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مقدمه :تصاویر توموگرافی کامپیوتری آنژیو ریه به صورت گسترده در شناسایی آمبولی ریوی استفاده میشوند .استفاده از این برش نازک
برای بررسی عملکرد بالینی ریه امری ضروری است ،اما باعث افزایش حجم بار زمانی رادیولوژیست میشود .از این رو سیستمهای
متعددی برای شناسایی آمبولی طراحی شده است .هدف از این مقاله ،مروری بر سیستمهای تشخیص آمبولی ریوی و ارزیابی عملکرد
آنها است.
روش :در این مطالعه کلیه مقاالت موجود در پایگاههای اطالعاتی  SPIE ،Medical Physics ،Science Direct ،IEEEدر
زمینه پردازش تصاویر توموگرافی کامپیوتری آنژیو ریه و سیستمهای تشخیص با کمک کامپیوتر ،مورد بررسی قرار گرفته است .تعداد 61
مقاله در بین سالهای  2002تا  2062استخراج شدند .هر مقاله یک سیستم شناسایی خودکار آمبولی ارائه میدهند که با استفاده از
تحلیل کمی و کیفی آنها را مورد ارزیابی قرار میدهیم .روشهای ارزیابی روی تعداد بانک تصاویر ،حساسیت و میزان خطای مثبت
صورت میگیرند.
نتایج :سیستمهای متنوعی برای شناسایی آمبولی طراحی شده است .بانک تصاویر تحت تأثیر عوامل مختلف همچون بیماریهای
ریوی ،نویز ،زمان تصویربرداری ،تنوع وجود آمبولی در شاخههای اصلی ،پیرامونی و تعداد دادهها است .بیشترین تعداد تصاویر  611نمونه
و کمترین آن  3نمونه است .میزان حساسیت و تعداد خطای مثبت معیار مناسب دیگر است .در میان سیستمها ،میزان حساسیت  20تا
 600درصد و میزان خطای مثبت در هر برش  22/1تا  2به دست آمده است.
نتيجهگيري :بر طبق نتایج سیستمهای تشخیص باید عالوه بر داشتن حساسیت باال و خطای مثبت کم از یک بانک تصاویر زیاد که
شامل آمبولی در شاخههای مختلف باشد ،استفاده کنند.
كليد واژهها :پردازش تصویر ،سیستمهای تشخیص با کمک کامپیوتر ،توموگرافی کامپیوتری آنژیو ،آمبولی ریوی
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شناسایی میکنند (شناسایی نقا کاندید) .در گام بعدی با توجه
به ویژگیهای متنوع آمبولی در آناتومی ریه ،سعی در استتخراج
ویژگیهایی متفاوت در شرای مختلف مکانی دارنتد (استتخراج
ویژگی) و در گام آخر با کاهش خطای مثبت ،ناحیههای آمبولی
ریوی از سایر مناطق پسزمینه جتدا متیشتوند (طبقته بنتدی).
تأثیرات جزئی تصویربرداری روی مرزهای عروق نیتز مقتادیری
مشابه با آمبولی تولید میکند .این مقادیر باعث افزایش خطتای
مثبت در اکثر روشها شده است [ .]2صحت نتایج سیستمهتای
تشخیص آمبولی به بانک داده تصاویر وابستته استت بته طتور
مثال وجود یا عدم وجود بیماریهای مختلف ریتوی و یتا تنتوع
آمبولیها در شتاخههتای اصتلی و پیرامتونی عملکترد سیستتم
طراحی شده را تحت شعاع قرار میدهند [.]1-8
هدف از این مقاله ،مروری بر سیستتمهتای تشتخیص خودکتار
آمبولی ریوی و ارزیابی عملکرد آنها است .در این مقالته ابتتدا
با یک جستتجوی مناستب ،مقتاالت موجتود در ایتن زمینته را
استتتخراج متتیکنتتیم ستتپس در گتتام بعتتدی در متتورد نحتتوه
تجزیهوتحلیل مقاالت و دستهبندی آنها بحث صورت میگیرد.
نتیجهگیری در مورد سیستتمهتای شناستایی آمبتولی ریتوی را
نمیتوان با چند معیار کمتی مشتخص کترد چتون پارامترهتای
مختلفی در نتایج دخالت دارند؛ بنابراین عالوه بر ارزیتابی نتتایج
به صورت کمی ،ارزیابی کیفی و تحلیلی نتایج هم در این مقالته
صورت خواهد گرفتت و در آختر ایتن نتتایج متورد بحتث قترار
میگیرند.
روش
این پژوهش که یک مطالعه متروری استت .بترای انجتام یتک
