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ــيم ريه مورد بررسي قرار گيرد، آن ها معموال  ــت كه بايد در پارانش و تومورهايي اس
ــتند كه در بيش از نيمي از مساحت برش تصاوير سي تي اند. اين  در منطقه اي هس
بدين معني است كه اگر الگوريتم قطعه بندي فقط در درون بخش داخلي منطقه ريه 
ــود. زمان زيادي از پردازش مي تواند كم شود عالوه بر اين تعداد تشخيص  اجرا ش
ــت ضايعات موجود در تصوير قطعه بندي شده به طور چشم گيري پايين تر  نادرس
ــت. زيرا به طور كلي هيچ سيگنالي در بيرون از ريه  از تصوير بدون قطعه بندي اس
يافت نمي شود. قطعه بندي ريه يك قدم پيش پردازش شايع سيستم كمك تشخيص 
ــتم هاي تجزيه و تحليل تصاوير ريه است. مجموعه  كامپيوتري و به طور كلي سيس
ــامل بيش از هزار عكس باشند لذا قطعه بندي  ــي تي حتي مي توانند ش داده هاي س
ــت و گاهي با كاهش دقت همراه مي شود. به  ــتي تصاوير ريه ها خسته كننده اس دس
همين دليل است كه الگوريتم هاي قطعه بندي خودكار براي استخراج ريه از تصاوير 
ــكل(1) تفاوت تصاوير ريه  ــده است. در ش ــت ش CT SCAN  بيماران اجرا و تس

سرطاني و ريه سالم در يك تصوير   CT نشان داده شده است.
روش پيشنهادي

ــمار  زيادي از مقاالت مرتبط با قطعه بندي تومور و سرطان را مي توان پيدا  ش
ــتفاده از ابزارهاي  ــد را با اس كرد. در اين مقاله ما روش قطعه بندي ناحيه رو به رش
اتوماتيك مورد بحث قرار داديم  كه در آن الگوريتم ناحيه رو به رشد معيار همگن 
ــده مي آموزد  و اجازه  ــيم ش ــود را به صورت خودكار از ويژگي هاي منطقه تقس خ
ــتي تصاوير ريه  ــاختار منحصر به فرد را مي دهد. قطعه بندي دس قطعه بندي يك س
ــيار زيادي را براي كاربر مصرف مي كند، كار فشرده باعث ايجاد خطاهاي  زمان بس

تشخيص خودكار ناهنجاري ها از روي تصاوير 
CT Scan  ريه يك گام انقالبي در تشخيص 
زود هنگام بيماري هاي ريوي از جمله بيماري 

مرگ بار سرطان ريه بوده است. بهترين روش 
اجراي تشخيص خودكار ناهنجاري ها به منظور 
تجزيه و تحليل تصاوير پزشكي در قدم اول 
پيش پردازش تصوير به منظور بهبود وحذف 
نويز تصوير است. در مورد ريه، اولين قدم 

تشخيص خودكار تصاوير CT Scan  بيماران 
ريوي ابتدا تقسيم منطقه مورد نظر است و 
سپس تجزيه و تحليل جداگانه هر منطقه 

به دست آمده براي تشخيص تومور و سرطان 
و تشخيص گره و يا آسيب هاي ديگر است. 
در اين مقاله ما تكنيك قطعه بندي ناحيه رو 
به رشد (Region Growing) را به همراه 

يك سري از تكنيك هاي پردازش تصوير  به 
منظور قطعه بندي تصاويرCT Scan  ريه 

پيشنهاد مي كنيم كه مي تواند به راديولوژيست 
در تشخيص زود هنگام بيماري سرطان ريه 
ياري رساند. همچنين اين الگوريتم مي تواند 
در تشخيص زود هنگام خوش خيم يا بدخيم 
بودن نمونه ها در اندام هاي ديگر مثل مغز و 

سينه جهت تشخيص تومور مغزي و سرطان 
سينه استفاده شود.   

