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Abstract
Introduction: 3D Automated Breast Ultrasound System (ABUS) is a new imaging modality which
can be utilized for early diagnosis of breast cancer. Mass segmentation plays an important role in
ABUS because the segmented region is used for mass volume estimation, temporal comparison and
diagnosing the type of masses as benign or malignant.
Methods: In this paper a geometric model called distance regularized level set evolution (DRLSE) has
been applied for mass segmentation. This model is categorized into edge based deformable models.
We implemented DRLSE in three dimensions and modified the Neumann boundary conditions as
well. Afterwards, a force named balloon force was adjusted to approach the initial contour to the mass
borders.
Results: In the presented work Dice similarity measure has been used for evaluation of the proposed
segmentation method. Based on the results, we concluded that using a balloon force of -5.5 we can
achieve a Dice of 0.52. This result is calculated by comparing the output of the proposed computerized
segmentation method and the manually segmented regions by an expert radiologist on a dataset with
50 masses.
Conclusion: The resulted similarity is higher than 0.4 which is an acceptable level for segmentation of
masses in ABUS.
Keywords: 3D Automated Breast Ultrasound, Computer Aided Systems, Image Processing, Mass
Segmentation.
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معصومه سالمتی :پژوهشگاه رویان ،پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی ،مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل ،گروه
تصویربرداری تولید مثل ،تهران ،ایران
تائو تَن :دانشکده رادیولوژی و پزشکی هستهای ،مرکز پزشکی دانشگاه رادبود ،نایمخن ،هلند

چکیده
مقدمه :تصویربرداری اولتراسوند خودکار سه بُعدی موسوم به  ABUSیک روش تصویربرداری جدید است که به عنوان یک
روش غربالگری مکمل برای ماموگرافی ،جهت تشخیص زودهنگام سرطان پستان مورد استفاده قرار میگیرد .بخشبندی تودهها
در این تصاویر نقش بسیار مهمی ایفا می کند ،زیرا نتیجه حاصل از آن جهت تخمین حجم توده ،مقایسههای زمانی و تشخیص
خوشخیمی و بدخیمی ضایعه بسیار مهم است.
روش بررسی :در مقاله حاضر ،از یک مدل هندسی موسوم به «تکامل مجموعه تراز تنظیم فاصله» جهت بخشبندی تودهها
بهره گرفتیم .این مدل در زمره مدلهای هندسی مبتنی بر لبه قرار میگیرد که آن را در سهبُعد پیادهسازی و شرایط مرزی
نیومن را اصالح کردیم .سپس با تنظیم نیرویی به نام نیروی بالونی سعی کردیم منحنی اولیه را تا حد امکان به مرزهای توده
نزدیک کنیم .در مقاله حاضر ،جهت ارزیابی کارایی سیستم پیشنهاد شده ،آن را بر روی  05توده آزمایش کردیم .در
آزمایشهای انجام شده برای ارزیابی روش پیشنهادی از معیار دایس استفاده کردیم.
یافتهها :طی ارزیابی انجام شده به این نتیجه رسیدیم که با استفاده از ضریب بالونی برابر  -0/0میتوانیم به میانگین
همپوشانی برابر  5/05بر اساس معیار دایس دست یابیم .این در حالیست که مدل مشهور کانتور فعال جئودزیک ( )GACبه
میانگین همپوشانی برابر  5/52رسیده است که نشان دهنده کارایی بیشتر روش پیشنهاد شده است.
نتیجهگیری :نتیجه به دست آمده در این مقاله باالتر از همپوشانی  5/4است که به عنوان یک سطح قابل قبول برای
بخشبندی تودهها در تصاویر  ABUSشناخته میشود.
واژههای کلیدی :تصویربرداری سه بعدی اولتراسوند خودکار ،سیستمهای کمکی کامپیوتری ،پردازش تصویر ،بخشبندی توده.
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سرطان پستان یک بیماری مهم در کشورهای مختلف
(مخصوصا کشورهای غربی) محسوب میشود .طبق آمار،
سرطان پستان رایجترین نوع سرطان و اولین عامل مرگ
زنان  55تا  05ساله است ( .)1مهمترین راه مقابله با
سرطان پستان تصویربرداری پزشکی است که با استفاده از
آن رادیولوژیستها میتوانند سرطان را در مراحل ابتدایی
شناسایی کنند .ماموگرافی رایجترین روش تصویربرداری از
پستان است اما محدودیتهای خاص خودش را دارد .یکی
از این محدودیتها حساسیت کم ماموگرافی بر روی زنانی
است که پستانهای متراکم دارند ( .)5نکته دیگری که
باید به آن اشاره کرد ،ضرر استفاده از اشعه ایکس در
ماموگرافی است .این اشعه یونزا بوده و برای زنان زیر 05
سال توصیه نمیشود زیرا در معرض اشعه قرار گرفتن
میتواند خطر ابتال به سرطان را افزایش دهد .همچنین
استفاده از ماموگرافی منجر به مثبتهای نادرست زیادی
میشود به طوری که  50تا  20درصد از موارد به اشتباه
به پاتولوژی ارجاع داده میشوند تا تحت عمل بیوپسی قرار
گیرند .بیوپسیهای غیر ضروری عالوه بر اینکه برای بیمار
هزینهبردار هستند ،فشار روحی فراوانی به بیمار وارد
میکند (.)0
بنابر موارد باال نتیجه میگیریم که استفاده از ماموگرافی
برای زنان جوان چندان کارا نمیباشد .حال با توجه به آن
که در کشور ما سن ابتال به سرطان  0تا  15سال پایینتر
از میانگین جهان است ( )1و این کاهش همچنان ادامه
دارد ،انتظار میرود که برای افزایش کارایی غربالگری از
تکنیک دیگری در کنار ماموگرافی استفاده شود .یک روش
رایج استفاده از تصویربرداری سونوگرافی 1است که با
استفاده از آن میتوان تودههای کوچکی که در تصاویر
ماموگرافی به دلیل بافتهای چگال از چشم دور می مانند
را شناسایی کرد .همچنین در مورد زنانی که نباید در
معرض اشعه قرار بگیرند میتوان از سونوگرافی به عنوان
یک جایگزین ماموگرافی استفاده کرد.
گرچه استفاده از سونوگرافی در برابر ماموگرافی دارای
مزایایی است اما محدودیتهایی نیز دارد .به عنوان مثال،
سونوگرافی وابسته به کاربر است و برای تولید تصویر نیاز
به رادیولوژیستهای خبره دارد .حتی رادیولوژیستهای