جستجوی جامع و کامل در زمینته سیستتمهتای تشتخیص بته
کمک کامپیوتر در تصاویر آمبولی ریتوی ،ابتتدا کلیتدواژههتای
مناسب در این زمینه برای اعمال جستجو انتختا شتدند .ایتن
کلیدواژهها عبارتاند از پردازش تصویر ،سیستمهای تشخیص با
کمک کامپیوتر ،آمبولی ریوی .با توجه به این که تنهتا تصتاویر
مناسب برای تشتخیص آمبتولی توست پزشتکان ،تومتوگرافی
کامپیوتری آنژیو میباشند؛ بنابراین نیازی بته مشتخص کتردن
نوع تصاویر نیست و با جستجوی آمبولی ریوی نوع تصاویر بته
صورت خودکار ،تومتوگرافی کتامپیوتری آنژیتو در ن تر گرفتته
میشود .در گتام بعتد تمتامی مقتاالت موجتود در پایگتاههتای
اطالعاتی ،Physics Medical ،ScienceDirect ،IEEE
 SPIEاستخراج شدند .هیچ محدودیتی برای انتختا مقتاالت
استفاده نکردیم و تمام مقاالت موجود در این پایگتاههتای داده
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مقدمه
آمبولی ریوی انسداد ناگهانی شریان ریه استت کته بته صتورت
یک لخته در عروق ظاهر میشود .معموالً ایتن لختته ختون از
وریدهای تحتانی لگن بهوجود میآیند و از راه جریان خون و بتا
گذشتن از قلب به شریانهای ختونرستان بافتت ریته راه پیتدا
میکند و در آنجا مستقر میشوند .این پدیده باعث بسته شتدن
شریان ریوی و بنابراین کاهش توانایی تنفسی میشتود [ .]6در
اثر یک لخته بزرگ که بیش از  %20جریان خون را مسدود کند
مرگ سریع الوقوع و در اثر لختههای کوچکتر ،خونریزی شدید
داخل ریه اتفاق میافتد؛ بنابراین آمبتولی ریتوی یتک اختتالل
شایع با عوارض مرگومیر باال میباشد که تشخیص زود هنگام
و دقیق آن ،موردنیاز است .تصاویر افزایش کنتراست یافته اشعه
ایکس توموگرافی کامپیوتری ،بته طتور گستترده در تشتخیص
آمبولی ریوی مورد استفاده قرار متیگیرنتد ،زیترا ایتن تصتاویر
دارای ریسک پتایین و درصتد دقتت بتاال هستتند و همچنتین
نمایش مناسبی از ضایعه در عروقی خونی نشان میدهند .متاده
حاجبی که به بیمار زده میشود در خون حل میشتود و باعتث
افزایش کنتراست عروق میشود و عروق به صورت یک ناحیته
روشن در تصاویر توموگرافی کامپیوتری آنژیو نمایان متیشتوند
ولی این ماده با آمبولی حل نمیشود؛ بنابراین به صتورت یتک
ناحیه تیره در تصاویر توموگرافی کامپیوتری آنژیو ظاهر میشود
[ .]2،3شناسایی دستی نقتا تیتره متنتاظر بتا آمبتولی توست
رادیولوژیست کاری دشوار و زمانبر متیباشتد ،بته طتوری کته
ممکتتن استتت بتتا ی تک مجموعتته داده یکستتان بتته ازای چنتتد
رادیولوژیست ،تودههای یکستانی شناستایی نشتود؛ بنتابراین در
سالهای اخیر برای حمایت از رادیولوژیستها و بهبود عملکترد
آنها در چالش تصتاویر تومتوگرافی کتامپیوتری آنژیتو ریتوی،
سیستم های تشتخیص بتا کمتک کتامپیوتر از اهمیتت بتاالیی
برخوردار شده است [.]2
در طتتی ستتالهتتای اخیتتر تحقیقتتات زیتتادی روی طراحتتی
سیستمهای تشخیص خودکار آمبولی صتورت گرفتته استت .در
این مدت سیستمهای تشخیص آمبتولی از روشهتای مختلتف
پتردازش تصتتویر ماننتتد فیلترکتتردن ،رشتتد ناحیته ،عملگرهتتای
مورفولوژیک ریاضی ،آنالیز اجزای متصل و ...استفاده کترده انتد
که در جعبته ابتزار استتاندارد [ ]4متیتتوان یافتت .متدلهتای
تشخیص با کمک کامپیوتر از رفتتار رادیولوژیستتهتا تقلیتد و
مانند آنها عمل میکنند .ابتدا فضای جستتجو را بتا مجموعته
عملیاتی کاهش میدهنتد (استتخراج ریته) ،ستپس بتا در ن تر
گرفتن مفروضاتی یک مجموعه نقا کاندید به آمبولی بودن را
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روشهاي مبتنی بر ریه:

