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چکیده :يكی از مهمترين آزمونهای تشخيص بيماریهای ريوی ،اندازهگيری حجم هوای ريه است .در اين مقاله يک الگوريتم تمامخودکار که
پيشتر توسط نويسندگان مقاله برای تخمين حجم هوای درون ريه با استفاده از تصاوير  CTارائه شده بود ،توسعه داده شده است .در اين الگوريتم ،به منظور
بخشبندی نواحی حاوی هوا در ريه ابتدا با بهينهسازی يک تابع هزينه مبتنی بر مباحث بيوفيزيک بافت ريه ،محدوده وکسلهای هوای درون ريه تعيين
میشود .در اين مقاله بهمنظور حل مسئله بهينهسازی روشی ساختاريافته و خودکار برای محاسبه حدس اوليه محدوده پاسخ پيشنهاد شدهاست .برای تعيين
موقعيت فضايی نواحی حاوی هوا نيز از يک روش بازسازی مدل سهبعدی استفاده شدهاست .عالوه بر آن ،کارايی الگوريتم پيشنهادی با استفاده از تصاوير

مبتنی بر اندازهگيری حجم ريه و روشهای مبتنی بر اندازهگيری مستقيم حجم هوای ريه مورد ارزيابی و مقايسه قرار گرفته است .نتايج بهدستآمده
مقاومبودن نسبت به کاهش رزولوشن است.

نشاندهنده دقت باالی الگوريتم پيشنهادی در تخمين حجم هوای ريه و
کلمات کلیدی :بهينهسازی ،تخمين حجم هوا ،اثر حجم جزئی ،ريه ،تصاوير .CT

A New Optimization Based Method for Estimation and Spatial
Localization of Lung’s Air Volume from 3D CT Images
Hadi Moghadas-Dastjerdi, Mohammadreza Ahmadzadeh, Mahdi Karami,
Farzin Ghiasi, Abbas Samani
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Abstract: Lung’s air volume estimation is of great importance in lung disease diagnosis. In this
paper a fully automatic algorithm, which we presented recently to estimate the lung’s air volume
from CT-images, is more developed. In this algorithm, first a suitable cost function is introduced
based on the long parenchyma physics to determine the voxels of lung’s air region. In this paper, a
fully automatic framework is proposed to calculate the initial guess for the solution of the
optimization problem. Moreover, a 3D model reconstruction technique is utilized to determine
spatial localization of the lung’s air region in 3D CT-images. Furthermore, the performance of the
whole-lung-volume-based methods and direct lung’s air volume measurment methods are compared
and investigated. In order to evaluate the accuracy, porcine’s lung images and clinical human’s lung
images from reliable databases are fed to the proposed algorithm. The significant accuracy and
robust performance of the proposed algorithm is illustrated with respect to the resolution reduction
of CT-images.
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يک ريه با حجم هوای کنترلشده در شرايط آزمايشگاهی و همچنين تصاوير کلينيكی پايگاههای داده معتبر بررسی شده است .همچنين عملكرد روشهای
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انتخابشده بهعنوان آستانه وابسته است .برای يافتن اين مقادير ،اغلب

 -1مقدمه
بر اساس گزارشهای سازمان جهانی بهداشت ،بيماریهای ريه از
مهمترين عوامل تهديدکننده سالمت بشر هستند .درحالیکه نرخ
مرگومير ناشی از ساير عوامل پرخطر همچون سرطان ،سكته مغزی و
قلبی روندی نزولی نشان میدهند ،آمار نرخ مرگومير ناشی از
بيماریهای ريه روندی صعودی دارد .بهعنوان نمونه ،چنين پيشبينی شده
است که بيماری مزمن انسدادی ريه (COPD) 1تا سال  2020ميالدی در
جايگاه سومين عامل کشنده بشر قرار گيرد [ .]1افزايش روزافزون
بيماریهای ريوی موجب جلب توجه بيش از پيش پژوهشگران نسبت به
بهبود و ارتقای روشهای تشخيص و درمان اين حوزه شده است.
ازآنجاکه مهمترين کارکرد ريه تبادل گازهای تنفسی در حين تنفس
است ،ارزيابی حجمهای ريوی و تغييرات آن بهمنظور سنجش عملكرد
سيستم تنفسی و تشخيص عيب توسط پژوهشگران مورد مطالعه قرار
گرفته است [ .]3[ ،]2در سالهای اخير استخراج اطالعات و آناليز
دادههای موجود در تصوير در طيف گستردهای از کاربردها مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفته است [ .]4امروزه تصويربرداری يكی از مهمترين
ابزارهای تشخيصی در معاينات پزشكی ريه محسوب میشود [ .]5به
همين منظور ،پژوهشها منجر به توسعه روشهايی برای بررسی تصاوير
ريه در فاز دم و بازدم شدهاند ،چراکه اين تصاوير بخش جدايیناپذير
[ .]12تخمين مشخصات ديناميكی دستگاه تنفسی همچون تغييرات حجم
هوا [ ]9[–]6و نحوه تغيير شكل بافت آن [ ]12[–]10اغلب دو هدف
عمده از بررسی مجموعه تصاوير  CTريه ،که موداليتی اصلی
تصويربرداری از ريه است ،محسوب میشود .در اين راستا ،در دست
داشتن روش مؤثری برای تخمين حجم هوای ريه در تصاوير ،CTبهويژه
در مورد بيمارانی که توانايی انجام ساير روشهای تشخيصی را ندارند،
بسيار مهم بوده و اطالعات پرارزشی را در اختيار قرار میدهد [.]3[ ،]2
اولين گام برای تخمين حجم هوای ريه ،تشخيص نواحی حاوی هوای ريه
در تصاوير از طريق بخشبندی 2است .به دليل شكل هندسی بسيار
پيچيده کيسههای هوايی و مجاری ريه ،روشهای رايج بخشبندی
همچون مجموعه سطح ]13[ 3و يا الگوهای دگرديس پذير ]14[ 4برای
استفاده در کاربرد بخشبندی هوا در تصاوير سهبعدی ريه مناسب نبوده و
کمتر مورداستفاده قرار گرفتهاند .دليل اين موضوع از بار محاسباتی باال و
میشود .استفاده از روشهای مبتنی بر آستانه در چنين مسائل با هندسه
پيچيدهای میتواند راهحل مناسبی باشد .اما بايد توجه کرد که دقت نتايج
حاصله از بخشبندی تصوير مبتنی بر آستانه شديداً بهدقت مقادير