چیره دست نیز تصاویر متفاوتی را ثبت میکنند .همچنین
از آنجایی که از رادیولوژیستهای خبره برای گرفتن
تصاویر سونوگرافی باید استفاده شود ،این نوع غربالگری
هزینهبردار نیز میباشد .از طرفی استفاده از سونوگرافی
زمانبر است ،چون باید کل پستان توسط رادیولوژیست
اسکن شود که این امر موجب خستگی رادیولوژیست شده
و احتمال خطا را باال میبرد .یکی دیگر از ضعفهای
سونوگرافی این است که قابلیت تولید مجدد ندارد .قابلیت
تولید مجدد در مواردی میتواند مفید باشد که پزشک
بخواهد تغییرات توده را در بازههای زمانی معین ارزیابی
کند (.)0
میتوان مشکالت سونوگرافی را با استفاده از دستگاههای
تصویربرداری خودکار حل کرد .این نوع تصویربرداری
میتواند توسط یک تکنسین یا پرستار آموزش دیده انجام
شود و نیاز به یک رادیولوژیست خبره نیست ( .)5در این
تصویربرداری ،مبدل در عرض پستان و یا دور پستان به
صورت خودکار حرکت کرده و تصاویر دو بعدی را فراهم
میکند که مجموع این تصاویر کل پستان را پوشش
میدهند .سپس تصاویری سه بعدی از روی هم قرار دادن
این برشهای دو بعدی حاصل میشود که میتواند برای
مقایسههای زمانی نیز مورد استفاده قرار گیرد .به عنوان
نمونه ،در شکل  1چندین مقطع پشت سر هم از یک حجم
سه بعدی از کل پستان نشان داده شده است.
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تصویربرداری اولتراسوند به صورت خودکار نسبتاً کم
هزینه و کارا است .کِلی و همکارانش نشان دادند که با
اضافه کردن اولتراسوند خودکار به ماموگرافی بر روی زنان
دارای پستانهای متراکم ،هم حساسیت 5افزایش مییابد و
هم نرخ مثبت نادرست 0کاهش مییابد ( .)5بنابر موارد
مطرح شده تاکنون ،میتوان نتیجه گرفت که تصویربرداری
 ABUSمیتواند انقالبی در تصویربرداری پستان (به ویژه
برای زنان جوان) ایجاد کند.
حال به این موضوع میپردازیم که سیستم کمکی
کامپیوتری ما با چه هدف و انگیزهای ایجاد خواهد شد.
اصوالً هدف از طراحی سیستمهای کمکی همانگونه که از
اسم آن بر میآید کمک به رادیولوژیستها در شناسایی و
تشخیص اختالالت موجود در تصاویر میباشد و هیچگاه
هدف این نبوده که بخواهیم این سیستمها را جایگزین
رادیولوژیستها کنیم ،بلکه این سیستمها به عنوان یک
مفسر دوم عمل کرده و به رادیولوژیست در شناسایی
اختالالت کمک میکنند ( .)7برعکس تصاویر ماموگرافی،
هنوز جای سیستمهای کمکی کامپیوتری برای تصاویر سه
بعدی اولتراسوند خودکار ( )ABUSخالی است و توسعه
این سیستمها هنوز در مراحل مقدماتی قرار دارد .ما در
مقاله قصد داریم یک سیستم خودکار برای تعیین مرز
توده در تصاویر  ABUSارایه دهیم .تعیین مرز توده ،در
استخراج ویژگی برای سیستمهای کمکی کامپیوتری جهت
تشخیص خوشخیمی و بدخیمی توده نقش بسیار مهمی
ایفا میکند .عالوه بر این ،این سیستمهای تعیین مرز
میتوانند برای تخمین حجم توده و مقایسههای زمانی
برای بررسی تغییرات توده در طول زمان مورد استفاده قرار
گیرند .همچنین تعیین مرز توده در یک تصویر سه بعدی
با تعداد برشهای زیاد ،به صورت دستی برای یک
رادیولوژیست زمانبر و خسته کننده است که این امر
احتمال خطای انسانی را باال میبرد .از اینرو ،پیادهسازی
یک سیستم بخشبندی خودکار از اهمیت بسزایی
برخوردار است.
بر اساس آخرین تحقیقات ما ،به دلیل جدید بودن موضوع،
تنها دو مقاله بر روی تعیین مرز تودهها در تصاویر سه
بعدی  ABUSکار کرده و نتایج کمّی خود را ارایه
کردهاند .در این قسمت به معرفی این دو کار میپردازیم.