فضای جستجو در این سیستمها برای شناسایی آمبتولی ریتوی،
ریه و عروق اطراف مدیاستن است و شناسایی آمبولی ،بدون در
ن ر گرفتن عتروق ناحیته ریته و در کتل فضتای ریته صتورت
میگیرد .مقاالتی که در این دسته جتای متیگیرنتد ،همگتی از
روش سورتمه [ ]69استفاده کردهاند .ایتده اصتلی آن از لغتزش
پیکسل یک به پیکسل همسایه دو است به طتوری کته مقتدار
شدت آن از دو و همسایههای دو کمتر باشد .این روش در عین
سادگی نتایج قابلتوجهی دارد و ادعتا شتده استت کته خطتای
منفی در نتایج آن وجود ندارد ولتی خطاهتای مثبتت زیتادی را
تولید میکند و به شدت بته نتویز حستا استت .بتا دقتت در
الگوریتم و پیادهسازی آن و همچنین با بررستی شترای ختا
بافت اطراف عروق نمیتوان چنین فرضتی را در همته حتاالت
درست تلقی کرد بنابراین خطای منفی در بعضی شترای تولیتد
میشود.
روشهاي مبتنی بر عروق:

استخراج عروق را میتوان در سه دسته قترار داد .در دستته اول
عروق براسا ویژگیهای محتوای تصویر استخراج میشتوند.
مشتق دوم چند مقیاسی به طور گسترده در افتزایش کنتراستت
ساختارهای منحنی شکل دوبعدی و سه بعدی استفاده میشود.
در این گام تصاویر با فیلترهای گوسی سه بعدی در اسکیلهای
مختلف کانوالو میشوند سپس برای هتر واکستل مقتادیر ویتژه
ماتریس هسین مورد آنالیز قرار میگیرد .مقادیر ویژه بترای هتر
ساختار صفحه مانند ،حبا مانند و لولهای از هم متفاوت استت.
 Fairfieldو همکتتتتاران [ Zhou ،]61و همکتتتتاران [ ]68و
 Dempsterو همکتتاران [ ]20از الگتتوریتم خوشتتهبنتتدی ستته
بعتتدی واکستتل حتتداکثر انت تتارات [ ]26استتتفاده کردنتتد .ای تن
الگوریتم با استفاده فیلترهای چندمقیاسی سه بعدی ساختارهای
منحنی شکل یا لولهای را پیدا میکند .ایتن فیلتتر چندمقیاستی
جدید را با استتفاده از مقتادیر ویتژه متاتریس هستین طراحتی
میکنند .سپس با استفاده از الگوریتم حداکثر انت تارات درختت
عروق را تقطیع میکنند .اندازه عروق محدوده گستتردهای از 6
تا  22میلیمتر دارد .از پاسخ فیلترهای سه بعدی بترای پوشتش
این محدوده استفاده میشود .این الگوریتمهتا بته طتور کامتل
نمیتوانند بافتها را جدا کنند مخصوصاً زمانی کته آمبتولی بته
دیواره رگ یا بافتهای لنفاوی متصتل استت .در دستته دوم از
تکنیکهای مسیر مینیمم برای استخراج عروق استفاده میشود
[ ]22،23در این روش نیاز به تعریف نقا ابتدایی و انتهایی هتر
دستتته از عتتروق دارد Masutani .و همکتتاران [ ]62ابتتتدا بتتا
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انتخا شدند .تعداد  61مقاله در بازه سالهای  2002تتا 2062
یافت شد.
در ادامه سعی در دستته بنتدی مقتاالت داشتتیم .یتک معیتار
مناسب برای دستهبندی میتوانست نوع بانک تصاویر باشتد .بتا
توجه به این که میدانیم آمبولی ریوی اگر در شاخههای فرعتی
عروق اتفاق بیفتد شناسایی آن خیلی دشوارتر از آن است که در
شاخههای اصلی اتفاق بیفتد بنابراین انتخا نمونههای آزمایش
تأثیر بسزایی در مقادیر صحت مقاالت میگذارد .اگر پایگاههای
داده هر یک از مقاالت یکسان بود یا حداقل تعداد آمبولیهتای
موجتتود در شتتاخههتتای فرع تی را مشتتخص م تیکردنتتد ،کتتار
دستهبندی مقاالت به آسانی میتوانست صتورت گیترد؛ امتا در
واقعیت این طور نبود و هر مقاله از یک دیتاست محلی استتفاده
کرده بود .معیار دیگر میتوانست تعداد دادهها یا تعتداد آمبتولی
باشد اما با توجه به تنوع آمبولی در شاخههای اصتلی یتا فرعتی
عروق ،این معیتار مناستب نبتود .از ایتن رو بترای دستتهبنتدی
مقاالت به نوع یا تعداد دیتابیس اکتفتا نکتردیم و هتر کتدام از
سیستمهتای طراحتی شتده بترای شناستایی آمبتولی ریتوی را
جداگانه مورد بررسی قرار دادیم.
چالش بعدی این بود که برای تجزیه و تحلیل سیستمها بایتد
یک سنجه مناسب تعیین کرد .این سیستمها از چنتدین بختش
شامل الگوریتمهای مختلف پردازش تصویر تشکیل شدهاند کته
در کنار یکدیگر یک سیستم خودکار شناسایی آمبتولی ریتوی را
شکل دادهاند .ما ابتدا دستهبندی الگوریتمهای موجود را با توجه
به معیارهای پردازش تصویر انجام میدهیم و سپس هریتک از
این سیستمها با دو سنجه مناسب با هم مقایسه میشوند.
بررسی مقاالت نشتان متیدهتد بعتد از گتام پتیش پتردازش و
استخراج ریه حل مسئله آمبولی میتواند به دو روش مبتنی بتر
ناحیه ریه [ ]60،66،64و مبتی بر ناحیه عتروق []8،9،62،61،68
انجام شود .گام پیش پردازش شامل آستانهیتابی و رشتد ناحیته
[ ]9-63بود .در دسته اول بدون استتخراج عتروق بته صتورت
مستقیم بته ستراآ آمبتولی متیرونتد و ویژگتیهتای محلتی و
سراسری آمبولی با توجه به کل ناحیه ریته متورد بررستی قترار
میگیرد؛ اما در دسته دوم با ایتن استتدالل روش ختود را ارائته
میدهند که آمبولی حتماً در عروق اتفاق متیافتتد و همچنتین
ویژگتتیهتتای ستتاختاری عتتروق کمتتک بستتیاری در نحتتوه
تصمیم گیری آمبولی بودن یا نبودن دارد .هتر یتک از روشهتا
مزایا و معایبی دارند و تصمیمگیری در مورد ارجحیت دادن یک
روش به دیگری درست نیست .در ادامه بته تفصتیل هتر یتک
بررسی میشوند و مزایا و معایب آن بیان میشوند.
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استخراج ویژگی:

