malignant fatty) مي باشد0052/0 يعني  .  
   تشكيل پايگاه داده جهت تعيين آستانه كالسها-3

در ادامه با بررسي نمونه هاي بيشتري از تصاوير پايگاه 
را بدست آورده تا ) آستانه(داده مرز خطاي مناسب 

. بتوان نمونه ها را در دو كالس سالم و بيمار قرار داد
را از  (dense)فشرده  و (fatty)تصاوير بافت هاي چرب

هم جدا كرده و نتايج، براي هر يك جداگانه بررسي 
  .گرديد

 نمونه تصوير مربوط به بافت چرب كه از ميان آنها 34
 نمونه مربوط به 14نمونه مربوط به بافت سالم و  20

 نمونه 35بافت مبتال به توده بدخيم بودند، و همچنين 
 كه از ميان (dense)از تصاوير مربوط به بافت فشرده 

 نمونه بافت مبتال به توده 15 نمونه بافت سالم و 20آنها 

برش هاي . بدخيم بودند مورد بررسي قرار گرفتند
سطري و ستوني ممكن را بر روي تصوير ايجاد كرده و 
در هر بار نمودار شدت نور پيكسل هاي يك سطر يا يك 
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ستون ، بر حسب موقعيت آن سطر يا ستون رسم شد و 
 برازش و 3ه نمودار حاصل يك منحني درجه سپس ب

پس از بدست آوردن . خطاي برازش كردن محاسبه شد
 براي MSEتمام خطاهاي برش هاي افقي و عمودي، 

كل برش هاي سطري و ستوني محاسبه و ميانگين 
M.S.E1نتايج در جداول .  سطري و ستوني بدست آمد 

ا  متوسط سطرهMSE در قالب اطالعات مربوط به 4تا 
  . و ستونها درج شده است

در ستون اول نام تصاوير مطابق با پايگاه داده 
MIAS ذكر شده و در ستون دوم Average (MSE) 
  .درج شده است  سطري و ستوني MSEمتوسط

  
  نتايج بررسي بافت هاي سالم چرب) 1جدول 

Average 
(MSE) 

normal fatty 
tissue 

0.0018 Mdb006  
0.0026 Mdb009  
0.0034 Mdb011  
0.0024 Mdb026  
0.0014 Mdb027  
0.0024 Mdb070  
0.0021 Mdb077  
0.0021 Mdb078  
0.0018 Mdb131  
0.0028 Mdb143  
0.0034 Mdb147  
0.0015 Mdb153  
0.0016 Mdb154  
0.0026 Mdb156  
0.0022 Mdb168 
0.0020 Mdb298 
0.0019 Mdb303  
0.0022 Mdb305  
0.0025 Mdb306  
0.0024 Mdb310  

 
  

  نتايج بررسي بافت هاي سرطاني چرب) 2جدول 
Average 
(MSE) 

malignant 
fatty tissue 

0.0031 Mdb075  
0.0046 Mdb095  
0.0018 Mdb131  
0.0031 Mdb141  
0.0031 Mdb144  
0.0052 Mdb148  
0.0028 Mdb155  
0.0025 Mdb158  
0.0039 Mdb184  
0.0030 Mdb206  
0.0027 Mdb238  
0.0044  Mdb245  
0.0027  Mdb256  

0.0044  Mdb267  
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 براي نمونه هاي سالم و مبتالي MSE تغييرات خطاي -7شكل 

  بافت هاي چرب
 را براي MSE  منحني خط چين نقاط 7در شكل 

تصاوير مبتال نشان داده و منحني خط پيوسته نقاط 
MSEهمان طور .  را براي تصاوير نرمال نشان مي دهد

ي منحني خط چين اغلب كه مشاهده مي شود قله ها
باالتر از قله هاي منحني پيوسته مي باشند، بدين معني 

 تصاوير سالم MSE تصاوير بيمار بيشتر از MSEكه 
  .است

  
  
  
  

  نتايج بررسي بافت هاي سالم فشرده) 3جدول 
Average 
(MSE) 

normal dense 
tissue 

0.0065 Mdb003  
0.0037 Mdb033  
0.0029 Mdb034  
0.0053 Mdb035  
0.0047 Mdb036  
0.0046 Mdb037  
0.0034 Mdb038  
0.0046 Mdb040  
0.0040 Mdb053  
0.0039 Mdb054  
0.0031 Mdb057  
0.0041 Mdb061  
0.0023 Mdb062  
0.0046 Mdb064  
0.0038 Mdb065  
0.0023 Mdb066  
0.0040 Mdb100  
0.0040 Mdb101  
0.0026 Mdb103  
0.0048 Mdb257 
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  نتايج بررسي بافت هاي سرطاني فشرده) 4جدول 
Average 
(MSE) 

malignant 
dense tissue 

0.0032  Mdb058 
0.0055 Mdb102  
0.0083 Mdb105  
0.0052 Mdb110  
0.0056 Mdb111  
0.0050 Mdb125  
0.0049 Mdb130  
0.0058 Mdb170  
0.0072 Mdb171 
0.0081 Mdb179  
0.0051 Mdb202  
0.0078 Mdb216  
0.0071 Mdb239 
0.0073 Mdb241 
0.0045 Mdb249 