در مقاله اول که در سال  5510توسط کیو و همکارانش
ارایه شد ( ،)5برای تخمین اولیه مرز تودهها از تعیین مرز
 RGI4استفاده کردند .برای یک کانتور مفروض ،dΩ
 RGIسه بعدی به صورت زیر تعریف میشود:

که  Gبردار گرادیان تصویر و  rبردار یکه در جهت
شعاعی 0است .بنابراین از میان کانتورهای کاندیدا،
کانتوری که بیشترین مقدار  RGIرا داشته باشد به عنوان
نتیجه بخشبندی  RGIانتخاب میشود .سپس خروجی
این روش ،به عنوان ورودی یک مدل شکلپذیر مبتنی بر
لبه در نظر گرفته شد .این مدل شکلپذیر اولین بار در
سال  5550توسط لی و همکارانش توسعه داده شد.5
را به عنوان یک
نوآوری آنها این بود که
جمله در تابعی انرژی  Geodesicبه عنوان تنظیم کننده
فاصله 7در نظر گرفتند ( .)15مدل  Geodesicبه کار
رفته در مقاله کیو و همکاران ،مانند اکثر مدلهای مبتنی
بر لبه دارای یک نیروی بالونی (نیروی ثابت) است .آنها این
ضریب را منفی در نظر گرفتند برای اینکه کانتور متورم
شود .یعنی فرض کردند که کانتور حاصل از  RGIدر
درون توده قرار گرفته است .اما ضعف اصلی مدل آنها
دقیقا همینجاست زیرا هیچگونه تضمینی وجود ندارد که
نتیجه بخشبندی  RGIکامالً درون کانتور قرار گیرد.
برای اینکه شرایط برای این فرض فراهم شود آنها با عمل
مورفولوژی  erosionسعی کردند که کانتور را کوچک
2
کنند .آنها از یک ساختار مکعبی به عنوان عنصر سازنده
استفاده کردند .طول ضلع این مکعب برابر با یک پنجم
ریشه سوم حجم حاصل از  RGIدر نظر گرفته شد .اما
نکته اینجاست که حتی با اعمال این تکنیک باز هم
تضمینی برای اینکه نتیجه بخشبندی اولیه بیرون توده
واقعی قرار گیرد وجود ندارد.

4

Radial Gradient Index
Radial direction
 5لی و همکارانش  0سال بعد مشکالت این روش را برطرف و در سال 5515
مدل  DRLSEرا پیشنهاد کردند.
7
Distance Regularization
8
Structuring Element
5
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کیو و همکارانش برای ارزیابی روش پیشنهادی ،تنها سه
صفحه عمود بر هم که از مرکز توده میگذرد را مبنای