بخشبندی خام مورداستفاده قرار گرفته و سپس در يک مرحله اضافی و
با تنظيم دقيق پارامترها نتايج دقيقتری حاصل میشود.
بهعنوان يكی از اولين پژوهشها در اين حوزه Gamsu ،و
همكارانش از تصاوير اشعه ايكس در راستای محورهای قدامی-خلفی و
جانبی از قفسه سينه برای تخمين حجم کل ريه و حجم بازدمی فعال در
يک ثانيه (FEV1) 5استفاده کردند [ .]15در سال  Kauczor 1998و
همكارانش يک روش خودکار مبتنی بر آستانه برای بخشبندی کل ريه
در مجموعه تصاوير متوالی  CTمارپيچ که در انتهای دم و بازدم ثبت شده
بودند ارائه کردند [ .]16در اين روش آستانههای مختلفی که بهصورت
تجربی بهدستآمده بود برای تخمين حجمهای ريه به کار گرفته شد.
چند سال بعد همين گروه ،از مقادير آستانه که بهوسيله آزمايش
بهدستآمده بود برای تخمين محدوده هوای تهويه شده درون ريه در
تصاوير  3He MRIمربوطه استفاده کردند [ .]17بهمنظور افزايش دقت،
آنها بهصورت دستی خطاهای تصوير را حذف کرده و حجم
تفكيکشده نواحی حاوی هوا و بافت را بر اساس يک نرخ  0/82که
بهصورت تجربی بهدستآمده بود ،تخمين زدند .در سالهای اخير
 Flemingو همكارانش تالش کردهاند تا نرخ محاسبهشده برای نسبت
هوا و بافت را برای کاربردهای کلينيكی بهبود ببخشند [ .]18اما وابستگی
شديد به پارامترهايی که مقاديرشان بهصورت تجربی محاسبه میشوند و
نيز نامشخص بودن تفكيک فضايی محدوده هوا و بافت درون ريه در
چنين پژوهشهايی ،فرصت توسعه روشهای دقيقتر برای تخمين حجم
هوای ريه را خالی گذاشته است .بهعنوان نمونه Goris ،و همكارانش از
مقادير آستانه بهدستآمده با آزمايشهای تجربی برای سنجش کمی
ميزان گيرافتادگی هوا در تصاوير متوالی  CTبا رزولوشن باال که در حين
تنفس از بيماران فيبروز سيستيک 6ثبت شده بود ،استفاده کردند [.]19
همچنين Zaporozhan ،و همكارانش مقادير آستانه پايين و بااليی که
بهصورت عملی بهدستآمده بود را برای بخشبندی تصاوير CTو MRI

باهدف تخمين حجمهای تهويه شده در هر يک از دو قسمت ريه در
بيمارانی که پيوند ريه انجام داده بودند ،به کار گرفتند [ .]20همانطور که
پيشتر گفته شد ،در کاربردهای کلينيكی پارامترهای متنوع
تصويربرداری همچون ميزان رزولوشن مختلف تصوير مورداستفاده قرار
میگيرد .درنتيجه اين تنوع ،بكار گيری مقادير آستانه تجربی بهمنظور
استفاده وسيع برای تصاوير مختلف از اعتبار کافی برخوردار نبوده و منجر
به کاهش دقت نتايج بخشبندی و حجم هوای تخمينزدهشده خواهد
شد .بنابراين در دست داشتن روشی که نسبت به تغيير پارامترهای تصوير
مقاوم باشد ،ارزشمند خواهد بود .نقطه ضعف اصلی اکثر رويكردهای
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تمايل اين الگوريتمها به برآورده کردن عبارت (ترم) خميدگی ناشی

قرار میگيرد .بهطورمعمول ،نقاط بيشينه هيستوگرام برای انجام يک
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طيف وسيعی از فرآيندهای تشخيص و درمان بيماریهای ريه هستند [–]6

دادههای توزيع چگالی آماری تصوير همچون هيستوگرام مورداستفاده
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تجربی پيشنهاد داده شده برای بخشبندی ريه ناشی از عدم قابليت

دادهشده توانايی سامانمند آن برای در نظر گرفتن تأثير حجم جزئی بافت

تطبيقپذيری بهمنظور شخصیسازی آستانههای باال و پايين بخشبندی بر

در محدوده حاوی هوای ريه است .اين موضوع منجر به مقاوم بودن

مبنای کاربرد خاص موردنظر است .بهعالوه ،اکثر اين روشها کل

عملكرد روش پيشنهادی در مقابل تغيير پارامترهای تصوير ،ازجمله

محدوده ريه شامل هوا و بافت ريه را بخشبندی میکنند .هرچند

رزولوشن ،میشود .نتايج بهدستآمده از پيادهسازی روش پيشنهادی بر

همانطور که اشاره شد ،دستهای از پژوهشگران حجم هوای ريه را از

روی دادههای حيوانی و انسانی نشاندهنده دقت قابلتوجه روش

روی حجم کل ريه با اعمال يک ضريب اصالح تجربی تخمين زدهاند اما

پيشنهادی در دقت و کارايی تخمين حجم هوای ريه در فاز دم و بازدم

اين روش نيز به دليل استفاده از مقادير تجربی به داليل شرحدادهشده

است .عالوه بر آن ،با استفاده از الگوريتمهای مدلسازی ،محدوده

کارايی الزم را نداشته و خطای حجم هوای تخمين زده را افزايش

فضايی حاوی هوا از ريه بهصورت سهبعدی بازسازی شده است که

میدهد .يک حوزه قابلتوجه ديگر در بخشبندی تصاوير ريه ،دستيابی

اطالعات ارزشمندی در راستای ارزيابی کارکرد تنفسی ريه در اختيار

به روشی است که قادر باشد اطالعاتی راجع به محدوده فضايی نواحی

پزشكان قرار میدهد .همچنين ،رويكرد مختلف استفاده از اندازهگيری

حاوی هوا و بافت در ريه را در اختيار قرار دهد .چنين اطالعاتی در

حجم کلی ريه و اندازهگيری مستقيم حجم هوای درون ريه در اين مقاله

کاربردهايی ازجمله تحليل ساختار جراحت و يا گير افتادگی هوا بسيار

موردبررسی و مقايسه قرار گرفته است.

ارزشمند خواهد بود .اگرچه امروزه روشهای آستانهگذاری بهينه
کارآمدی از سوی پژوهشگران ارائه شدهاند ،اما چنين روشهايی تنها
بهمنظور جداسازی ناحيه ريه از پسزمينه در بخشبندی کل ريه

 -2مرور روش تخمین حجم هوای ریه []24

ازجمله [ ]22[ ،]21بهعنوان يک مرحله اوليه در بخشبندی کل ريه بكار

مبتنی بر آستانهگذاری ،انتخاب آستانههای مناسب و دقيق حياتیترين

گرفته شده است .اما استفاده از چنين روشهايی برای بخشبندی هوای

مسئله است .اهميت اين موضوع در تصاوير سهبعدی ريه که دارای ميدان

درون ريه ،بهعنوان يک بخش ميانی که لزوماً معيار بهکارگرفته شده در

تصوير نسبتاً وسيع و تعداد زيادی وکسل (حدود  30ميليون عدد) هستند،

روش  Otsuرا برآورده نمیکند ،راهگشا نيست .بهعالوه ،حجم

بهمراتب بيشتر است .بنابراين يافتن آستانه صحيح تأثير زيادی بر دقت

محاسباتی باالی روش  Otsuدر تصاوير سهبعدی ريه،که ابعاد

نتايج نهايی خواهد داشت .مبنای روشی که در ادامه تشريح خواهد شد

قابلتوجهی دارند ،نقطه ضعف مهمی برای اين روش بوده و منجر به

استفاده از دو تصوير  CTسهبعدی متوالی از ريه ،يكی در انتهای بازدم و

محدوديت استفاده از آن در چنين کاربردهايی شده است.