سرطان ريه بيماري عملكرد سلول هاي غير 
ــدي است كه به يك تومور  طبيعي و رو به رش
ــود.  سلول هاي سرطاني مي توانند  تبديل مي ش
به دور از ريه ها در خون  و يا مايع لنفاوي كه 
ــت قرار داشته باشند.  در اطراف بافت ريه اس
ــروق لنفاوي كه به  ــان لنفاوي از طريق ع جري
گره هاي لنفاوي تخليه مي شوند در ريه ها و در 
ــه سينه قرار دارد. سرطان ريه اغلب  مركز قفس
ــترش مي يابد  ــمت مركز قفسه سينه گس به س
ــدد لنفاوي، از ريه ها  چرا كه جريان طبيعي غ
به سمت مركز قفسه سينه است. متاستاز زماني 
ــرطاني بخشي  ــلول هاي س اتفاق مي افتد كه س
ــد و جابه جايي به  ــه آغاز كردند ترك كنن را ك
سمت گره لنفي و يا به بخش ديگري از بدن از 
ــته باشند. سرطان، گره  طريق جريان خون داش
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دانه اي همسايه كه داراي خصوصيات از پيش 
ــابه هستند، گسترش مي يابد.  تعريف شده مش
ــترس نباشد  هنگامي كه اطالعات اوليه در دس
ــبه خصوصيات هر  ــك روال براي محاس از ي
ــل هاي مجموعه استفاده مي شود  يك از پيكس
تا سرانجام از آن ها براي انجام فرآيند گسترش 
ــود. اگر نتيجه اين محاسبات نشان  استفاده ش
دهنده ي يك گروه از مقادير باشد، پيكسل هايي 
كه خصوصيات آن ها در مركز ثقل اين گروه ها 
ــتفاده قرار  ــد به عنوان دانه مورد اس قرار دارن
مي گيرند. انتخاب نواحي نه تنها به مسئله بلكه 
ــتگي دارد. زماني  به نوع داده هاي تصويري بس
ــتند، تحليل نواحي  ــه تصاوير تك رنگ هس ك
ــه اي از توصيف گرهاي  ــه به مجموع با توج
ــات فضايي  ــطوح Intensity  و خصوصي س
انجام مي شود. نتايج اعمال اين روش بر روي 

تصوير در شكل( 3) نشان داده شده است.   
 لبه يابي

ــد  بعد از اين كه الگوريتم ناحيه رو به رش

ــاني مي شود و از اين رو يك تكنيك خودكار با الگوريتمي اثبات شده از جمله  انس
برنامه هاي كاربردي سيستم هاي تشخيص كامپيوتري است. هيچ تكنيك قطعه بندي 
ــبي به طور كلي وجود ندارد كه بتواند روي تمام تصاوير دقت بااليي  خودكار مناس
ــد. در اين مقاله ما الگوريتم قطعه بندي ناحيه روبه رشد را كه مي تواند  ــته باش داش
ــيا با معني تقسيم كند نشان مي دهيم. الگوريتم ما  منطقه مورد نظر را به نواحي و اش
ــازي حذف لبه هاي نادرست در بخش هاي  ــد را با بهينه س رويكرد ناحيه رو به رش
ــت  ــان داد اميد اس معني دار تصوير تركيب مي كند. از آنجايي كه نتايج خوبي را نش
ــود. بعد از معرفي روش  ــينه و مغز نيز مفيد واقع ش كه در اندام هاي ديگر مانند س
ناحيه رو به رشد، ما نتايج و محدوديت هاي روش ارائه شده را بيان كرده و در مورد 

بهبود و آينده كار بحث مي كنيم.   
مواد و روش ها   

ــر  CT 50 بيمار  ــازي اين الگوريتم، تصاوي ــا براي پياده س ــع اصلي داده ه منب
ــت كه ما 6 داده  ــود كه احتمال وجود گره هاي ريوي در ريه هاي آن ها وجود داش ب
ــش  ــامل ش از اين مجموعه را در اين مقاله ارائه كرديم. الگوريتم قطعه بندي ما ش
مرحله اساسي است. ما با در نظر گرفتن تصويري از پايگاه داده موجود كار را آغاز 