آمبولی فق در شریانهای ریوی وجتود دارد و مقتدار شتدت
ستتطح خاکستتتری آن کمتتتر از میتتانگین ستتطح خاکستتتری
شریانهای افزایش کنتراست یافته است .با توجه به این ویژگی
222

کنتراست میان یک ناحیه آمبولی و شریانهای اطراف میتوانتد
از جمله ویژگی مهم بترای شناستایی صتحیح آمبتولی باشتد و
مقاالت ارائه شده از این تعریف ،برای طراحی ویژگتی مناستب
استفاده کردهاند .تاکنون روشهای متعددی برای توصیف ناحیه
آمبولی در ن ر گرفته شده است ،این روشها هریک به طریقی
سعی در بیان مناسبی از رفتتار آمبتولی در شتریانهتای ریتوی
داشتهاند .ما این ویژگیها را در چهار دسته قرار میدهیم :مبتنی
بر شدت ،مبتنی بر شکل ،مبتنی بر موقعیت و مبتنتی بتر مترز.
اولین ویژگی که میتوان برای دسته مبتنی بتر شتدت در ن تر
گرفتت مقتدار شتدت هانستفیلد ) (Hounsfieldتومتوگرافی
کامپیوتری است [ .]64،63،24،22،62،21این مقتدار بترای هتر
مجموعه داده متفاوت است و باید بته صتورت تطبیقتی تعیتین
شود .عملیاتهای مورفولوژیک متعددی ازجمله تبتدیل کتاله-
پایین [ ]21نیز به عنوان یک ویژگی مناسب استفاده شده است.
این تبدیل نقا تاریک و کوچک اطتراف نقتا روشتن را پیتدا
میکند .در ابتتدا  Masutaniو همکتاران ستپس  Boumaو
همکاران و  Zhouو همکاران [ ]62-64نیز به ترتیتب هریتک
از مقادیر ویژه ماتریس هسین استفاده کردهاند .اگر یتک ناحیته
تیره در میان پتس زمینته روشتن داشتته باشتیم ،مقتدار ویتژه
ماتریس هسین آن باید مثبت باشد .روشهتای دیگتری ماننتد
می تزان نوستتان پیکستتلهتتا ،وضتتون ناحی ته ،بیشتتترین مقتتدار
هیستوگرام یک ناحیه محلتی ،الگتوریتم خوشتهبنتدی حتداکثر
انت ارات و ...نیز استفاده شده است که در جدول -6الف نشتان
داده شدهاند.
میزان انحنای آمبولی از جمله ویژگیهای مهتم استت کته در
روشهای مبتنی بر شکل استفاده شده است .درجه انحنتا [،]28
شکل صفحه گذرنده از یک نقطته را نشتان متیدهتد .رگ در
حالت عادی شکل لولهای دارد که شبیه برآمدگی استت .رگ در
انشعابات شکل زین اسبی دارد امتا شتکل روشتنایی در اطتراف
آمبولی مانند گودال است .این معیار نشان متیدهتد کته نقطته
کاندید داخل یا بیرون رگ است .از مقادیر ویژه ماتریس هسین
نیز برای محاسبه ویژگی درجه انحنا استفاده شتده استت [-62
 .]64این ویژگی همیشه جوا درستی نمیدهتد چتون ممکتن
است آمبولی در انشعابات شکل خطی نداشته باشد.
یکی از مشکالت سیستمهای شناسایی آمبتولی ریتوی وجتود
بافتهای ریوی متنوع است که باعتث ایجتاد خطاهتای مثبتت
زیادی شده است .از معیار رگ بتودن [ ]29بترای تمتایز میتان
بافت و آمبولی استفاده شده است .این معیار در عروق نازک بته
دلیل پدیده تاری معیار مناسبی برای مناطق مشتکوک آمبتولی
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آستانهیابی قسمت پارانشیم ریه را جتدا متیکننتد و بته من تور
حذف روزنهها و نگه داشتن عروق کوچک عملیات بستن به کار
میگیرند .در گام بعدی با عملیات سطر به ستطر ناحیته بتزرگ
میان ریهها را نگه میدارنتد .بترای حتذف بافتت از ریته ،تمتام
واکسل های نزدیک مدیاستن حذف میشتوند .اکثتر عتروق بتا