ديگری انتهای دم است که نقاط تعادل چرخه تنفس هستند .همانطور که

حين تنفس برای بخشبندی هوای ريه پيشنهاد داده شده است [.]23

بازدم تصاوير ريه دو نقطه  Aو  Bمحل برخورد ناحيه ميانی دو

همچنين با توسعه آن ،روش جديدی برای تخمين دقيق حجم هوای ريه

هيستوگرام هستند .اين ناحيه که بين نقاط  Aو  Bواقع شده است ،متناظر

ارائه شده است [ .]24در اين مقاله با توسعه اين روش جديد که بر مبنای

با روشنايی وکسلهايی است که بخش مربوط به هوای درون ريه از

ترکيب دادههای تصاوير متوالی ريه در فاز دم و بازدم و با هدف تخمين

تصوير را تشكيل میدهند .بهعبارتديگر اين وکسلها از قسمت بزرگی

حجم هوای ريه دقيقتر بهصورت خودکار عمل میکند ،ضمن پيشنهاد

از هوا و قسمت اندکی بافت نرم تشكيل شدهاند .عالوه بر آن ،نشان داده

يک الگوريتم کامل برای تعيين خودکار محدوده پاسخ اوليه مسئله

شده است که در هيستوگرام تصاوير ريه محدوده وکسلهای دارای

بهينهسازی ،نتايج مقايسه با الگوريتم اندازهگيری حجم ريه ،آزمايش بر

روشنايی کوچکتر از نقطه  Aمتناظر با بخش هوای پسزمينه بوده و

روی تصوير حيوانی و همچنين پيادهسازی بر روی تصاوير کلينيكی ارائه

محدوده وکسلهای دارای روشنايی بزرگتر از نقطه  Bمتناظر با بخش

شده است .عالوه بر آن بهمنظور فراهم شدن امكان تعيين موقعيت فضايی

بافت نرم است [ .]23بهطورکلی ،وکسلهای دارای روشنايی حوالی نقطه

نواحی حاوی هوا در ريه از يک روش بازسازی سهبعدی استفاده شده

 Aو  Bبهطور عمده متناظر با نواحی پيرامونی ريه و مجاری هوايی است

است.

که مرز بين هوای پسزمينه ،هوای درون ريه و بافت نرم را تشكيل

در يک ديدگاه کلی ،روش بر مبنای يک چارچوب نوين تحليل

میدهند.

تصاوير متوالی  CTاز ريه استوار است .اين روش شامل تشكيل و حل
يک مسئله بهينهسازی برای تعيين محدوده وکسلهای هوای درون ريه بر
مبنای اطالعات موجود در تصاوير متوالی  CTريه در فاز دم و بازدم
میشود و عالوه بر آن از ويژگیهای بيوفيزيكی بافت ريه نيز بهمنظور
دستيابی به تخمين دقيقتر بهره میبرد .يک ويژگی مهم روش پيشنهاد
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در سالهای اخير ايده استفاده از اطالعات تصاوير متوالی  CTريه در

در شكل  1نمايش داده شده است ،در هيستوگرام ترکيبی فازهای دم و
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()2

) 𝑦𝐼 {𝐼𝛼 , 𝐼𝛽 } = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛 𝐽(𝐼𝑥 ,
𝑦𝐼𝐼𝑥 ,

چنانچه بتوان برای تضمين وجود و يكتايی پاسخ در اين مسئله
بهينهسازی يک حدس اوليه برای محدوده پاسخ به دست آورد ،آنگاه
حل اين مسئله بهينهسازی از طريق الگوريتم جستجوی جامع دوبعدی در
فضای اعداد صحيح بر روی يک همسايگی مناسب اطراف حدس اوليه
از پيش محاسبهشده  IAو  IBقابلاستفاده خواهد بود .اولين گام برای
دستيابی به اين حدس اوليه ،يافتن نقاط  Aو  Bدر هيستوگرام ترکيبی
تصاوير دم و بازدم است.
شكل  :1هيستوگرام ترکيبی تصاوير  CTريه در انتهای دم و بازدم .نقاط  Aو B
محل تقاطع ناحيه بيشينه دوم هيستوگرام ترکيبی دو تصوير دم و بازدم هستند.

از سوی ديگر ،بايد توجه داشت که ساختار کليدی بافت ريه در
ابعاد ميكروسكوپی کيسههای هوايی هستند که قطری معادل  150تا 500
ميكرومتر (با ميانگين  250ميكرومتر) در محدوده فشار فيزيولوژيک

اگرچه همانطور که پيشتر گفته شد نقاط  Aو  Bتقريب خوبی

دارند [ .]26[ ،]25درنتيجه چنانچه اندازه هر وکسل  1ميلیمتر مكعب در

برای آستانه پايين و باالی الگوريتم بخشبندی هستند ،اما میتوان با

نظرگرفته شود ،در هر وکسل تا  70کيسه هوايی وجود خواهد داشت.

جستجوی مقادير بهينهای که دو اصل تراکم ناپذيری بافت و ثبات جرم

اندازه وکسلها در تصاوير تابش کمتر اشعه که در تصويربرداری ريه (به

هوا را ارضا کنند تخمين دقيقتری به دست آورد که دقت نتيجه نهايی را

دليل ثبت تصاوير متوالی) رايج است ،تا بيش از  4ميلیمتر نيز میرسد که

بهطور مؤثری افزايش خواهد داد.

در اين موارد تعداد کيسههای هوايی موجود در هر وکسل به مقدار

اصل مطرحشده فرمولبندی میشود [ .]24در اين راهكار ،تعبير فيزيكی

هوايی در حين تنفس به شكلی است که ضخامت ديواره آنها در هنگام

اصل ثبات جرم هوا اين است که با توجه به ثابت بودن ميدان ديد تصوير،

بازدم به ميزان قابلتوجهی افزايش میيابد [ .]27بنابراين در نظر گرفتن

هرگونه افزايش در ميزان حجم هوای پسزمينه (که متناسب با سطح زير

ميزان اثر حجم جزئی بافت موجود در محدوده حاوی هوا از ريه درنتيجه

منحنی هيستوگرام دم و بازدم قبل از آستانه پايين است) منجر به کاهش

نهايی اثر قابلتوجهی خواهد داشت .تصاوير  CTبر مبنای نگاشتی از

يكسان در ميزان حجم هوای درون ريه (که متناسب با سطح زير منحنی

ضرايب تضعيف فتونهای منتشر شده از تيوب اشعه ايكس ثبت میشوند.

هيستوگرام دم و بازدم بين آستانه پايين و باال است) خواهد شد و

با توجه به ميزان انرژی استفاده شده در ثبت تصاوير  ،CTضرايب

برعكس .همچنين اصل تراکم ناپذيری بافت چنين الزم میدارد که

تضعيف متناظر با وکسلهای حاوی بافت ريه رابطه خطی با چگالی

هيستوگرام دم و بازدم بعد از آستانه باال (که متناظر با بخش بافت نرم

خواهند داشت [ .]28بنابراين با استفاده از تحليل مورفومتريک بافت ريه

است) همگرا شده و اختالف آنها به سمت صفر ميل کند .با در اختيار

در [ ]29روشی برای محاسبه کسری از بافت ريه که در هر وکسل قرار

داشتن تصاوير دم و بازدم چنين تابع هزينهای را میتوان بهصورت زير

گرفته است ،در مقالهای که اخيراً توسط نويسندگان مقاله منتشر شده،
ارائه شده است [ .]24در اين روش ،تناسب کسری چگالی بافت ريه