مي كنيم. مراحل الگوريتم كلي مقاله در شكل (2) نشان داده شده است.
 CT گام پيش پردازش به منظور قطعه بندي تصوير

ــود. بنابراين با تبديل  ــتري ب ــن گام تبديل تصوير به تصوير مقياس خاكس اولي
ــد و الگوريتم  ــردازش كاهش مي ياب ــتري زمان پ ــر به تصوير مقياس خاكس تصوي
ــا ما نقشه بزرگ ترين منطقه را ايجاد كرديم، و تنها  ــريع تري توليد مي شود. اساس س
ــپس آن را بر روي تصوير اعمال كرديم و تنها قفسه سينه  يكي را حفظ كرديم و س

استخراج شد. اين كار در نرم افزار مطلب با دستور gray2rgb  انجام مي شود.   
 آستانه گذاري هيستوگرام

آستانه گذاري هيستوگرام به منظور تعيين ماسك باينري واقعي براي ناحيه ريه 
استفاده مي شود. ماسك باينري از اطالعات تصوير CT  سطح خاكستري با استفاده 
ــتانه تكرار شونده توليد مي شود كه روش بهتري نسبت به الگوريتم  از الگوريتم آس
ــتانه گذاري قراردادي است كه در آن آستانه به سادگي به عنوان حداقل بين دو  آس
ــتري انتخاب مي شود. هيستوگرام تصوير در ابتدا  ماكزيمم هيستوگرام سطح خاكس
ــود كه به عنوان مثال  ــتانه ابتدايي به دو بخش تقسيم مي ش ــتفاده از ارزش آس با اس
ــتانه  ــي از حداكثر طيف پويا از تصوير فعلي بوده و يا تنها ارزش آس ــد نيم مي توان
ــده باشد. پس از آن نمونه متوسط از ارزش هاي خاكستري با  قراردادي توصيف ش
ــط از ارزش هاي خاكستري در ارتباط با  ــل هاي پيش زمينه و نمونه اي متوس پيكس
ــتانه جديد به عنوان ميانگين  ــل هاي پس زمينه محاسبه مي شوند و ارزش آس پيكس
ــود. اين فرآيند تا زماني تكرار مي شود كه  ــط اندازه گيري مي ش اين دو نمونه متوس
ــتانه گذاري  ــتانه گذاري بهينه اولين گام در آس ــتانه ديگر تغيير نكند. آس ارزش آس

تصوير است.    
 الگوريتم ناحيه رو به رشد

همان طور كه از نام اين روش مشخص است روشي است كه درآن گروهي از 
پيكسل ها در قالب يك زير ناحيه بر مبناي شرايط از پيش تعريف شده براي رشد به 
يك ناحيه بزرگ تر تبديل مي شوند. اين الگوريتم براي قطعه بندي منطقه ريه مورد 
استفاده قرار مي گيرد كه نتيجه رضايت بخشي براي جدا كردن منطقه ريه از اطراف 
ساختار آناتومي آن مانند: پس زمينه قلب ريه و محل ارگان هاي ديگر،  دارد. در اين 
ــتا با يك مجموعه تحت عنوان نقاط دانه عمليات شروع مي شود. سپس نواحي  راس

شكل3)

شكل 4) 
تعدادي از نتايج روش 
پيشنهادي (سمت چپ 
تصوير اصلي و سمت 
راست تصوير
 قطعه بندي شده)
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ــد ما تشخيص دهنده لبه را به منظور استخراج ريه بر روي  بر روي تصوير اعمال ش
ــاب Sobel  به منظور لبه يابي  ــمت از فيلتر لبه ي ــر اعمال كرديم. در اين قس تصوي
ــك ها اجرا مي شوند و براي  ــد. اپراتورهاي لبه اغلب با كانولوشن ماس ــتفاده ش اس