نتیجه تعیین مرز رادیولوژیست
صفحه مشخص و
به صورت دستی است .بر اساس معیاری که آنها تعریف
کردند .نویسندگان این مقاله حتی در تعریف معیار دقت
نیز بایاس شده عمل کردند زیرا میبایست همپوشانی را بر
روی کل حجم بخشبندی شده و توده واقعی محاسبه کرد
در حالیکه آنها تنها همپوشانی را بر روی  0بُرش محاسبه
کردند.
در مقاله دوم که مقاله به مراتب عمیقتری نسبت به مقاله
اول است ،تَن و همکارانش از یک تکنیک برنامهنویسی پویا
برای به دست آوردن مرز توده استفاده کردند ( .)11این
تکنیک که ملقب به اسکن حلزونی است توسط ونگ و
همکارانش برای تعیین مرز ندولهای ریوی در تصاویر سه
بعدی سیتی اسکن معرفی گردید .به دلیل جزئیات زیاد
این روش ،در اینجا تنها مراحل آن را به طور خالصه بیان
میکنیم .این الگوریتم شامل  0مرحله است )1 :تبدیل
حجم مورد نظر به یک تصویر دو بعدی  )5لبهیابی با
استفاده از برنامه نویسی پویا  )0اضافه کردن چندین جهت
اسکن در مدل حلزونی  )4بازسازی سه بعدی  )0اضافه
کردن اطالعات عمق جهت بهبود نتیجه تعیین مرز توده.
تَن و همکارانش عالوه بر پیادهسازی تکنیک برنامهنویسی
پویا ،روشهای موجود دیگری مانند ،GAC ،graph cut
 smart openingرا نیز پیادهسازی کردند طبق نتایج به
دست آمده ،تکنیک برنامه نویسی پویا بهتر از روشهای
دیگر عمل کرده است.
بخشبندی تودهها در تصاویر  ABUSبه  4دلیل یک
مساله چالشانگیز محسوب میشود )1 .تودههای موجود
در پستان دارای شکلها و اندازههای متنوعی هستند که
این امر باعث میشود پیادهسازی یک روش بخشبندی
مقاوم نسبت به این تغییرات بسیار مشکل شود )5 .وجود
نویز اسپکل موجود در تصاویر اولتراسوند سبب کاهش
وضوح لبههای موجود در تصویر میگردد )0 .رزولوشن
تصاویر  ABUSبه طور کلی پایین است که این امر به
منزله کیفیت پایین این تصاویر است )4 .در تصاویر
02

 ABUSبا یک حجم سر و کار داریم و مدلهای تعیین
مرز ما باید یک حجم را به جای یک سطح دو بعدی
بخشبندی کنند .در واقع اضافه شدن بعد سوم به مساله
تعیین مرز ،سبب سختتر شدن آن میشود .این چالشها
در کنار هم سبب میشوند تا روشهای کالسیک تعیین
مرز در مورد این تصاویر پاسخ قابل قبولی در پی نداشته
باشند .در مساله تعیین مرز که ما با آن مواجهیم ،تنها
اطالعاتی که ما در اختیار داریم ،مختصات تقریبی مرکز
توده است .این محدودیت کار ما را بسیار سختتر میکند.
در واقع این شرط به این دلیل اعمال میشود که خروجی
سیستمهای تودهیاب (یعنی سیستمهایی برای تعیین
مکان تودهها) بتوانند به عنوان ورودی سیستمهای
تشخیصی (جهت تشخیص خوشخیمی و برخیمی) مورد
استفاده قرار گیرند .از آنجایی که خروجی بسیاری از
سیستمهای تودهیاب ،یک مختصات به عنوان مرکز توده
است (مانند یک مارکر در یک موقعیت مشخص) ،این
محدودیت مهم را برای بخشبندی تودهها در نظر گرفتیم.
یک کاندیدای مناسب برای مساله تعیین مرز اشیا در
تصاویر پزشکی (و نه فقط تصاویر اولتراسوند) مدلهای
شکلپذیر هستند .مدلهای شکلپذیر به شدت توسط
محققان مورد توجه قرار گرفته و برای بخشبندی تصاویر
پزشکی منجر به نتایج قابل قبولی شدهاند .ما نیز در این
مقاله به سراغ یک مدل شکلپذیر هندسی مبتنی بر لبه
موسوم به  )2( DRLSE5رفتیم و با اصالح آن و توسعه
آن در سه بعد ،به نتایج قابل قبولی دست یافتیم.