تعريف کرد:
𝑦𝐼

𝑥𝐼

||]𝐼[ 𝑑𝐻| ∑ 𝐽(𝐼𝑥 , 𝐼𝑦 ) = |∑|𝐻𝑑 [𝐼]| −
𝐼𝑥 +1

()1

0
𝑥𝑎𝑚𝐼

|]𝐼[ 𝑑𝐻| ∑ + 

موجود در هر وکسل نسبت به چگالی بافت نرم وکسلی که کامالً از بافت
نرم تشكيل شده و حاوی هيچ مقداری از هوا نباشد 𝑥𝑜𝑣𝜃 ناميده شده و از
رابطه زير محاسبه میشود:

()3

𝑥𝑜𝑣𝜃

که  يک ضريب وزنی و ] Hd [Iتفاضل هيستوگرام تصاوير دم و

که  Iair ،Ivoxو  Itisبه ترتيب سطح روشنايی وکسل موردنظر،

بازدم است .در حقيقت اين تابع شامل دو بخش است که بخش اول

سطح روشنايی وکسل متناظر با بخش هوای پسزمينه و سطح روشنايی

اندازه اختالف بين تغييرات هوای درون ريه و هوای پسزمينه را نشان

وکسل متناظر با بخش بافت نرم هستند .به عبارت دقيقتر Iair ،و  Itisبه

داده و بخش دوم تغيير ميزان بافت نرم را به دست میدهد .درنتيجه با

ترتيب از مقادير ميانگين سطوح روشنايی کوچکتر از  Iαو بزرگتر Iβ

استفاده از اين تابع هزينه و حل مسئله بهينهسازی زير میتوان حدود

به دست میآيند.

آستانه پايين و باالی بهينه که آنها را به ترتيب  Iαو  Iβمیناميم،
محاسبه کرد:
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𝑟𝑖𝑎𝐼 𝐼𝑣𝑜𝑥 −
=
𝑟𝑖𝑎𝐼 𝐼𝑡𝑖𝑠 −

𝐼𝑦 +1
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𝑥𝑎𝑚
𝐼=𝐼𝐼∑
𝐼 ]𝐼[𝐻
𝛽 +1

()4

𝑥𝑎𝑚
𝐼=𝐼𝐼∑
]𝐼[𝐻 +1

= 𝑠𝑖𝑡𝐼 ,

𝛽

𝛼
∑𝐼𝐼=0
𝐼 ]𝐼[𝐻
𝛼
𝐼=𝐼𝐼∑

]𝐼[𝐻
𝑛𝑖𝑚

= 𝑟𝑖𝑎𝐼

بنابراين ضريب سهم حجم هوای هر وکسل که به اختصار آن را
 AVPCvoxمیناميم از رابطه زير محاسبه میگردد:

()5

𝑥𝑜𝑣𝜃 𝐴𝑉𝑃𝐶𝑣𝑜𝑥 = 1 −

اندکی بافت نرم هستند ،اما همانطور که در [ ]25نشان داده شده است به
دليل تعداد بسيار زياد وکسلها همين مقدار اندک بافت نيز میتواند
درنهايت به يک خطای انباشته قابلتوجه منجر شود .در ادامه شبه کد اين
الگوريتم آورده شده است:
الگوریتم  :1شبهکد پيادهسازی الگوريتم محاسبه محدوده پاسخ
𝒐𝒅 𝒙𝒂𝒎𝑰 𝒐𝒕 𝟎 ← 𝑰 𝒓𝒐𝑭 𝟏.

درنهايت حجم هوای ريه از رابطه زير به دست میآيد:
𝛽

()6

]𝑰[ 𝒉𝒙𝑬𝑯 𝟏. 𝟏 𝑺𝒆𝒕 𝑯𝒅 [𝑰] = 𝑯𝑰𝒏𝒉 [𝑰] −

]𝑖[ 𝑥𝑜𝑣𝐶𝑃𝑉𝐴 ]𝑖[ 𝑥𝑜𝑣𝑁 ∑ 𝑥𝑜𝑣𝑉 = 𝑉𝐴

𝒕𝒆𝑺 𝟐 𝟏.

𝛼=𝑖

که  Vvoxو  Nvoxبه ترتيب حجم هر يک از وکسلها و تعداد
وکسلهای متناظر با سطح روشنايی موردنظر هستند.

 -3روش پیشنهادی
همانطور که در بخش قبل اشاره شد ،اولين گام برای حل مسئله
بهينهسازی ،يافتن نقاط  Aو  Bدر هيستوگرام ترکيبی تصاوير دم و بازدم
است .در اين مقاله برای يافتن نقاط  Aو  Bيک الگوريتم خودکار

]𝒎 𝑯𝒅 [𝑰] + 𝑯𝒅 [𝑰 + 𝟏] + ⋯ + 𝑯𝒅 [𝑰 +
∑ = ]𝑰[𝑭
𝒎
𝒓𝒆𝒕𝒍𝒊𝒇 𝑨𝑴 𝒇𝒐 𝒆𝒛𝒊𝒔 𝒘𝒐𝒅𝒏𝒊𝒘 = 𝒎 𝒆𝒓𝒆𝒉𝑾
)]𝑰[𝑭(𝒏𝒈𝒔 = ]𝑰[𝑺 𝒕𝒆𝑺 𝟑 𝟏.
𝟎<𝒙
𝟎≥𝒙

−𝟏,
{ = )𝒙(𝒏𝒈𝒔 𝒆𝒓𝒆𝒉𝑾
𝟏,
]𝟏 𝟏. 𝟒 𝑺𝒆𝒕 𝑫[𝑰] = 𝑺[𝑰] − 𝑺[𝑰 −
𝒓𝒐𝒇 𝒅𝒏𝑬

پيشنهاد میشود.

 -1-3محاسبه حدس اوليه محدوده پاسخ

)]𝑰[ 𝒉𝒏𝑰𝑯(𝒙𝒂𝒎 𝒈𝒓𝒂 =
𝑰

هيستوگرام تصوير بازدم از دم محاسبه میشود .ازآنجاکه نقاط  Aو B

𝟐𝑷𝑰 𝒅𝒏𝒊𝑭 𝟑.

محل تالقی دو هيستوگرام دم و بازدم هستند ،اين دو نقطه در ]Hd [I

بهصورت نقاط عبور از صفر ظاهر خواهند شد .در مرحله بعدی برای
حذف نوسانات فرکانس باال از يک فيلتر پايينگذر استفاده شده که
خروجی فيلتر ] F[Iناميده میشود .سپس با اعمال تابع عالمت بر روی
] F[Iدنباله ] S[Iمحاسبه میشود .پسازآن ] D[Iبا اعمال اپراتور مشتق
بر روی ] S[Iمحاسبه میشود .بخش ميانی هيستوگرام ،متناظر با هوای

)]𝑰[ 𝒉𝒏𝑰𝑯(

𝟏𝑷𝑰 𝟒. 𝑺𝒆𝒕 𝑾 = 𝑰𝑷𝟐 −
}𝑾 𝟓. 𝑭𝒊𝒏𝒅 𝑻𝟏 [𝑰] = {𝑫[𝑰] | 𝑰𝑷𝟏 < 𝑰 < 𝑰𝑷𝟏 +
)𝒏( 𝟏𝑻 = 𝑨𝑰 𝒕𝒆𝑺 𝟔.

