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  106ات:صفح تعداد               31/06/1394 دفاع: تاریخ    فنی مهندسی              :دانشکده

  :چکیده

تواند بـه کیفیـت زنـدگی    می زودهنگامترین دالیل جدي مرگ در زنان سرطان پستان است. تشخیص یکی از مهم

 مـورد تست اصـلی   عنوانبه این تصاویر، واقع در بسزایی دارند. ریتأثدر این زمینه، تصاویر ماموگرافی  زنان کمک کند.

هاي تشخیص تـوده بـا کمـک کـامپیوتر     ، روشیتازگبهاند. براي غربالگري و تشخیص زودهنگام شناخته شده استفاده

 اند.یک میدان فعال پژوهشی است و برخی از این مطالعات آینده نویدبخشی را نشان داده

یـک الگـوریتم    HSA) ارائـه شـده اسـت.    HSA( مبتنی بر الگوریتم جستجو هـارمونی  ک روشدر این مطالعه، ی

 الهـام  طـی آن،  العـاده خـارق  هارمونی یک یافتن براي تالش و نواخت موسیقی فرآیند ازجدید است که  يسازنهیبه

 حـل راه عنـوان بـه هاي تصادفی از فضـاي جسـتجو در هیسـتوگرام تصـویر را     روش پیشنهادي نمونه است. شده گرفته

تصاویر ماموگرافی و تصاویر ضـایعه پوسـتی بـا در نظـر      يبندبخشبرد. در اینجا، این الگوریتم براي کاندیدا به کار می

 حـل راه بـه جهـت رسـیدن   کاپور استفاده شده است. این مقادیر عملی  گیريآستانه گرفتن تابع هدف موجود در روش

سرطان پستان و ضایعات پوسـتی را   براي تقطیع باالي روش پیشنهادي دقت ،جربیت نتایج. شوندبکار گرفته میبهینه 

و  اشـتباه  دییـ تأنرخ آشکارسازي صـحیح، نـرخ   سه پارامتر  ،شدهارائهروش  کارایی لیتحل و هیتجزبراي  .دهدیمنشان 

کـارایی خـوب    ،نتـایج  اسـت و  بـرده شـده   کـار بـه  یاصل وبا در نظر گرفتن تطبیق تصاویر تقطیع شده  نرخ رد اشتباه

  .دهدیمالگوریتم پیشنهادي را نشان 

  تصاویر يبندبخشالگوریتم جستجو هارمونی، روش کاپور،  تصاویر ماموگرافی، سرطان پستان،: هاواژه کلید
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  مقدمه -1- 1

هبود توانایی ها و بمنظور کاهش هزینه) بهCADاي (رایانههاي کشف یا تشخیص کمکسیستم اخیراً

انـد  خیم و بدخیم توسعه داده شـده هاي خوشها در تفسیر تصاویر پزشکی و تفکیک بافترادیولوژیست

  ).2001(گیجر و کارسمیجر، 

اثربخشی تفسیر رادیولوژیست از نظر  دقت و صـحت و ثبـات، در    CADهاي با استفاده از سیستم

کاهش زمان مورد نیاز براي خواندن تصویر بازدهی  تواند بهبود یابد؛ در حالی که باکشف و تشخیص می

  ).2009یابد (دوي، او نیز افزایش می

جهت بررسـی تصـاویر    ،يارایانهکشف کمکطراحی یک سیستم  نامه الگوریتمی برايدر این پایان

الگـوریتم مـورد نظـر     است. در تشخیص سرطان ارائه شده ،هاي پردازش تصویرتکنیک لهیوسبهپزشکی 

  تصاویر دو نوع سرطان پستان و پوست، اجرا شده است.روي 

ارایه شده است و  )هاو ضرورت استفاده از آن CADهاي سیستمله (أبیان مس پیش رو ابتدا فصلدر 

بیـان   نامـه و ساختار پایان توضیح اجمالی در مورد ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، روش تحقیق سپس

  گردد.می

  مسألهبیان  -2- 1

از ، تقریبـاً  ترین مشکالت سالمتی تبدیل شده است. در برخی منـاطق ن به یکی از مهمامروزه سرطا

  شوند.به سرطان مبتال میهر دو مرد یک نفر و از هر سه زن یک نفر در طول عمر خود 

افزایش داده  طور قابل توجهیدرمان سرطان را به احتمال در پزشکی هاي اخیرپیشرفت خوشبختانه،

 درمـان  و انتخـاب  آن تشـخیص زود هنگـام   در درجـه اول بـه   درمان سـرطان  ، شانساست. با این حال

خـیم و  خـوش  سـرطان از و تشـخیص سـطح    کشف سـرطان ، بستگی دارد. بنابراین متناسب با تشخیص

  ابتدایی تا بدخیم و پیشرفته امري حیاطی است.