مواد و روشها
همانطور که در بخش مقدمه ذکر شد ،یک کاندیدای
مناسب برای مساله تعیین مرز در تصاویر پزشکی (نه فقط
تصاویر اولتراسوند) مدلهای شکلپذیر هستند .مدلهای
شکلپذیر به دو دسته کلی تقسیم میشوند )1 :مدلهای
پارامتریک  )5مدلهای هندسی .مدلهای پارامتریک
)Distance Regularization Level Set Evolution (DRLSE
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نسبت به مقداردهی اولیه خم حساس هستند و مطلقا در
مساله ما قابل استفاده نیستند .مدلهای هندسی بر مبنای
تئوری تکامل خم و مجموعههای تراز بنا شدهاند .در واقع
ایدهی اصلی مدلهای شکلپذیر هندسی ،متناسب کردن
تغییرات منحنی (با استفاده از انحنا یا نیروی ثابت) با
دادههای تصویر است به صورتی که تکامل منحنی در
مرزهای شی خاتمه یابد .این تکامل با روش مجموعه تراز
پیاده سازی میشود .در روش مجموعه تراز ،منحنی به
صورت ضمنی به شکل یک مجموعه از توابع عددی دو

بعدی نمایش داده میشود که از آن تحت عنوان تابع
مجموعه تراز نام برده میشود .این تابع معموالً در همان
فضایی تعریف میشود که تصویر تعریف شده است.
مجموعه تراز به صورت مجموعه نقاطی که مقادیر تابع
یکسانی دارند تعریف میشود .شکل  5مثالی از نمایش یک
منحنی به صورت مجموعه سطح صفر را نشان
میدهد .تنها هدف استفاده از توابع مجموعه سطح فراهم
کردن نمایشی صریح از تصویر برای کاربردهای تکامل
منحنی میباشد.

شکل  : 2مثالی از نمایش منحنی به صورت مجموعه سطح .تصویر چپ :نمایش منحنی .شکل وسط :تابع مجموعه سطح که در آن منحنی
به صورت مجموعه سطح صفر تعبیه شده است (به رنگ مشکی) .شکل سمت راست :نقشه ارتفاع تابع مجموعه سطح که در آن مجموعه
سطح صفر به رنگ مشکی نمایش داده شده است.

در روش مجموعه تراز ،منحنی به صورت ضمنی به شکل
یک مجموعه از توابع عددی دو بعدی نمایش داده میشود
که از آن تحت عنوان تابع مجموعه تراز نام برده میشود.
این تابع معموالً در همان فضایی تعریف میشود که تصویر
تعریف شده است .مجموعه تراز به صورت مجموعه نقاطی
که مقادیر تابع یکسانی دارند تعریف میشود .شکل 5
مثالی از نمایش یک منحنی به صورت مجموعه سطح صفر
را نشان میدهد .تنها هدف استفاده از توابع مجموعه
سطح ،فراهم کردن نمایشی صریح از تصویر برای
کاربردهای تکامل منحنی میباشد.
برعکس مدلهای پارامتریک ،روش مجموعه تراز به جای
دنبال کردن منحنی در زمان ،منحنی را با بروز رسانی تابع
مجموعه تراز در مختصاتهای ثابتی در زمان تغییر
میدهد .یک خاصیت مهم این روش آن است که تابع
مجموعه تراز در خالل تغییر منحنی و تغییر توپولوژی آن،
تابعی معتبر باقی خواهد ماند .مدلهای هندسی به دو
دسته کلی تقسیم میشوند )1 :مدلهای هندسی مبتنی
بر ناحیه  )5مدلهای هندسی مبتنی بر لبه .ما از مدلهای
مبتنی بر ناحیه صرفنظر کردیم زیرا مدلهای مبتنی بر

ناحیه در مساله ما تصویر را به دو ناحیه تقسیم میکنند:
یک ناحیه روشن همگن و یک ناحیه تاریک همگن ،اما از
آنجاییکه تودهها (مخصوصاً تودههای بدخیم) دارای
ناهمگنیهای زیادی در درون خود هستند بنابراین نتیجه
میگیریم که این مدلها مناسب مساله ما نیست .از اینرو
مدلهای شکلپذیر مبتنی بر لبه را انتخاب کردیم .در این
مقاله ما از تکامل مجموعه تراز تنظیم فاصله ()DRLSE
بهره گرفتیم.
نوآوری اصلی این مدل ،گنجاندن یک عبارت جدید در
تابعی انرژی ،به منظور تنظیم فاصله 15است .هدف از
تنظیم فاصله این است که تابع مجموعه تراز 11ما از تعریف
فاصله عالمت دار تخطی نکرده تا بدین ترتیب نیاز به
مقداردهی مجدد حین تکامل منحنی نداشته باشیم .تابعی
انرژی برای این مدل به صورت زیر تعریف میشود:

Distance regularization
Level set function
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در رابطه (،)0

عبارت تنظیمکننده فاصله است.