درون ريه ،دارای عرض تقريباً برابر با فاصله بيشينه اول و دوم هيستوگرام

𝒏 𝒆𝒓𝒆𝒉𝑾

است .بنابراين با محاسبه فاصله بيشينه اول و دوم هيستوگرام میتوان
عرض تقريبی بخش ميانی را محاسبه نمود که آن را  Wمیناميم.
همچنين IP1 ،و  IP2به ترتيب محل وقوع بيشينه اول و دوم هستند .در
مرحله بعد دو مجموعه  T1و  T2تعريف میشوند که به ترتيب محدوده
بين  IP1تا  IP1 + Wو محدوده بين  IP2و  IP2 + Wاز ] D[Iرا شامل
به دست میآيند .بر اساس بررسی انجام شده بر روی مجموعه تصاوير

)]𝑰[ 𝟏𝑻(𝒏𝒊𝒎 𝒈𝒓𝒂 =
}𝑾 𝟕. 𝑭𝒊𝒏𝒅 𝑻𝟐 [𝑰] = {𝑫[𝑰] | 𝑰𝑷𝟐 < 𝑰 < 𝑰𝑷𝟐 +
)𝒌( 𝟐𝑻 = 𝑩𝑰 𝒕𝒆𝑺 𝟖.
𝒌 𝒆𝒓𝒆𝒉𝑾
)]𝑰[ 𝟐𝑻(𝒙𝒂𝒎 𝒈𝒓𝒂 =

مختلف يک همسايگی به عرض 𝑊 0.2در اطراف  IAو  ،IBبرای
استفاده بهعنوان حدس اوليه محدوده پاسخ بهاندازه کافی بزرگ و مناسب
خواهد بود .اکنون با حل مسئله بهينهسازی و مشخص شدن آستانه بهينه
پايين و باال میتوان وکسلهای محدوده هوای درون ريه را بخشبندی و
شمارش کرد .لكن مسئلهای که بايد موردتوجه قرار گيرد اين است که
چنين وکسلهايی اگرچه بهطور عمده حاوی مقدار زيادی هوا و مقدار
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با محاسبه مقادير حدس اوليه برای  IAو  IBاکنون میتوان مطابق
آنچه در بخش  2گفته شد ،از طريق الگوريتم جستجوی جامع دوبعدی
در فضای اعداد صحيح بر روی يک همسايگی مناسب اطراف نقاط
حدس اوليه محاسبه شده مقادير آستانه بهينه را محاسبه نمود.
Journal of Control, Vol. 11, No. 1, Spring 2017
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میشوند .در آخرين مرحله  IAبا يافتن کمينه  T1و  IBبا يافتن بيشينه T2

𝒙𝒂𝒎

𝒅𝒏𝒆𝑰=𝟐𝑰𝑷𝟐 ,… ,

𝒈𝒓𝒂 =
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در مرحله اول تفاضل هيستوگرام تصاوير ،Hd [I] ،با تفريق کردن

𝟏𝑷𝑰 𝒅𝒏𝒊𝑭 𝟐.
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با تعيين آستانه پايين و باالی روشنايی نواحی حاوی هوا ،اکنون
میتوان اين مناطق را بخشبندی و مدلسازی کرد.

منجر به ايجاد يک برش مثلثی خواهد شد و الگوی تالقی رويه با مكعب
متناظر با هر يک از اين  14حالت را با ترکيبی از يک يا چند مثلثی
میتوان بازسازی کرد.

 -2-3مدلسازی سهبعدی ناحيه بخشبندی شده
بهمنظور مشخص کردن محدوده فضايی بخشهای حاوی هوا در
ريه ،از الگوريتم مكعبهای راهپيما ]30[ 1برای ساخت مدل سهبعدی
استفاده شده است که با ايجاد يک رويه ،حجم موردنظر را در فضای
سهبعدی بازسازی میکند .در اين الگوريتم ابتدا يک مكعب فرضی که
رئوس آن ،دو دسته 4تايی از پيكسلهای تصوير در دو برش متوالی از
تصوير سهبعدی هستند ،در نظر گرفته میشود که در شكل  2نمايش داده
شده است.

شكل  :3حاالت مختلف تالقی رويه با مكعب .رئوس مشخصشده با دايرههای
کوچک درون بخش واقع شده اند و در تصوير نتيجه الگوريتم بخشبندی مقدار
يک دارند ،درحالیکه ساير رئوس دارای مقدار صفر هستند.

ترکيب اين الگوها در کنار هم درنهايت رويه موردنظر را تشكيل
خواهد داد .الگوی شماره  1زمانی رخ میدهد که از ميان  8رأس مكعب

شكل  :2مكعب در نظر گرفتهشده بين دو برش متوالی  kو  k+1از تصوير i .وj
انديس هر يک از پيكسلهای متناظر با برشهای تصوير است.

الگوهای  2و  3و  4هنگامی اتفاق میافتند که دو رأس درون (يا بيرون)
بخش بوده و ساير رئوس بيرون (يا درون) بخش باشند .ساير الگوها نيز به
طريق مشابه برای سه و چهار رأس در نظر گرفته میشود .اين الگوها با

در گام بعدی بايد مشخص شود که رويه بازسازیشده بر مبنای

شمارهگذاری رئوس مكعب ،بهوسيله يک کد  8بيتی مشخص میشوند

تصوير چگونه با اين مكعب تالقی میکند .اين عمل با حرکت به سمت

که چنانچه رأس متناظر با هر بيت توسط رويه از مكعب جدا شده باشد

مكعب بعدی برای کل تصوير تكرار میشود .برای مشخص شدن

مقدار آن بيت يک و در غير اين صورت صفر خواهد بود .بهعنوانمثال

مكعبهايی که در رويه موردنظر مشارکت دارند از نتايج الگوريتم

کد الگوی شماره  1برابر  00000001خواهد بود.

بخشبندی استفاده میشود .در تصوير بخشبندی شده به رئوسی که در

در آخرين مرحله بردار نرمال هريک از رئوس قطعات مثلثی الگوی

درون بخش موردنظر قرار داشتهاند مقدار يک و به رئوس خارج از بخش

متناظر با مكعب محاسبه میشود .ازآنجاکه مؤلفههای بردار گراديان روی

مقدار صفر نسبت داده شده است .بنابراين مكعبهايی که حاصل جمع

سطح مماس ناحيه بخشبندی شده صفر بوده و بر اين سطح عمود است،

مقادير رئوس آن عددی بزرگتر از صفر و کوچکتر از هشت باشد،

بردار نرمال موردنظر را با محاسبه بردار گراديان در محل هريک از رئوس

روی سطح مجموعه بخشبندی شده قرار داشته و قسمتی از رويه

میتوان به دست آورد .مؤلفههای بردار نرمال هر يک از رئوس مكعب با

موردنظر خواهند بود .اکنون بايد نحوه تالقی کردن رويه با مكعبها را

استفاده از روابط زير محاسبه میشود:

دو وضعيت درون بخش يا خارج بخش قابلتصور است ،بنابراين در
حالت کلی  28=256حالت مختلف برای تالقی کردن رويه با مكعب
وجود خواهد داشت .برای سادهسازی مسئله با بررسی حاالت متقارن و
حذف حاالت مشابه ،درنهايت  14حالت منحصربهفرد وجود خواهد

()6

)𝑘 𝐼(𝑖, 𝑗 + 1, 𝑘) − 𝐼(𝑖, 𝑗 − 1,
𝑦∆

= )𝑘 𝐺𝑦 (𝑖, 𝑗,

داشت که در شكل  3نمايش دادهشدهاند .تالقی رويه با هر رأس مكعب
)𝐼(𝑖, 𝑗, 𝑘 + 1) − 𝐼(𝑖, 𝑗, 𝑘 − 1
𝑧∆
Marching Cubes Algorithm
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396