  
 را براي MSE  منحني خط چين نقاط 8در شكل 

تصاوير مبتال نشان داده و منحني خط پيوسته نقاط 
MSEهمان طور .  را براي تصاوير نرمال نشان مي دهد

كه مشاهده مي شود قله هاي منحني خط چين اغلب 
اشند، بدين معني باالتر از قله هاي منحني پيوسته مي ب

 تصاوير سالم MSEتصاوير بيمار بيشتر از  MSEكه 
 .است
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 براي نمونه هاي سالم و مبتالي MSE تغييرات خطاي -8شكل 

  بافت هاي فشرده
  

 اكنون با در نظر يك حد MSEبا توجه به خطاي 
آستانه خطا ، چنانچه رنج خطاي بدست آمده از حد در 

 1اده متعلق به كالس نظر گرفته شده بيشتر باشد ، د
و اگر رنج ) كالس مربوط به داده هاي مبتال به سرطان(

خطاي بدست آمده از حد در نظر گرفته شده كمتر باشد 
كالس مربوط به داده هاي  (2داده متعلق به كالس 

  . باشد مي) سالم
از .  بدست آمد0027/0براي بافت چرب آستانه خطا 

انچه خطا بزرگتر يا ارزيابي نتايج حاصله مالحظه شد چن
 يعني داده 1 باشد، بافت در كالس 0027/0مساوي 

هاي مبتال به سرطان قرار گرفته، و اگر خطا كوچكتر از 
 يعني داده هاي 2  باشد، بافت را در كالس 0027/0

  .سالم قرار مي گيرد
 مي توان 2 و 1بنابراين با توجه به نتايج  جداول 

 :نوشت 
False positive: 15% 
False negative: 14% 

از .  بدست آمد0049/0براي بافت فشرده حد خطا 
ارزيابي نتايج حاصله مالحظه شد چنانچه خطا بزرگتر يا 

 يعني داده 1 باشد ، بافت را در كالس 0049/0مساوي 
هاي مبتال به سرطان قرار گرفته ، و اگر خطا كوچكتر از 

ي ها  يعني داده2  باشد ، بافت را در كالس 0049/0
  .گيرد سالم قرار مي

 :مي توان نوشت 4 و 3بنابراين با توجه به جداول  
False positive: 10%  
False negative: 13.3%  

 
بندي اتوماتيك تصاوير ماموگرافي جهت  كالس -4

 تشخيص بافتهاي سرطاني پستان
مي توان دستگاه  (TLU) به كمك عامل منطقي آستانه 

رد ، تا داده ها را به دو ماموگرافي را به نحوي كنترل ك
  . كالس سالم و بيمار تقسيم كند
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  Threshold Logic Unit (TLU)تفكيك كننده  -9شكل 

بلوك دياگرام فوق را مي توان بكار برد و نمونه ها را 
اين ساختار كه . به وسيله آن به دو بخش تقسيم كرد

  Thresholdشامل وزن ها ، قسمت جمع كننده و المان 
معموالً فرض مي شود كه .  ناميده مي شودTLUاست، 
 به نحوي عمل مي كند كه اگر Thresholdالمان 
g(x)>0 است و اگر 1 پاسخ ابزار g(x)<0 باشد پاسخ 

 g(x)>0 و اگر i0=1  آنگاه g(x)>0اگر .  است-1ابزار 
مي + 1 كه TLUخروجي هاي .  مي باشدi0=2آنگاه 

خروجي هاي شوند مربوط به نمونه هاي گروه يك و 
TLU 2 مي شوند مربوط به نمونه هاي گروه -1 كه 
است كه مقدارش g(x) ، 1+dwآخرين ترم در . هستند

  [5].هميشه برابر يك است
 تصوير ماموگرافي سالم و بيمار انتخاب 10با عبور 

، نتايج بصورت TLU، از DDSMشده از پايگاه داده 
 : بدست آمد5جدول 

  
  
  
  
  
 نمونه داده 10 براي TLUنتايج بررسي خروجي ) 5دول ج

  انتخابي
TLU 

output 
Threshold  Average 

(MSE) 
tissue 

-1 0.0027 0.0026  Normal fatty 
1 0.0049 0.0059 Normal dense  
1 0.0027 0.0052 Cancer fatty  
1 0.0027 0.0042 Cancer fatty  
1 0.0027 0.0063 Cancer fatty 
1 0.0027 0.0042 Cancer fatty 
1 0.0049 0.0070 Cancer dense  
1 0.0049 0.0056 Cancer dense  
1 0.0049 0.0057 Cancer dense 
1 0.0049 0.0054 Cancer dense 