بدن موجـود   هاي مختلفهاي سرطانی در قسمتنی براي کشف تودهگوگونا هاي  تشخیصروش

باشـد. پزشـک متخصـص    ها تولیـد تصـاویر از ناحیـه شـامل تـوده مـی      است که نتیجه اغلب این روش

 دهـد. توده، اندازه و ابعاد آن را از روي تصاویر تشخیص می محدودهرادیولوژیست وجود توده سرطانی، 
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چشم و یا اشـتباه   تگیهاي رادیولوژیکی، کیفیت ضعیف تصویر، خساما مواردي از قبیل طبیعت ریز یافته

  شود. موجب خطاي تشخیصی می نظري رادیولوژیست

) CADاي (تشخیصـی رایانـه  مربوط به طراحی یک سیستم آزمایشـی کمـک   این پژوهشمطالعات 

، تصاویر آنـالوگ  CADصورت دیجیتال است. با استفاده از یک سیستم جهت بررسی تصاویر پزشکی به

شود. سپس تصاویر توسط نـرم افـزار تحـت پـردازش قـرار      تبدیل میتوسط دیجیتایزر به تصاویر رقمی 

ها و دیگر موارد غیرنرمال شناسایی شـده  و سایز پارامترها، توده چگالیگرفته و با توجه به تعداد، فاصله، 

  تا تشخیص نهایی خود را با دقت و صحت بیشتري اعالم کند. ؛کندو به رادیولوژیست کمک می

طان پستان و پوست سیستم پیشنهادي روي این دو نـوع سـرطان اجـرا شـده     به دلیل اهمیت دو سر

  ها ارایه شده است.است. در ادامه توضیح اجمالی در مورد این دو سرطان و تصاویر مربوط به آن

 سرطان پستان -1-2-1

غـدد   ها، چربی و بافت همبنـد اطـراف مجراهـا، خـون،    کننده شیر، کانالتولیداز غدد  پستان عمدتاً

  .)2007(اولیور،  نفاوي و عروق ساخته شده استل

 مرگ دلیل ترینشایع کهطوريبه است میان زنان در باال ومیرمرگ نرخ با سرطان نوعی پستان سرطان

  .)2007(هو،  باشدمی ي زنانجامعه در

 خود زندگی در نفر یک زن هر هشت از آمریکا يمتحده ایاالت سرطان ملی انستیتو طبق محاسبات

  1شود.مبتال می پستان سرطان هب

 زنـده  سرطانی) شـانس  سلولی تقسیم اولین از پس سال 5 پستان (حداکثر سرطان موقعبه تشخیص

   .)2008(ژا اوهو ایی و همکاران،  دهدافزایش می % 86 از بیش به % 56 از را بیمار ماندن

تومـور   بـودن  بدخیم یا مخیخوش موقعبه تشخیص مطمئن براي و دقیق سیستم یک وجود بنابراین

  .)2004(لیتیگیت،  رسدمی نظر به ضروري پستان

 بین در که شودجراحی انجام می کمک به بردارينمونه طریق از سرطان تشخیص این مرسوم طور به

-می گران و برزمان تهاجمی، روشی اما داراست، را تشخیص باالترین دقت روش این موجود، هايروش

                                                
1 http://www.crc.ir 
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 ).1995و همکاران،  باشد (مانگاسارین

؛ که در قسمت است ماموگرافی انجام ،پستان سرطان تشخیص هايراه موثرترین و ترینمهم از یکی

 . شودبعد توضیح اجمالی در مورد آن بیان می

 ماموگرافی- 1-1- 1-2

 بیمـاري،  اولیه مراحل در خصوصهب پستان، سرطان تشخیص هايراه موثرترین و ترینمهم از یکی

 اشعه ناچیز بسیار مقدار از آن در که ،است پستان از ايویژه رادیوگرافی ماموگرام،. است اموگرافیم انجام

 زنـان  از هشتمیک تقریباً کهاین تشخیص با پستان از تصویربرداري به منديعالقه. شودمی استفاده ایکس

 واقـع  در مـاموگرافی . یافـت  گسترش کرد، خواهند تجربه را پستان سرطان خویش زندگی دوره طول در

 جملـه  از تشخیصـی  هـاي روش دیگـر  بـا  مقایسـه  در مـاموگرافی . هاستپستان نرم نسج از رادیوگرافی