= )𝑘 𝐺𝑧 (𝑖, 𝑗,

1
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مشخص نمود .ازآنجاکه هر مكعب دارای  8رأس است و برای هر رأس

)𝑘 𝐼(𝑖 + 1, 𝑗, 𝑘) − 𝐼(𝑖 − 1, 𝑗,
= )𝑘 𝐺𝑥 (𝑖, 𝑗,
𝑥∆
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تنها يكی از رئوس توسط رويه از سايرين جدا شود .به همين ترتيب
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که 𝑥𝐺 𝐺𝑦 ،و 𝑧𝐺 مؤلفههای بردار گراديان در راستای سه محور

هوای موجود ريه با دقت باال میشود .شكل  4نتايج الگوريتم بخشبندی

هستند 𝑗 ،𝑖 .و 𝑘 به ترتيب انديسهای پيكسل و برش تصوير بوده و 𝑥∆،

استفادهشده را در برشهای تصوير  CTسهبعدی در راستای سه محور

𝑦∆ و 𝑧∆ طول لبههای مكعبها (فاصله پيكسلها و برشهای تصوير از

نشان میدهد .خروجی الگوريتم بخشبندی برای مدلسازی استفادهشده

يكديگر) هستند .اکنون با درونيابی بردارهای نرمال رئوسی از مكعب

که تصوير بازسازیشده نهايی در شكل  5قابلمالحظه است .مدل ساخته

که رأس قطعه مثلثی ميان آنها قرارگرفته است ،بردار نرمال هريک از

شده اين امكان را به پزشكان خواهد داد که نواحیای از ريه که در

رئوس قطعات مثلثی محاسبه میشود .بردارهای نرمال بهدستآمده در

فرآيند تنفس مشارکت فعال دارند را با دقت باال مشخص کند که اين

مدل سايه زنی گوراد 1الگوريتمهای رندرينگ استفاده میشود که نتيجه

موضوع در تشخيص زودرس اختالالت عملكردی ريه همچون

آن دستيابی به نمايش يک رويه هموارتر است.

گيرافتادگی هوا 3در بيماری  COPDبسيار مفيد و راهگشا خواهد بود.

 -4نتایج
بهمنظور بررسی عملكرد روش پيشنهادشده يک آزمايش برونتنی

2

بر روی ريهای که از يک خوک بالغ  80کيلوگرمی بهدستآمده ،انجام
شده است .اين ريه در شرايط آزمايشگاهی تحت کنترل ،به يک دستگاه
ونتيالتور مدل  North American Drager Narkomed 2Aاز طريق
يک لوله تعبيهشده درون نای متصل و حجم هوای ورودی و خروجی به
ريه در فاز دم و بازدم ثبت شده است .تصاوير  CTاز اين ريه در نقاط
تعادل تنفس يعنی انتهای دم و انتهای بازدم به ترتيب با حجم تثبيتشده
هوای  320ميلیليتر و  700ميلیليتر ثبت شد .تصاوير CTتوسط دستگاه
مدل  GELocus Ultra scannerثبت شده که ابعاد هر يک از تصاوير
 228×186×324وکسل است که اندازه هر يک از وکسلها
پيشنهادی برای تصوير دم و بازدم به ترتيب  693و 323ميلیليتر بوده است
که نشاندهنده خطايی برابر  0/9و  1درصد به ترتيب برای فاز بازدم و دم
است.

شكل  :5تصاوير نتيجه مدلسازی سهبعدی .تصوير باال مربوط به فاز دم و تصوير

] [ Downloaded from joc-isice.ir on 2023-01-10

 0/62×0/62×0/62ميلیمتر است .حجم هوای محاسبهشده از روش

پايين مربوط به فاز بازدم است .زاويه نمايش تصاوير بهمنظور نمايش بهتر جزييات
متفاوت انتخاب شده است.

مربوط به فاز بازدم است.

حجم ريه
همانطور که گفته شد الگوريتمهايی که کل محدوده ريه را

بنابراين نتايج بهدستآمده نشان میدهد که استفاده از روش

بخشبندی میکنند خطای زيادی در تخمين حجم ريه خواهند داشت .اما

پيشنهادی برای بخشبندی و محاسبه تأثير خطای حجم جزئی ناشی از

ازآنجاکه گاهی با اين استدالل که اختالف حجم کل ريه در فاز دم و

وجود بافت نرم در وکسلهای متناظر با هوای ريه ،منجر به تخمين حجم

بازدم معادل حجم هوای تهويه شده در حين تنفس است ،از چنين
الگوريتمهايی بهمنظور تخمين اختالف بين حجم هوای تهويه شده در

Gouraud Shading Model
Ex vivo
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396

1
2

Air trapping

3
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شكل  :4نتايج الگوريتم بخشبندی .تصوير باال مربوط فاز دم و تصوير پايين

 -1-4مقايسه نتايج با روشهای مبتنی بر اندازهگيری
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حين تنفس استفاده میشود .در اين قسمت به ارزيابی نتايج چنين

به وسعت  143مترمربع است که درمجموع جرمی معادل  900گرم دارد

الگوريتمهايی با الگوريتم پيشنهادی خواهيم پرداخت.

[.]32[ ،]26

ريه يک ارگان با ساختاری پيچيده و غير همگن است که اين
موضوع بخشبندی آن را دشوار میکند .همچنين ريه دارای دو بخش
مجزا (ريه سمت چپ و راست) است و برای بخشبندی آن بايد از
الگوريتمی استفاده کرد که قابليت بخشبندی همزمان چند هدف 1را
داشته باشد .از سوی ديگر حجم باالی داده در هر عكس سهبعدی الزم
میدارد الگوريتم موردنظر سرعت محاسباتی قابل قبولی داشته باشد .بافت
غير همگن ريه موجب میشود روشهايی همچون پربند فعال ]14[ 2که بر
مبنای گراديان عمل میکنند باوجود همه مزايايی که دارند در بخشبندی
ريه عملكرد بهينهای نداشته باشند .در سالهای اخير روش جديدی برای
بخشبندی تصاوير پزشكی به نام پربندهای فعال مبتنی بر آمار مقاوم
محلی 3ارائهشده است که عالوه بر توانايی بخشبندی همزمان چند
هدف ،در مواجهه با بافتهای غير همگن دارای عملكرد مقاومی است
[.]31
مهمترين وجه تمايز اين روش با روشهای متداول پربند فعال،
استفاده از يک بردار ويژگی مبتنی بر آمار محلی بهجای گراديان برای

شكل  :6نتايج الگوريتم پربندهای فعال مبتنی بر آمار مقاوم محلی .تصوير باال
مربوط فاز دم و تصوير پايين مربوط به فاز بازدم است.