آستانهگذاری با توجه به هر بانک تصاویر به صورت وفقی جتدا
میشوند سپس متیتتوان بتا رشتد ناحیته آن را بته مدیاستتن
گسترش داد .به دلیل مقدار شدت پایین ،تأثیر تاری و مشتابهت
با بافت لنفاوی نمیتوان عروق کوچک تر را با آستانه جدا کترد.
این عروق در ناحیه پیرامونی ریه قرار دارند در حتالی کته اکثتر
بافت در نزدیکی مدیاستتن قترار دارنتد؛ بنتابراین بترای حتذف
بافتهای نزدیک مدیاستن فاصله تا مدیاستن را از یتک حتدی
بیشتر میگیرند .بافت اصلی ریه را با آستانه حذف میکند سپس
با انتخا شعاع کوچک عروق بزرگ حذف میشوند .اگر عروق
سالم باشد این دو ناحیته بته ختوبی بته هتم متصتل هستتند و
همپوشانی دارند در غیر این صورت نامتصلاند که یعنی انستداد
رخ داده است .بتا استتفاده از الگتوریتم دنبتال کتردن []62،24
فضای خالی میتان عتروق پیرامتونی و بتاقی عتروق ریته پیتدا
میشود .الگوریتم انتشار متقابل سریع [ ]24بترای هتر واکستل
یک هزینه بر اسا شدت و فاصله به دست میآورد و سعی در
پیداکردن مسیر مینیمم بین دو عروق دارد .با توجه به اختالالت
سطح خاکستری در ریه ،این معیار بته ختوبی نمتیتوانتد نقتا
اتصال بهینه را پیدا کند .عدم حذف تمام بافتهای موجود یکی
از مشکالت این روش استت چتون در ایتن روش از اطالعتات
سایز عروق استفاده نشده است بنابراین بافتتهتای متصتل بته
دیواره عروق و بافتهایی که به طور مستتقیم بته رگ برختورد
میکنند را حذف نمیکند .دسته سوم شامل روشهای مبتنی بر
کانتور است Masutani .و همکاران [ ]23از روش رشد ناحیته
مبتنی بر عملیات مورفولوژیتک استتفاده کردنتد .بتا استتفاده از
آستانهیتابی هیستترزیس ) (Hysteresisکته یتک حتالتی از
تکنیک رشد ناحیه است عروق موجود در ریه را جدا میشتود و
در گام بعدی برای این که این عروق به تنه اصلی متصل شتود
تکنیک رشتد ناحیته معکتو را انجتام متیشتود .روشهتای
استخراج ویژگی کمک بسیاری برای توصیف آمبولی متیکننتد.
ما در ادامه هر یک از این روشها را دستهبندی کردهایم.

مسعودي و همکاران
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مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

جدول  :5روشهاي مختلف استخراج ویژگی
الف) مبتنی بر شدت

) مبتنی بر شکل

مقدار

شدت

سطح

خاكستري

(هانسفيلد) []95
اندازه پیکسلهای ناحیه کاندید آمبولی
(دوبعدی/سهبعدی) []63،36
میانگین نوسان پیکسلها []36
انحراف معیار نوسان پیکسلها []36
کنتراست ناحیه []36
وضون ناحیه []36
مقادیر ویژه ماتریس هسین []63
تبدیل کاله-پایین []63
بیشترین مقدار هیستوگرام []64
بیشینه و میانگین مقیا حداکثر انت ارات
[]64
ویژگی مورفولوژیکی بین ناحیه کاندید آمبولی،
عروق اطراف و پسزمینه غیر عروق []64
کنتراست ناحیه با عروق اطراف و با پسزمینه
غیر عروق []64
کنتراست محلی واکسل []62
میزان انحنای لومن []63
میزان دایروی بودن []63
میزان رگ بودن []32
میزان رشتهای بودن []30
طول و میانگین ناحیه شعاعی []60
فاصله مرکز ثقل تا بیشینه هانسفیلد []60
فشردگی []36
پهنا و ارتفاع ناحیه []60
درجه انحنا []62