 ،انرژی بیرونی است که
جمله دیگر یعنی
میتواند از هر مدلی اقتباس شود .عبارت تنظیمکننده
فاصله به صورت زیر تعریف میشود:

این خاصیت میتواند برای تنظیم فاصله بسیار مناسب
باشد .همچنین این تابع در بازه صفر تا بینهایت دارای
مشتق اول و دوم است که به صورت زیر تعریف میشوند:

حال برای یافتن تابع مجموعه ترازی که تابعی انرژی
مذکور را کمینه کند ،باید در جهت عکس گرادیان حرکت
کنیم:

بنابراین مجموعه روابط ( )5تا ( )10را خواهیم داشت:

در رابطه ( ،)14جمله اول تنظیمکننده فاصله است ،جمله
دوم تعیین کننده میزان هموار بودن کانتور و جمله سوم
نیروی ثابتی موسوم به نیروی بالونی است که با یک نیروی
ثابت ،کانتور را منبسط یا منقبض میکند .همچنین تابع
 ،gیک تابع کاهشی از اندازه گرادیان بر روی تصویر اصلی
است که به صورت زیر تعریف میشود:

یک تابع ضربه هموار شده است که به
در رابطه ()14
صورت زیر تعریف میشود .این تابع سبب میشود که
مجموعه تراز در نقاط دور از خم دچار تغییرات زیادی
نشود که این امر به همگرایی روش کمک میکند .در این
مقاله جهت همگرا شدن به سمت جواب بهینه ،از روش
گرادیان نزولی استفاده شده است.

یافتهها
تصاویر  ABUSاستفاده شده در این مقاله تصاویری
هستند که توسط گروه تحلیل تصاویر دیجیتال به
سرپرستی پروفسور نیکو کارسمایر 10از دانشگاه رادبود
هلند 14در اختیار ما قرار داده شدند .این تصاویر توسط 5
دستگاه مختلف به نام ( somo-vمربوط به شرکت u-
 )systemsو ( ACUSON S2000مربوط به شرکت
زیمنس) تهیه شدند .در پایگاه داده ما ،تصاویر حاصل از
 Somo-vدارای حداکثر سطحی به ابعاد 14/5*15/2
سانتیمتر روی یک صفحه کرونال و حداکثر عمقی به
اندازه  4/25سانتیمتر هستند در حالیکه تصاویر حاصل از
 ACUSON S2000دارای حداکثر سطح 10/4*15/2
رو صفحه کرونال و حدکثر عمق  5سانتیمتر هستند.

)Geodesic active contour (GAC
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در رابطه ( p ،)4تابع پتانسیلی است که یک عدد بین  5تا
بینهایت را به یک عدد حقیقی نگاشت میکند .تابع
پتانسیلی که پیشنهاد شده است دارای  5مینیمم محلی
در  5و  1بود:

وقتی به جای جمله دوم در رابطه ( ،)10از جملههای
مربوط به  GAC15استفاده کنیم ،آنگاه به رابطه ()14
میرسیم:
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مبدل استفاده شده توسط  u-systemدارای فرکانس
ثابت  15مگاهرتز است در حالیکه فرکانس استفاده شده
توسط زیمنس بین  0تا  14مگاهرتز متغیر است که
میتواند مطابق با اندازه پستان تنظیم شود .در نماهای
سهبُعدی تولید شده توسط  Somo-Vحداقل اندازهی هر
وکسل ( mm5/55در امتداد مبدل) در ( mm5/10در
جهت عمقی) در ( mm5/5در جهت جاروب کردن) است
ولی در  ACUSON S2000حداقل اندازهی هر وکسل
 mm5/51در  mm5/57در  mm5/05است .تفاوت دیگر
این  5دستگاه در فشار مربوط به غشا است .در Somo-V
این فشار به صورت دستی وارد شده ولی در ACUSON
 S2000این فشار به صورت خودکار توسط یک بازوی
مکانیکی وارد میشود .عالوه بر این در  U-systemsاز
یک مبدل منحنی شکل استفاده شده است که این باعث
میشود فشار یکنواختی به کل سطح پستان وارد شده و
قابلیت نفوذ موج را افزایش میدهد.
عمق بیتی تصاویر  ABUSتهیه شده 2 ،بیت در نظر
گرفته شده است .بنابراین ،بازه سطوح خاکستری تصاویر
ما بین  5تا  500است .همچنین کلیه تصاویر به
حجمهایی با اندازه وُکسل  5/5میلیمتر در  5/5میلیمتر
در  5/5میلیمتر زیر نمونهگیری 10شدهاند .این تبدیل
ایزوتروپیک 15با استفاده از درونیابی دوخطی 17انجام
شده و سبب افزایش سرعت و راحتتر شدن پردازشها
میگردد .تعداد تودههای موجود در تصاویر ما  05توده
است .الزم به ذکر است که برای ارزیابی سیستم تعیین
مرز پیشنهاد شده ،نیاز به یک صحت زمینه 12از تودههای
بخشبندی شده داریم .در واقع صحت زمینه به عنوان یک
مجموعه مرجع در نظر گرفته میشود که میبایست دقت
روش خود را نسبت به آن بسنجیم .برای تهیه این
مجموعه ما از یک رایولوژیست خبره بهره گرفتیم و
حجمهای سه بعدی باینری از تودهها تهیه کردیم .در
ادامه ،این حجمهای سه بعدی با خروجی تولید شده
توسط الگوریتم تعیین مرز ما مقایسه و نتیجه ارزیابی بر
اساس معیار شباهت دایس 15گزارش شده است.