  
 TLU مالحظه مي شود، 5با توجه به جدول 

 نمونه تصوير درست جواب داده 9طراحي شده براي 
روجي يك شده يعني  دادة سرطاني خ8براي هر .  است

نمونه در كالس يك قرار گرفته و براي يكي از داده هاي 
 شده يعني پاسخ صحيح بوده و داده -1سالم خروجي 

اما براي يكي ديگر از داده .  قرار گرفته است2در كالس 
 شده يعني پاسخ نادرست بوده و 1هاي سالم خروجي 

ترتيب بدين .  قرار گرفته است1داده به اشتباه در كالس 
با خطايي قابل قبول داده ها به دو كالس سالم و بيمار 

  .تقسيم شده اند
   نتيجه گيري-5

 هاي برش هاي MSEبا پردازش تصاوير و بدست آوردن 
تصوير، مالحظه شد وجود توده در تصاوير مبتال به 
سرطان باعث مي شود تا خطاي پردازش منحني درجه 

طاي برازش  به برش هاي اين تصاوير بيشتر از خ3
از نتايج .  به برش هاي تصاوير سالم باشد3معادله درجه 

بدست آمده مشاهده شد كه بدون استفاده از هيچ 
سيستم هوشمند پيچيده اي مي توان تصاوير خروجي 
دستگاه ماموگرافي را به دو كالس سالم و بيمار تقسيم 

با استفاده از روش بيان شده در اين مقاله بدون . كرد
 پزشك يا راديولوژيست بافت سالم از بيمار با نياز به

 به عنوان .درصدي خطا تشخيص داده مي شود
 يك تصوير ماموگرافي )surface(پژوهش آينده اگر رويه 

كه اين رويه گسسته  مشاهده خواهد شد بدست آيد
است، اگر بتوان به اين روية گسسته معادله اي رياضي 

تگاه ماموگرافي نگاشت كرد، به نوعي، تابع تبديل دس
قابل محاسبه خواهد شد و لذا مي توان كار بر روي 
كنترل دستگاه ماموگرافي، جهت بهبود تصاوير خروجي 

  .را به نحو مطلوبي انجام داد
 مراجع

كنترل كيفي فرآيند ماموگرافي "معصومه،  فارسي زبان،] 1 [
به منظور كاهش ميزان پرتوگيري بيمار و افزايش دقت انجام 

پايان نامه كارشناسي ارشد پرتوپزشكي، دانشكده ، "كار
  .1385، دانشگاه صنعتي امير كبير،اي فيزيك و علوم هسته

بهبود كيفيت تصاوير ماموگرافي جهت "،  ليلي،آذين فر ]2[
آشكارسازي و تشخيص زود هنگام توده هاي سرطاني در 

پايان نامه كارشناسي ارشد پرتوپزشكي، ، "بافت پستان

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 126

 افزار ايران كنفرانس ملي مهندسي نرماولين                          اي سما رودهنآموزشكده فني و حرفه

 دانشگاه صنعتي امير ،اي يك و علوم هستهدانشكده فيز
  .1385،كبير

تشخيص بدخيمي و خوش خيمي "كتال محسني، هديه،] 3[
پايان نامه  ،"در تومور پستان با استفاده از شبكه عصبي

 كارشناسي ارشد پرتوپزشكي، دانشكده فيزيك و علوم هسته
  .1387، دانشگاه صنعتي امير كبير،اي

[4]Rafael c. Gonzalez-Richard e. Woods, 
Digital image processing, PRENTICEHALL 
second edition, 2002 
[5]Nils J. Nilsson mathematical foundation 
of machine learning 
[6]National Council on Radiation Protection 
and measurements Mammography  - a user’s 
guide. NCRP No.85.Bethesda,(1986) 
[7] Adrian F. Clark, Mammography Image 
Analysis Society 31-Jul-2003  
[8]Registration requirement &industry best 
practice for ionizing radiation apparatus used 
in diagnostic imaging , radiation guideline of 
IAEA , Department of Environment and 
Conservation (NSW), Part 1 (2003)   
[9]Digital Database for Screening 
Mammography (DDSM) (Heath et al. 1998) 
[10]Ralph Highnam , Michal Brady and 
Shepstone″A representation for 
mammographic image processing″ Medical 
Image Analysis (1996)volum 1, mumbr 1,pp 
1-8 
[11]Michael D. Heath and Kevin W. 
Bowyer, ″ Mass detection by relative image 
intensity″. 
[12]V. Octem, I. Jouny. ″Automatic 
Detection of Malignant Tissue in 
Mammography″, IEEE 2004. 
[13]K. Bovis, S. ingh. ″Identification of 
Masses in Digital Mammograms with MLP 
and RBF Net″. 
[14]F.Fauci, S. Bagnasco, R. Bellotti, 
″Mammogram Segmentation by Contour 
Searching and Massive Lesion Classification 
with Neural Network″, IEEE 2004.  

www.SID.ir