ج) مبتنی بر موقعیت
د) مبتنی بر مرز

در روشهای پردازش تصویر برای ارزیابی دقتت یتک سیستتم
پیشنهادی از معیارهای مختلفی استفاده میشود .در اینجا ما از دو
معیار حساسیت ( )Sensitivityو میزان خطای مثبتت ( False
 )Positiveاستفاده میکنیم .معیار حساسیت بیتانگر کستری از
جوا های مثبت است که به درستی تشخیص داده شده باشتند و
خطای مثبت میتزان متوارد منفتی استت کته بته اشتتباه مثبتت
تشخیص داده شوند یعنی در شناستایی آمبتولی متیتتوان گفتت
میزان خطای مثبت ،تعداد موارد غیر آمبولی مانند بافتت ،دیتواره
عتروق ،وریتتد و ...استتت کتته بته اشتتتباه آمبتتولی تشتتخیص داده
میشوند .در مقاالت از میزان خطای مثبتت در هتر بترش FPS
( )False Positive per scanاستتفاده شتده استت کته در
قسمت نتایج هریک از این موارد مورد بررسی قرار میگیرند.
نتایج
بتترای نتیجتتهگیتتری از الگتتوریتمهتتای موجتتود ابتتتدا ذکتتر چنتتد
محدودیت حائز اهمیت است:
 -6هر یک از الگوریتمهای پردازش تصویر را در صورتی میتوان
باهم مقایسه عددی و آماری کرد که روی تصاویر واحدی اعمتال
شوند و شرای یکسان باشد ولی در مقاالت موجود بانک تصتاویر
یکسان نیست.
 -2همان طور که در قسمت روش بررسی مقاالت گفته شد ،نوع
نگاه نویسندگان مقاالت به حل مسئله آمبولی در دو دستهبنتدی:
مبتنی بر ریه و مبتنی بر عتروق قترار داشتت .ایتن نگتاه کتامالً
متفاوت به مسئله ،کار را برای مقایسه آماری دشوار میکند.
 -3در بانک تصاویر وجود یا عتدم وجتود بیمتاریهتای مختلتف
ریوی تأثیر بسزایی در روند تشخیص آمبولی میگذارد .اگتر یتک
نمونه ،بیماری دیگری غیر از آمبتولی داشتته باشتد ،پیتدا کتردن
آمبولی دشوار میشود بنابراین در قسمت نتتایج ایتن معیتار هتم
بررسی شده است.
با وجود محدودیتهای ذکر شده ،ما ابتدا نقا ضتعف و قتدرت
الگوریتمهای عنوان شده را با توجه به آنچته نویستنده در مقالته
خود ذکر کرده است ،بیان میکنیم و به نتایج گرفته شتده توست
خود نویسنده مقاالت بسنده میکنیم ،سپس در آختر هتر یتک از
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نمیباشد چون کوچکترین مقدار ویژه ماتریس هستین کته در
خیلی از روشها نزدیک به صفر در ن ر گرفته میشتود ،بترای
عروق نازک ،با مقدار مثبت و بزرگی جایگزین میشتود کته در
نتیجه آن نمیتوان از این معیار به درستی در جهتت تمیتز دادن
آمبولی و بافت استفاده کترد [ Danielsson .]63و همکتاران
[ ]30از معیار رشته بودن استفاده کردنتد .در ایتن معیتار شتکل
لومن داخل عروق اندازه گرفته نمیشود ،بلکه شتکل عتروق را
اندازه میگیرند .این معیار میزان لولهای بودن عروق پیرامونی را
نشان میدهد .بافت و بیماریهای ریوی میتزان لولتهای بتودن
کمتری نسبت به عروق ریز پیرامونی دارند .در جدول  -6بته
طور کامل روشهای مختلف استخراج ویژگی مبتنی بتر شتکل
عنوان شده است [ .]63برای اولین بار از ویژگیهای مبتنتی بتر
موقعیت برای استخراج عتروق استتفاده کترد .ایتن ویژگتی بته
صورت فاصله تا بافت اصلی معرفی میشود .فاصله آمبتولی تتا
پارانشیم بیشتر از ناحیههای تیره اطراف عروق استت .محاستبه
ارتبا با سایر عروق با استفاده از الگوریتمهای دنبال کردن نیز
از دیگر ویژگیهای مبتنی بر موقعیت استت (جتدول -6ج) .در
جدول -6د هم ویژگیهایی مبتنی بر مترز ناحیته [ ]60آمبتولی
بیان شده است.