كاربران مختلف به صورت گسسته اند.   
 توليد ماسك باينري و انباشتگي تصوير

ــخيص دهنده لبه، عمليات مورفولوژيكي باينري closing  بر روي  بعد از تش
ــود، نتيجه مي گيريم كه ماسك  ــك به منظور بستن مرزهاي لبه اعمال مي ش هر ماس
ــت. در صورتي كه اين كار انجام نشود، گاهي اوقات  ــده اس ــتي ساخته نش به درس
تعدادي از پيكسل ها از دست مي روند كه معموال علت آن وجود نويز است. عنصر 
ــرانجام لبه ها در خارج از  ــتفاده يك disk  با شعاع 1 است. س ــاختاري مورد اس س

منطقه ريه انباشته مي شوند.   
نتايج

داده هاي مورد استفاده در اين مقاله تصاوير  CT  قفسه سينه مربوط به 6 بيمار 
ــت. تمام ريه ها در تصاوير  ــود كه احتمال وجود گره در ريه هاي آن ها وجود داش ب
ــدند و صحت كار نيز  ــنهادي به صورت خودكار قطعه بندي ش با اعمال روش پيش
ــط راديولوژيست تاييد شد. زمان قطعه بندي براي هر تصوير نيز در  در نهايت توس
هر برش متفاوت در بازه 5 تا 10 ثانيه قرار دارد. نتايج كار در شكل (4) نشان داده 
شده است. شكل (4) بخشي از ريه را نشان مي دهد كه در آن گره ريوي پيدا شده، 
ــوز قطعه بندي تصوير را به طور  ــت كه دراين حالت الگوريتم هن اين در حالي اس
ــانده است و يا اينكه حداقل آن را به كار برده. لذا مي توان نتيجه  كامل به اتمام نرس
گرفت كه الگوريتم در مورد ضايعات متصل به شامه شش (pleura ) با دقت عمل 

نكرده است.   
در شكل (5) نيز دو مورد از ناتواني روش ذكر شده است.   

نتيجه گيري
در اين مقاله ما به بررسي كشف گره هاي ريوي با استفاده از قطعه بندي ناحيه رو 
ــتانه گذاري و تعدادي از تكنيك هاي پردازش تصوير پرداختيم و به طور  ــد، آس به رش
كلي هدف ما پيدا كردن گره هاي ريوي در تصاويرCT SCAN  ريوي بود. الگوريتم 
ــل در  ــد يك ناحيه(Region Growing)  با انتخاب يك دانه پيكس قطعه بندي رش
ــينه متصل به لبه هاي  ــه س ــود. در صورتي كه قفس ــروع مي ش طرف تاريك تصوير ش
ــد يك پيكسل به لبه تصوير به عنوان حاشيه اضافه مي شود، براي اطمينان  تصوير باش
از قطعه بندي بهتر است كه پردازش كامال به پايان برسد.  بايد مطمئن شويم كه براي 
ــل براي الگوريتم  ــت يك دانه پيكس ــيه متصل اس هر منطقه ي پس زمينه كه به حاش

ــد انتخاب شود. آستانه مطلوب  ناحيه رو به رش
ــي  ــراي تصوير CT  هر بيمار به عوامل اساس ب
ــوا، چگالي بافت، روش  چون بافت و حجم ه
تهيه تصوير و كنتراست تصوير در پارانشيم ريه 
ــه  ــتگي دارد. فرآيند قطعه بندي تصوير قفس بس
ــوان يك ابزار  ــده مي تواند به عن ــينه ارائه ش س
ــاند كه اين  ــت ياري رس كمكي به راديولوژيس
ــز تصوير و تنظيم روي ريه  به دليل تمركز آنالي
ــت كه باعث مي شوند كاربران توجه خود را  اس
ــه خود متمركز كنند. با  روي منطقه مورد عال ق
اين وجود در مناطقي كه در آن ها ضايعات شامه 
شش  (pleura)  وجود داشت الگوريتم با دقت 
ــل ها منطقه  عمل نكرد به نحوي كه تمام پيكس
مورد عالقه كاربر را شامل شدند.  اين مشكل را 

مي توان در مطالعات آينده بررسي كرد.   
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شكل 5)
 مثالي از ناتواني روش 

پيشنهادي،  ندول ريه 
متصل به دنده راست 

تشخيص داده نشده 
است!