تكامل پربند است .روش مذکور يک روش نيمهخودکار است که بر
اساس يک تعداد نقاط مشخصشده توسط کاربر ،در قالب يک نقشه
برچسب اوليه ،شروع به کار میکند .در اين روش بهمنظور استفاده از
] [ Downloaded from joc-isice.ir on 2023-01-10

حداکثر اطالعات موجود در نقشه برچسب اوليه ،نهتنها از موقعيت نقاط
مشخصشده برای مشخص کردن موقعيت مكانی هدف استفاده میشود،
بلكه از اين نقاط بهعنوان دادههای نمونهای که دربردارنده اطالعات
آماری مشابه باهدف موردنظر هستند نيز استفاده خواهد شد.
شكل  6نتايج بخشبندی بهدستآمده از اين روش و شكل  7مدل
ساختهشده بر اساس آن را نشان میدهد .حجم بهدستآمده بر مبنای اين
روش برابر با  509ميلیليتر در فاز بازدم و  819ميلیليتر در فاز دم است.
مقادير بهدستآمده به ترتيب برای فاز دم و بازدم خطای  17و  59درصد
را نشان میدهد .اما انتظار میرود اختالف حجم ريه در فاز دم و بازدم با
اختالف حجم هوای محاسبهشده در اين دو فاز کمتر باشد .نتايج نشان
میدهد اختالف مقادير اندازهگيری شده برابر با  310ميلیليتر است که
نسبت به مقدار واقعی  18/4درصد خطا دارد .بر اساس آنچه در بخش
مقدمه اشاره شد ،چنين نتيجهای غافلگيرکننده نيست چراکه محدوده
مسيرهای هوايی ،کيسههای هوايی ،عروق خونی و لنفاوی میشود.
بهطورکلی ريه يک مرد بالغ به وزن  70کيلوگرم بهطور متوسط
حاوی 4/3ليتر هوا 200 ،ميلیليتر خون و  300ميليون کيسههايی با سطحی

شكل  :7تصاوير نتيجه مدلسازی سهبعدی بر اساس نتايج الگوريتم پربندهای فعال
مبتنی بر آمار مقاوم محلی .تصوير باال مربوط به فاز دم و تصوير پايين مربوط به
فاز بازدم است.

Simultaneous multi-object segmentation
Active contour
Local robust statistics driven active contours
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396

1
2
3

 -2-4بررسی تأثير رزولوشن
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بخشبندی شده بهعنوان ريه فقط حاوی هوا نبوده و شامل بافت نرم،
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در تصاوير کلينيكی بهمنظور کنترل دوز اشعه دريافت شده توسط

عملكرد الگوريتم ارائهشده بر روی تصاوير کلينيكی ،نتايج پيادهسازی آن

بيمار رزولوشن تصاوير کاهش میيابد .اين مسئله بهويژه در مورد تصاوير

بر روی دادههای انسانی آزمايشهای درونتنی مورد بررسی قرار

متوالی دم و بازدم اهميت بيشتری دارد ،چراکه بيمار بهطور متوالی در

میگيرد .برای اين منظور ،پنجاه و هشت جفت تصوير دم و بازدم ريه از

معرض دو بار تابش اشعه قرار خواهد گرفت .کاهش رزولوشن مهمترين

دو مطالعه در مورد بيماران مبتال به  COPDاز پايگاه داده پروژه

عامل تهديدکننده دقت در تخمين حجم هوای ريه است و به همين دليل

 COPDCgeneبهکار گرفته شد .اين تصاوير با استفاده از دستگاههای

مقاوم بودن الگوريتم نسبت به کاهش رزولوشن از اهميت بااليی

سیتیاسكن چندبرشی  PHILIPS ،GEو  SIEMENSثبت شدهاند

برخوردار است .بهمنظور بررسی دقت عملكرد الگوريتم در

که ابعاد تصاوير از  512×512×100تا  512×512×736وکسل بوده و

رزولوشنهای پايينتر ،از تصاوير آزمايشی مشابه کليه شرايط آزمايش

حجم وکسلهای آنها در بازه  0/244تا  1/376ميلیليتر مكعب قرار

قبل استفاده شد که در آن  8زوج تصوير دم و بازدم از ريه خوک در

دارد .همچنين  TLCو  FRCافراد مورد مطالعه در فاصله زمانی نزديكی

رزولوشنهای مختلف ثبتشدهاند .نتايج بهدستآمده از پيادهسازی

از زمان ثبت تصاوير ثبت شده است .مقدار متوسط اين فاصله زمانی

الگوريتم بر روی اين تصاوير در جدول  1آمده است .همانطور که

حدود سی دقيقه بوده است .تنظيمات مورد استفاده برای ثبت اين تصاوير

مشاهده میشود ،اگرچه با کاهش رزولوشن خطای تخمين افزايش

 50 mAsو  200 mAsبه ترتيب برای جريان در فاز بازدم و دم و نيز

میيابد اما همچنان نتايج بهدستآمده از دقت قابلتوجهی برخوردار

 120 kVpبرای ولتاژ هر دو فاز بوده است .بايد دقت نمود که برخالف

هستند .بهطورکلی نتايج بهدستآمده برای تصاوير دم نسبت به تصاوير

تصاوير برونتنی آزمايشهای حيوانی ،تصاوير کلينيكی تنها شامل ريه

بازدم دقيقتر هستند که اين مسئله ناشی از تأثير شديدتر اثر حجم جزئی

نيست و ابتدا بايد ناحيه دربرگيرنده ريه از بقيه تصوير جدا شود .برای اين

در تصاوير بازدم است.

منظور عالوه يک الگوريتم مبتنی بر رشد ناحيه برای جداسازی ريه ارائه

جدول  :1نتايج پيادهسازی الگوريتم تخمين حجم هوای ريه بر روی  8زوج

شدهاست .بنابراين ساختار کلی الگوريتم بهصورت نمايشدادهشده در

تصوير از ريه خوک که در رزولوشنهای مختلف ثبتشدهاند.

شكل  8است .در رديف باال که مربوط به محاسبه مقادير آستانه است،
ابتدا هيستوگرام تصاوير محاسبه شده و سپس هيستوگرام ترکيبی فاز دم و

تخمین

تخمین

در فاز دم

در فاز بازدم

بهينهسازی محاسبه شده و در ادامه با حل مسئله بهينهسازی ،مقادير آستانه
باال و پايين تصاوير دم و بازم متناظر محاسبه میشود .در رديف پايين که

3/4

3/8

1/000

مربوط به بخشبندی محدوده ريه میشود ،ابتدا قفسه سينه بخشبندی

4/9

5/5

1/331

شده و سپس در محدوده داخلی قفسه سينه مسيرهای هوايی و ريه

4/3

5/1

1/728

بخشبندی میشوند .در مرحله بعدی با بخشبندی مسيرهای هوايی اصلی

4/4

4/7

2/197

و حذف آنها از نتايج بخش قبل ،ناحيه ريه بخشبندی شده و ماسک

4/0

4/5

2/744

متناظر با محدوده ريه تهيه میشود .در رديف ميانی ،با استفاده از نتايج

4/7

5/4

3/375

رديفهای باال و پايين وکسلهای در محدوده روشنايی مقادير آستانه باال

4/9

5/1

4/096

و پايين محاسبه شده در نواحی متناظر با ماسک محدوده ريه جستجو شده

4/7

5/4

4/913

و تعداد آنها شمارش میگردند .در مرحله بعدی ضرايب  AVPCبرای

4/41±0/51

4/94±0/58

Mean±STD

هر وکسل محاسبه شده و سپس حجم هوای ريه محاسبه میشود.
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درصد خطای

درصد خطای

حجم وکسل
)(mm3

بازدم تشكيل میشود .در قسمت بعدی محدوده اوليه پاسخ مسئله

با پيادهسازی الگوريتم پيشنهادی ،درصد اختالف حجم  TLCثبت
افزايش ابعاد وکسلهای تصوير به دو دليل مختلف موجب افزايش
بافت ريه در سطوح مختلف ميكروسكوپی بوده و دليل ديگر محدوديت
دقت اندازهگيری ،بهخصوص در نواحی مرزی ،با استفاده از وکسلهای
بزرگتر است.