  ).1986(بتسدا،  باشدمی روش تریندقیق سرطان موقعبه تشخیص در MRI و سونوگرافی

  ماموگرافی دیجیتال - 1-2- 1-2

طوري که پرونده پزشـکی بیمـار،   هب ،ی شدندها به سرعت دیجیتالدر پی انقالب دیجیتال، بیمارستان

در آن زمـان،  . کجاي بیمارستان به آسانی قابـل دسـترس بـود    هر چارت اطالعات و نتیجه آزمایشات در

  .)2010(نگوین،  ماموگرافی دیجیتال با صفحات فیلم ماموگرافی مقایسه گردید

 يجـا بهشود اما در اینجا فاده میدر ماموگرافی دیجیتال شبیه ماموگرافی معمولی از اشعه ایکس است

عـالوه بـر    درواقـع شـود.  هاي کامپیوتري کدبندي میبایت صورتبهکه فیلم روي تصویر ثبت شود، این

کنـد. شـیوه   استفاده از ابزارهاي بیشتر و مانیتورهاي کامپیوتري، بـیـمـار تـفـاوت دیـگـري احساس نمی

هـاي دیجیتـالی   مـاموگرام . ها به همان شیوه سـابق اسـت  آن قرار دادن فشارتحتها و قرار گرفتن پستان

کنند اما براي برخـی زنـان ممکـن اسـت ایـن      هاي قدیمی، از اشعه کمتري استفاده مینسبت به ماموگرام

   .)2007(اولیور،  هاي بیشتري از پستان قرار بگیردالشعاع نیاز به مشاهده بخشمزیت تحت

  سرطان پوست -1-2-2

بیش از  هرسالشود که در جهان ترین سرطان بدخیم بدن است. تخمین زده مییعسرطان پوست شا
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هـا  شوند. سرطان پوست انواع مختلفی دارد که تفاوت اصلی آننفر به سرطان پوست مبتال می ونیلیمکی

 :از اندعبارتنوع اصلی آن  3گردد. دچار رشد سرطانی می ،سلولی است کهبر اساس نوع 

 )Basal Cell Carcinom( ايپایه هايسلول سرطان )1

 )Squamous Cell Carcinoma( فرشیهاي سنگسرطان سلول )2

 )Malignant Melanoma( اي بدخیمممالنو )3

 20 بـین  از ساالنه. است مالنوم سرطان پوست، يهاسرطان انواع ترینخطرناك و ترینرایج از یکی

 کشنده تومور یک مالنوم. شوندمی داده تشخیص وممالن مبتالبه نفر میلیون 5/3 مشکوك، بیمار نفر میلیون

 درمان کهیدرصورت و شودمی تولید مالنین نام به ايتیره يهادانهرنگ نامنظم تولید از که است مالنوسیتی

  . )2009(هاموند و همکاران،  شودمی منتقل بدن نقاط تمام به خون طریق از نشود،

 کمـک  بـا  ضایعه گسترش از جلوگیري و اولیه مراحل رد تشخیص سرطان، این درمان شیوه بهترین

 گیرچشم کاهش سبب پوستی، تصاویر روي از مالنوم سرطان زودهنگام درمان و تشخیص. است جراحی

 مناسب، درمان و موقعبه تشخیص است، خطرناك بسیار پوستی مالنوم اگرچه .گرددمی مبتالیان ومیرمرگ

  . )1393(آقاپناه رودسري و قاسمیان یزدي،  شودمی مبتالیان مرگ زا جلوگیري باعث موارد، درصد 90 در

 مالنوماي بدخیم - 2-1- 1-2

سـاز  دانـه هـاي رنـگ  هاي پوستی است، از سلولترین نوع سرطاناین نوع سرطان پوست که کشنده

ادامـه   سازيدانههاي سرطانی همچنان به رنگگیرد. در این بیماري، سلولمی مشاءها) پوست (مالنوسیت

اي و یـا سـیاه دیـده    اي روشن، قهوههاي قهوههاي مختلفی از رنگدهند، لذا در این نوع سرطان سایهمی

مالنوماي بدخیم تمایل زیـادي بـراي انتشـار بـه      .تواند سفید یا قرمز باشدالبته مالنوما گاهی می. شودمی

 .سیار اهمیت داردسایر اعضاي بدن دارد، لذا تشخیص و درمان آن در مراحل اولیه ب

  درموسکوپی- 2-2- 1-2

هـاي رنگینـه   ها و جراحتترین ابزار در تشخیص مالنوما و دیگر عارضهعنوان مهمدرموسکوپی به