طول مؤثر []62
شعاع عروقی []62
منطقه پوششی ریه []62
فاصله تا بافت اصلی []63
ارتبا با سایر عروق []63
انحراف معیار گرادیان پیکسلهای مرز []60
کورتوسیس گرادیان پیکسهای مرز []60
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میشود .در جدول  2تعداد نمونههای بیمتاران و همچنتین تعتداد
نواحی آمبولی به صورت دوبعدی نشان داده شده است .برای این
که ممکن است در دو بانک تصاویر با داده یکسان تعتداد آمبتولی
متفاوت باشد ما دو ستون "تعتداد داده" و "تعتداد آمبتولی" را در
جتتدول اضتتافه کتتردهایتتم .بانتتک تصتتاویر مقالتته  Liangو Bi
همکاران [ ]9بیشتترین تعتداد داده و تعتداد آمبتولی را دارا بتود و
 Zhouو همکتتاران [ Tajbakhsh ]64و همکتتاران [ ]66بتته
ترتیب رتبتههتای دوم و ستوم را در اختیتار داشتتند Bouma .و
همکاران [ ]63در مورد بانک تصاویر بحث کردند .در این تصاویر
بیماری های مختلف ریوی وجود دارند بنابراین اگرچه ایتن روش
حساسیت باالیی به دست نیاورده است ،امتا وجتود بیمتاریهتای
ریوی و تنوع تعداد آمبولی در شاخههای مختلف باعث شده است
تا این مطالعه ارزشمند باشد.
در ستتتون کتتارایی در جتتدول  2متتیتتتوان مشتتاهده کتترد کتته
سیستمهتای مختلتف بته درصتد حساستیت و خطاهتای مثبتت
متنوعی دست یافتهاند .برای ارزیابی و مقایسه نهایی آن که کدام
سیستم به کارایی بهتری نسبت به بقیه رسیده است نیتاز بتود تتا
نمودار  FROCآنها را در اختیار داشته باشیم ولی در مقاالت به
جزء مواردی ،بتاقی سیستتمهتا ایتن اطالعتات را در اختیتار متا
نگذاشته بودند .در صورتی یک سیستم کارایی باالیی را به دستت
میآورد که هم میزان حساسیت آن باال و هم میتزان خطتای آن
کتتم باشتتد .در ایتتن میتتان  Masutaniو همکتتاران [ ]62بتته
حساسیت  600درصد رسیدند یعنی تمام آمبتولیهتای موجتود را
تشخیص دادند ولی به مقدار خطای مثبتت بتاالی  1/1رستیدند.
همچنین  Tajbakhshو همکاران [ ]66به مقدار خطای مثبتت
خیلی کم  2در هر برش دست یافتند و حساستیت سیستتم ارائته
شده  83/4به دست آمد.

جدول  :2روشهاي ارائه شده براي شناسایی آمبولی ریوي
سال
2066

 Zhouو
همکاران []64

2009

روش
مبتنی بر ناحیه ریه ،استفاده از الگوریتم سورتمه،
استخراج ویژگی ،کاهش ویژگی با ژنتیک،
طبقهبندی با شبکه عصبی مصنوعی
مبتنی بر استخراج عروق ،استخراج ویژگی،
طبقهبند جداکننده خطی

مطالعه

 Liangو Bi

2001

مبتنی بر ناحیه ریه ،استفاده از الگوریتم سورتمه،
استخراج ویژگی ،کاهش ویژگی با استفاده از
ماشینهای بردار پشتیبان

 Parkو
همکاران []60

[]9

222

دوبعدي/سهبعدي
دوبعدی

تعداد داده
20

تعداد آمبولی (ناحيه دوبعدي)
148

دوبعدی/سهبعدی

628

6392

كارایی
 13/2درصد
حساسیت با 68/4
خطای مثبت
 80درصد حساسیت
با  22/1خطای مثبت

دوبعدی/سهبعدی

611

812

 80درصد حساسیت
با  4خطای مثبت
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مقاالت را با توجه به دو معیار حساستیت و خطتای مثبتت بتاهم
مقایسه میکنیم.
یکی از مشکالت تصاویر پزشکی پدیده تاری است .ایتن پدیتده
به دلیل جابهجا شدن مرز یک شی کوچک یا یتک شتی منحنتی
شکل ظاهر میشود .این تاری را میتوان بته صتورت یتک تتابع
کانولوشن با یک تابع گوسی متدل کترد .ایتن پدیتده مشتکالت
زیادی را در الگوریتم های استخراج عروق خصوصاً عروق کوچک
و شناسایی نقا کاندید بته دنبتال آورده استت .بته طتورکلی در
تصاویر توموگرافی کامپیوتری آنژیو ریه ،ناحیههای زیادی ،مشابه
با آمبولی وجود دارد .مقدار شتدت ستطح خاکستتری نستج نترم،
وریتتد ،ناحیتتههتتای اطتتراف عتتروق بتتهعلتتت تتتأثیرات جزئتتی
تصویربرداری و ادامه شتریانی کته انستداد کامتل داشتته ،دارای
مقادیری مشابه با آمبولی هستند .هریتک از مقتاالت بته نحتوی
سعی در حذف این مناطق و کتاهش خطتای مثبتت و همچنتین
درازای آن به دست آوردن تمام نقا کاندیتد آمبتولی هستتند .در
جدول  2شرن مختصری از هرکدام از روش هتا نشتان داده شتده
است .در این جدول روش استفاده شده و نوع طبقه بند ،استتخراج
ویژگیهای دوبعدی/سه بعدی ،تعداد بانک تصاویر ،تعداد آمبتولی
و در آخر درصد حساسیت و خطتای مثبتت بررستی شتده استت.
استخراج ویژگی به صورت دو یا سه بعدی باید مورد بررسی قترار
گیرد .اگرچه آمبولی در یتک بترش دوبعتدی ظتاهر متی شتود و
می توان آن را مشاهده کرد امتا آمبتولی بته صتورت یتک تتوده
دنباله دار در شریان هتای ریتوی اتفتاق متیافتتد ،بنتابراین بایتد
ویژگیهای سه بعدی این توده مورد بررسی و استخراج شود.
بانک تصاویر یکی از معیارهای مهم در نتایج سیستمها استت .بتا
افزایش تعداد آمبولی و تعداد تصاویر ،تنوع آمبولی در شتاخههتای
مختلف ریه بیشتر میشود؛ بنابراین کتارایی سیستتم ارزشتمندتر
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 Dasو همکاران
[]1