همانگونه که قبالً نیز ذکر شد ،تنها اطالعاتی که ما در
اختیار داریم ،مختصات تقریبی مرکز توده است .جهت
استفاده از مدل  ،DRLSEابتدا پیادهسازی آن را بر روی
تصاویر سه بُعدی توسعه داده و شرایط مرزی نیومن 55را
اصالح کردیم .شرایط مرزی نیومن در تصاویر دو بعدی بر
روی خطوط عمودی و افقی اعمال میشود اما در تصاویر
سهبُعدی رو سطح (بُرش) اعمال میگردد .پس از توسعه
مدل دوبعدی به سه بعد ،یک کره به شعاع  0وُکسل را به
عنوان کانتور اولیه در نظر گرفتیم که مرکز آن همان
مختصات تقریبی مرکز توده است .این کانتور باید منبسط
شود و تا حد امکان خود را به مرزهای توده برساند.
بنابراین مهمترین پارامتری که در این مرحله در رابطه
تکامل ( DRLSEرابطه ( ))14نقش بازی میکند ،آلفا
است .مابقی پارامترها به صورت پیشفرض مدل در نظر
گرفته شدند .ما مقادیر مختلف را برای این پارامتر امتحان
و میانگین دایس را بر روی مجموعه داده خود اندازهگیری
کردیم .در شکل  0نمودار این معیار بر حسب مقادیر
مختلف آلفا نشان داده شده است .بیشترین مقدار دایس
برابر  5/05است که به ازای ضریب بالون  -0/0به دست
آمد .نمونهای از خروجی روش پیشنهاد شده در شکل 4
نشان داده شده است .همچنین در این مقاله دقت روش
پیشنهاد شده با مدل سه بعدی  GACمقایسه شد.
همانطور که در جدول 1مشاهده میکنید ،مدل اصالح
شده  DRLSEبه میانگین دایس بهتری در قیاس با مدل
 GACدست یافته است .عالوه بر این ،این دو مدل به
صورت آماری نیز با یکدیگر مقایسه شدند ،بدین صورت که
مقدار دایس به دست آمده برای هر توده موجود در
مجموعه داده را به عنوان نتیجه یک آزمایش در نظر
گرفتیم .سپس برای بررسی نرمال بودن ،ما آزمون
 Jarque-Beraرا با سطح اطمینان  %50انجام دادیم و
به این نتیجه رسیدیم که هر دو مجموعه نرمال هستند.
پس از بررسی نرمال بودن ،آزمون  tدو طرفه را انجام
دادیم و به این نتیجه رسیدیم که میانگین دایس روش
 DRLSEمبتنی بر نیروی بالونی نسبت به روش GAC
به لحاظ آماری باالتر است .همچنین در این مقاله دقت
روش پیشنهاد شده با مدل سه بعدی  GACمقایسه شد.
همانطور که در جدول  1مشاهده میکنید ،مدل اصالح
شده  DRLSEبه میانگین دایس بهتری در قیاس با مدل
20
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شکل  :9تأثیر ضریب بالون در دقت روش  DRLSEجهت تخمین اولیه مرز توده

شکل  :4نمونهای از اجرای روش تعیین مرز ارایه شده در این مقاله که کانتورهای حاصل از آن در برش های مختلف نشان داده شده است

جدول :6مقایسه عددی روشهای پیشنهادی برای تخمین اولیه مرز تودهها
روش پیشنهاد شده
استفاده از مدل  DRLSEبا تنظیم نیروی بالونی
استفاده از مدل GAC

02

میانگین معیار دایس

انحراف معیار دایس

5/05

0/21

5/52

0/6
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 GACدست یافته است .عالوه بر این ،این دو مدل به
صورت آماری نیز با یکدیگر مقایسه شدند ،بدین صورت که
مقدار دایس به دست آمده برای هر توده موجود در
مجموعه داده را به عنوان نتیجه یک آزمایش در نظر
گرف تیم .سپس برای بررسی نرمال بودن ،ما آزمون
 Jarque-Beraرا با سطح اطمینان  %50انجام دادیم و

به این نتیجه رسیدیم که هر دو مجموعه نرمال هستند.
پس از بررسی نرمال بودن ،آزمون  tدو طرفه را انجام
دادیم و به این نتیجه رسیدیم که میانگین دایس روش
 DRLSEمبتنی بر نیروی بالونی نسبت به روش GAC
به لحاظ آماری باالتر است.