  رود. پوست به شمار می

 تغییـرات  ارزیابی به آن توسط و کرد ابداع را درماتوسکوپ دستگاه گلدمن نام به شخصی بار اولین
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 ابزاري عنوانهب دستگاه این از پوست متخصصان ادامه در. پرداخت بیماري طشرای در پوستی هاي رنگدانه

  .نمودند استفاده پوستی ضایعات مشاهده جهت غیرتهاجمی و مناسب

 ذخیـره  و اخـذ  قابلیت با دیجیتال درماتوسکوپ دستگاه اخیر، هايسال در علم پیشرفت و توسعه با

، پامپـل و همکـاران،   2007(کـوکمهر   اسـت  شـده  یمعمـول  هايدرماتوسکوپ جایگزین پوستی، تصاویر

1999  .(  

هاي کلینیکـی سـنتی، باعـث مشـهودتر شـدن      این روش تصویر برداري پوستی در مقایسه با روش

شود. این روش به نوبه خود باعث کاهش خطـاي پوششـی و افـزایش    ساختارهاي زیرسطحی پوست می

شـود. درماسـکوپی یـک روش تشـخیص     مـی  دارهـاي ابهـام  پـذیري در مـواردي ماننـد عارضـه    تفکیک

   باشد.هاي زخمی پوست میغیرتهاجمی براي مشاهده داخل بدن جهت بررسی رنگدانه

ها د، ولی تفسیر آننتصاویر درماسکوپی پتانسیل باالیی در تشخیص زودهنگام مالنوماي بدخیم دار

  ).2001و همکاران،  (گانستر باشدبر میهاي دوره دیده نیز زمانحتی براي درماتولوژیست

  ضرورت پژوهش -3- 1

ها و بهبود توانایی منظور کاهش هزینه) بهCADاي (رایانههاي کشف یا تشخیص کمکسیستم اخیراً

انـد  خیم و بدخیم توسعه داده شـده هاي خوشها در تفسیر تصاویر پزشکی و تفکیک بافترادیولوژیست

  ).2001(گیجر و کارسمیجر، 

تواند بهبود یولوژیست از نظر  دقت و صحت و ثبات، در کشف و تشخیص میاثربخشی تفسیر راد

یابـد (دوي،  یابد؛ در حالی که با کاهش زمان مورد نیاز براي خواندن تصویر بازدهی او نیـز افـزایش مـی   

2009.(  

هـاي مختلـف در بینـایی ماشـین، بـراي ارائـه       هاي کـامپیوتري نتیجـه اسـتفاده از تکنیـک    خروجی

خیم بـودن ضـایعه   هاي مشکوك و احتمال بدخیم یا خوشداري از قبیل محدوده ضایعهمعنی پارامترهاي

روي همه ابعاد تصاویر و براي همه انواع معاینه قابل اجرا  CADهاي سیستم عموماًباشند. شده، میکشف

 هستند.

  شوند:به دو گروه تقسیم می CADهاي به طور کلی، سیستم



7 

 )CADeاي (هرایانهاي کشف کمکسیستم )1

محل ناحیه ناهنجار در تصاویر توسعه ها براي کمک به رادیولوژیست در کشف و تعییناین سیستم

 اند.داده شده

 )CADxاي (رایانههاي تشخیص کمکسیستم )2

-خیم و بدخیم طراحی شـده هاي خوشبندي به دو گروه بافتها براي تشخیص و طبقهاین سیستم

  اند.

بـراي کشـف و تشـخیص ضـایعات متفـاوت در       CADهـاي  مختلف سیستم تعداد زیادي از انواع

مورد بررسی  CADها با استفاده از اند. برخی اندامتولید شده MRIتصاویر پزشکی از قبیل اولتراسوند و 

اند و برخی دیگر نیز با این روش مورد مطالعه هستند. بیشتر این مطالعات گزارش قابل قبـولی  قرار گرفته

هـاي  اند و پذیرفته شـده کـه، در آینـده بسـیاري از سیسـتم     هاي مشکوك ارایه دادهکشف ضایعهاز نتایج 

CAD   جاللیـان و همکـاران،   براي کشف و تشخیص بالینی سرطان در ابعاد مختلف ایجاد خواهند شـد)

2013.(  

  هدف پژوهش -4- 1

ررسی تصاویر پزشـکی  ي جهت بارایانهکشفطراحی یک سیستم  نامه الگوریتمی برايدر این پایان

سیستم طراحـی شـده از نـوع     است. هاي پردازش تصویر در تشخیص سرطان ارائه شدهتکنیک لهیوسبه

محل تواند به رادیولوژیست در کشف و تعیینباشد؛ که می) میCADeاي (رایانههاي کشف کمکسیستم

  ناحیه ناهنجار در تصاویر کمک کند.