بهاختصار آن را  ELAVI1میناميم ،مقايسه شد .نكته حائز اهميت آن
است که اندازهگيری  TLCدر آزمون  PFTدر وضعيت نشسته انجام
میشود و اين در حالی است که تصاوير  CTدر وضعيت طاقباز ثبت
میشوند .مقدار  TLCدر اين دو وضعيت يكسان نيست و نشان داده شده
است که بهطور متوسط  TLCدر وضعيت طاقباز به ميزان  5/6درصد

 -3-4پيادهسازی بر روی تصاوير کلينيكی

کمتر از مقدار آن در وضعيت نشسته است [ .]33به همين دليلELAVI ،

در بخش قبل عملكرد الگوريتم ارائهشده بر روی دادههای حيوانی

با  94/4درصد حجم  TLCمقايسه شده است .مقدار ميانگين و انحراف

آزمايشهای برونتنی مورد بررسی قرار گرفت .اکنون بهمنظور ارزيابی
)Estimated Lung Air Volume in Inhalation (ELAVI
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396
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خطا در تخمين حجم هوای ريه خواهد شد .دليل اول تغيير مورفومتری

شده طی آزمون  PFTو حجم هوای ريه تخمين زدهشده در فاز دم ،که
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معيار خطای  ELAVIنسبت به  TLCمعادل 4/04



 6/86درصد

است .به همين ترتيب ،اختالف حجم تخمين زدهشده هوای ريه در فاز
بازدم که بهاختصار  ELAVE1میناميم ،با  FRCرا برحسب درصد
محاسبه گرديد .همانند آنچه در مورد  TLCگفته شد FRC ،نيز در
وضعيت نشسته ثبت میشود که البته مسئله تفاوت مقادير  FRCدر اين دو
وضعيت نسبت به تغييرات  TLCشديدتر است و نشانداده شده که مقدار
 FRCدر وضعيت طاقباز بهطور ميانگين به ميزان  29درصد کمتر از
آن

مقدار

جدول  :2مقايسه نتايج تخمين حجم هوای ريه با استفاده از روش پيشنهادی و
روش متداول.
خطای روش متداول

خطای روش

()%

پیشنهادی ()%

 STD
6/09  4/92
6/86  4/04

 STD
14/11  5/23
12/32  4/49

Mean

فاز تصویر

Mean
دم
بازدم

بر اساس نتايج موجود در جدول( )2چنين نتيجهگيری میشود که
حتی باوجود استفاده از روش پيشنهادی برای جبران اثر حجم جزئی
خطای روش متداول تقريباً دو برابر خطای روش پيشنهادی است .در
روش پيشنهادی به دليل تطبيق يافتن حدود آستانه با تصوير دقت نتايج به
مقدار قابل مالحظهای افزايش يافته است .اگرچه در اين مقايسه از روش
يكسانی برای جبران اثر حجمجزئی استفاده شده است ،اما در روش
متداول به دليل بهکارگيری مقادير تجربی ثابت برای محاسبه ضرايب
 ،AVPCخطای فاز بازدم در مقايسه با خطای فاز دم بيشتر است .اين
شكل  : 8دياگرام بلوکی کامل الگوريتم تخمين حجم هوا در تصاوير  CTريه
انسان.

آستانههای ثابت حكايت دارد .همچنين الزم به ککر است که زمان ثبت

بنابراين  ELAVEبايد با  71درصد از حجم  FRCمقايسه شود .مقدار
ميانگين و انحراف معيار خطای  ELAVEنسبت به  FRCمعادل 4/94
 6/09درصد است .همانطور که پيشتر اشاره شد ،روشهای متداول

مورد استفاده برای اندازهگيری حجم هوای ريه در تصاوير  CTمبتنی بر
مقادير آستانهای هستند که بهصورت تجربی بهدست آمدهاند .بهمنظور
ارزيابی و مقايسه نتايج بهدستآمده ،روش رايج بر اساس سطوح آستانه
ثابت بر روی تصاوير پيادهسازی شده و با نتايج روش پيشنهادی مقايسه
شد .مقادير آستانه مورد استفاده براساس آنچه در اغلب مطالعات ازجمله
[ ]35[ ،]34[ ،]17و [ ]36بهکار گرفته شده است شامل مقادير -1000 HU
 -650 HU ،-950 HU ،و  -300 HUبه ترتيب برای مقادير معادل
روشنايی هوا ،آستانه باال ،آستانه پايين و بافت هستند .در اين مطالعات اثر
حجم جزئی درنظر گرفته نشده است .بنابراين از مقادير آستانه باال و پايين
با روشنايی هوا و بافت بهمنظور جبران اثر حجم جزئی در رابطه ()3
استفاده شد.

 MATLAB R2010aبر روی يک دستگاه لپتاپ  ASUS N46Vبا
پردازشگر  Intel Core i5, 2.5GHzو  6گيگابايت حافظه رم بين  1تا 3
دقيقه است .بنابراين از لحاظ بار محاسباتی ،روش پيشنهادی هزينه بااليی
را نسبت به زمان کل الگوريتم که در حدود بسته به ابعاد تصوير در حدود
 20تا  30دقيقه است ،اضافه نمیکند.

 -5نتیجهگیری
در اين مقاله روشی برای تخمين دقيق حجم هوای ريه در فاز دم و
بازدم معرفی گرديد .در اين روش مقادير روشنايی متناظر با محدوده
وکسلهای حاوی هوا در تصاوير ريه ،از يک الگوريتم بهينهسازی مبتنی
بر اصول بيوفيزيک بافت ريه محاسبه میشوند .عالوه بر آن در روش
پيشنهادی بر مبنای اطالعات مورفومتريک بافت ريه ،اثر حجم جزئی
بافت موجود در ناحيه حاوی هوای ريه از طريق الگوريتم ارائهشده جهت
محاسبه ضرايب  AVPCدر نظر گرفته شده است .بهطور خالصه ،ساختار
روش پيشنهادشده شامل اخذ تصاوير  CTدر انتهای دم و انتهای بازدم،
تشكيل هيستوگرام ترکيبی دو تصوير ،محاسبه محدوده حدس اوليه پاسخ
مسئله بهينهسازی ،حل مسئله بهينهسازی و محاسبه مقادير آستانه باال و
پايين ،محاسبه ضرايب ، AVPCانجام عمليات بخشبندی و تخمين
حجم هوای ريه در هر فاز میشود .سپس از يک الگوريتم مدلسازی
سهبعدی برای مشخص کردن محدوده فضايی نتايج بخشبندی انجامشده

)Estimated Lung Air Volumes in Exhalation (ELAVE
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،1بهار 1396

1
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برای يافتن وکسلهای حاوی هوا در ريه و عالوه بر آنها از مقادير متناظر

جبران اثر حجم جزئی بسته به ابعاد تصوير با استفاده از نرمافزار
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شده برای انجام محاسبات مربوط بخش محاسبه حدود آستانه بهينه و

به ميزان  29درصد کمتر از مقدار آن در وضعيت نشسته است [.]33
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