احساناله کوزهگر و همکاران

تابستان 6931

بحث

Region of Interest
Adaptive algorithm
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همانگونه که مالحظه کردیم روشی مانند  GACکه یک
روش قدرتمند در تعیین مرز ضایعهها محسوب میشود به
معیار دایس پایینی رسیده است که این نشان از دشوار
بودن کار بخشبندی تودهها در تصاویر  ABUSاست .این
تصاویر آنقدر چالشانگیز هستند که معیار دایس دو
رادیولوژیست مختلف هم با یکدیگر بسیار فرق دارد .به
عنوان مثال در مقاله ارایه شده توسط تَن و همکارانش
میانگین این معیار برای تصاویر بخشبندی شده توسط
رادیولوژیست برابر  5/7گزارش شده است که این نشان
میدهد این تصاویر دارای لبههای بسیار مبهمی در مرز
تودهها هستند .همچنین الزم به ذکر است که همپوشانی
باالی  %45به عنوان یک نتیجه قابل قبول برای تعیین مرز
تودههای موجود در تصاویر  ABUSتلقی میشود ( )5که
ما در این مقاله به آن دست یافتیم.
در مقاله حاضر ،تنها دانشی که از توده در دست داریم،
موقعیت مکانی یک نقطه (به عنوان یک مارکر) در درون
توده است .وجود چنین قیدی از یک طرف سبب دشوارتر
شدن مساله میشود اما از طرف دیگر تعمیمپذیری روش
موجود را باال میبرد ،زیرا سیستم پیشنهاد شده میتواند
بر روی همه نوع سیستم تودهیابی به کار گرفته شود و
پس از تعیین مرز توده ،ویژگیهای مورد نظر را از حجم
بخشبندی شده استخراج کند .ما در این مقاله از یک
مدل مبتنی بر لبه به جای یک مدل مبتنی بر ناحیه
استفاده کردیم ،زیرا در مدلهای مبتنی بر ناحیه ،کاربر
میبایست یک  ROI51مشخص کند که توده در درون
آن قرار دارد اما در مساله ما ،هیچگونه تخمینی از حجم
توده نداریم و کاربر اجازه تعیین چنین ناحیهای ندارد.
یکی از محدودیتهای مدل پیشنهاد شده در این مقاله،
تعیین بهینه ضریب نیروی بالونی است .در این مقاله با
سعی و خطا تنظیم این پارامتر انجام شده و یک ضریب
ثابت به دست آوردیم .اما به عنوان کارهای آتی ،میتوان با
استفاده از یک الگوریتم تطبیقی ،55به ازای هر تصویر یک
ضریب مناسب به دست آورد .در واقع نیروی بالونی بهتر
است متغیر باشد.
یکی از محدودیتهای مدلهای شکلپذیر مبتنی بر لبه
مانند روش پیشنهاد شده در این مقاله ،حساسیت آنها به

مقداردهی اولیه کانتور است .در این راستا ،میتوان از یک
روش دیگر مانند الگوریتم رشد ناحیه به صورت تطبیقی،
جهت یک تعیین مرز اولیه بهره جست .سپس از ناحیه
منتج از الگوریتم رشد ناحیه ،به عنوان یک کانتور اولیه
استفاده کرده و با تغییر شکل آن بر اساس مدل پیشنهاد
شده به نتیجه دقیقتری دست یابیم.
به عنوان یک رویکرد پیشنهادی که در آینده قصد دنبال
کردن آن را داریم ،میتوان مدل پیشنهاد شده را به عنوان
مدلی برای تخمین اولیه مرز تودهها ،به خروجی یک
سیستم تودهیاب وصل کنیم و سپس با استخراج ویژگی از
توده بخشبندی شده ،یک سیستم تشخیصی جهت
تشخیص خوشخیمی و بدخیمی تودهها بسازیم.

نتیجهگیری
در این مقاله یک مدل هندسی مبتنی بر لبه را برای
بخشبندی تودهها در تصاویر سه بعدی  ABUSتوسعه
دادیم .در این مدل فرض کردیم که مختصات یک نقطه در
درون توده را میدانیم و این تنها اطالعاتی است که از
توده در اختیار داریم .ما مدل پیشنهاد شده را با نیروی
بالون مناسب بر روی این مدل اعمال کردیم و به میانگین
معیار دایس برابر با  5/05دست یافتیم که یک نتیجه
مناسب در ادبیات موضوع محسوب میشود .همچنین این
مدل را با مدل  GACبه لحاظ آماری قیاس کرده و به
این نتیجه رسیدیم که مدل پیشنهاد شده با سطح
اطمینان  %50بهتر از مدل  GACاست.
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