 دقیـق  و کامـل  طـور بـه  را تومـور  اطراف نواحی ناظر، تشخیص به بدون نیاز افزارنرم روش این در

که در آن  CADبا استفاده از یک سیستم  خواهد داد. نمایش مجزا صورتبه را آن و شناسایی خواهد کرد

 از با استفاده روش این در .توان از میزان خطاها کاستتوسط نرم افزار صورت می گیرد، میآنالیز تصویر 

 شود. انجاممی پرداخته پزشکی تصاویر تحلیل به آن بر مبتنی هايالگوریتم و تصویر دازشپر هايتکنیک

 يشـیوه  عناصـر  تـرین مهـم  از بیشـتر  تـراکم  بـا  نـواحی  جداسازي و لبه تشخیص نویز و حذف عملیات

 تحلیـل  و تجزیـه  تصـادفی و  گیريصورت نمونهبه تصاویر انتخاب و گیرينمونه است. روش پیشنهادي
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  خواهد شد. انجام تحلیل آماري هايآزمون از استفاده با هاهداد

  روش تحقیق -5- 1

  اند از:اند عبارتهایی که براي انجام این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتهروش

هـا،  نحـوه ایجـاد و توسـعه آن    CADهـاي  اي: جهت آشنایی با سیسـتم پژوهش اسنادي و کتابخانه )1

هاي پردازش تصویر مورد استفاده در مراحل مختلـف  ها، تکنیکتمچارچوب و مراحل کار این سیس

و دستیابی به سایر اهداف، استفاده از مبانی نظري و بررسی پیشـینه و منـابع موجـود در ایـن زمینـه      

باشد. به همین منظور با بررسی بسیاري از متون داخلی و خارجی اعم از کتاب، مقالـه،  ضروري می

 اي بهره گرفته شده است.ها از روش مطالعات کتابخانهنامهتی و پایانهاي اینترنگزارش، سایت

سازي الگوریتم پیشنهادي براي کشف توده از تصاویر سرطانی و تعیـین  پژوهش تجربی: شامل شبیه )2

پـردازش   شـگاه یدر آزما شیو آزمـا  سازي هیشبباشد. محدوده آن و بررسی نتایج به دست آمده، می

افـزار متلـب   سـازي ایـن الگـوریتم از نـرم    براي اجرا و شبیه و شودیانجام م نیماش یینایو ب ریتصو

 استفاده شده است.

د کـار میـدانی و مشـاوره بـا پزشـکان بـا       وري اطالعات پزشکی نیازمنپژوهش میدانی: براي جمع آ )3

ها که تصاویر اعضاي مختلف بـدن  باشد و براي جمع آوري و بررسی دادههاي مختلف میتخصص

-رادیولوژیست ضروري می انمتخصص ؛ همکارياست موارد سالم و نرمال و موارد سرطانی اعم از

 .باشد

  

  :باشدبه صورت ذیل میي شنهادیطرح پ ياجرا مراحل

  تشخیص آن از روي تصاویر پزشکیو نحوه  سرطان مطالعه و بررسی بیماري-1

جهت تشـخیص درسـت    یدر زمینه پردازش تصاویر پزشک انجام شدهمطالعه و بررسی مقاالت -2

  بیماري

  و رادیولوژیست مشاوره با پزشکان متخصص -3

    ارائه یک روش پیشنهادي -4
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  وش پیشنهادي روي تصاویر سازي و تست رشبیه -5

  نامهساختار پایان -6- 1

 به شکل زیر سازماندهی شده است: نامهنپایا ساختار

ي جداسازي تـوده سـرطانی از   در زمینههاي گذشته کار اي ازخالصهفصل دوم در دو بخش شامل 

تصاویر ماموگرافی پستان و همچنین جداسازي ضایعات مشکوك سرطانی از تصاویر پوستی، ارایه شـده  

  است.

  باشد.فصل سوم شامل کلیت مراحل الگوریتم پیشنهادي براي هر دو نوع سرطان می 

ع سـرطان مـورد مطالعـه در دو    به تفکیـک نـو   پیشنهادي چهارم نتایج حاصل از الگوریتمفصل در 

 بخش گزارش شده است.

هـاي  کاربهبود  براي هایییشنهادپشده و همچنین  بنديجمعهاي این پروژه دستاوردفصل پنجم  در

  ارایه گردیده است.آتی 
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achieved until an optimal solution is found. Experimental results show the high accuracy of 
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