2008

 Buhmannو
همکاران []1
 Zhouو
همکاران []8

2001

2002
2064

 Boumaو
همکاران []63

2009

 Pichonو
همکاران []3
 Dasو همکاران
[]33
Digumarthy
و همکاران []34

2004

 Maizlinو
همکاران []32
 Kiralyو
همکاران []22
 Tajbakhshو
همکاران []66
Wittenberg
و همکاران []31

2003

جدول  :2روشهاي ارائهشده براي شناسایی آمبولی ریوي (ادامه)
43
طراحی یک سیستم تشخیص با کمک کامپیوتر،
شامل الگوریتم سورتمه ،استخراج ویژگی و
فیلترهای کاهش خطای مثبت
40
طراحی یک سیستم تشخیص با کمک کامپیوتر،
شامل الگوریتم سورتمه ،استخراج ویژگی
1
دوبعدی/سهبعدی
مبتنی بر استخراج عروق با استفاده خوشهبندی
سهبعدی ،بازسازی عروق با الگوریتمهای دنبال
کردن ،استخراج ویژگی،
69
دوبعدی/سهبعدی
مبتنی بر استخراج عروق با استفاده از
آستانهیابی و رشد ناحیه ،استخراج ویژگی
33
دوبعدی/سهبعدی
مبتنی بر استخراج عروق با استفاده از اطالعات
آناتومی ریه ،کاهش ویژگی برای کاهش خطای
مثبت
69
دوبعدی/سهبعدی
مبتنی بر استخراج عروق با استفاده از روشهای
دنبال کردن ،ارائه روش مبتنی بر موقعیت،
استفاده از طبقهبندهای درختی
3
دوبعدی/سهبعدی
مبتنی بر استخراج عروق با عملگرهای
مورفولوژیک و استخراج ویژگی
33
دوبعدی
مبتنی بر استخراج عروق ،استخراج ویژگی

430

 83درصد حساسیت
با  4خطای مثبت

262

 10درصد حساسیت
با  9خطای مثبت
 28درصد حساسیت
با  60/2خطای مثبت

26

 600درصد حساسیت
با  1/1خطای مثبت
 92درصد حساسیت
با  64/4خطای مثبت

20

420

661

 13درصد حساسیت
با  4/9خطای مثبت

22

 81درصد حساسیت
با  1/3خطای مثبت
 88درصد حساسیت
با  4خطای مثبت
 92درصد حساسیت
با  2/8خطای مثبت
 28درصد حساسیت
با  1/4خطای مثبت
 20درصد حساسیت

288

2001

مبتنی بر استخراج ریه ،استخراج ویژگی

دوبعدی

39

210

2001

استخراج عروق با واس کاربر

-

8

42

2001

بازسازی عروق و استفاده از الگوریتمهای دنبال
کردن
مبتنی بر استخراج ریه ،استفاده از الگوریتم
سورتمه ،ارائه یک نمایش جدید از عروق،
استفاده از شبکههای عصبی عمیق
استخراج ریه و تحلیل و بررسی عروق انسداد
کامل

سهبعدی

8

19

دوبعدی/سهبعدی

626

321

-

38

669

2062

2063

بحث و نتيجهگيري
موفقیت سیستمهای تشخیص آمبولی را نمیتوان با یتک عامتل
سنجید؛ بنابراین در این مقاله سعی شد تا از جنبههای مختلف بته
سیستم های طراحی شده نگاه کرد و آنها را ارزیتابی کترد .ابتتدا
مقاالت با توجه به نوع حل مستئله آمبتولی ،دستتهبنتدی شتدند
سپس سیستمهای مختلف را با توجه به الگتوریتمهتای مختلتف
پردازش تصویر تقسیمبندی کردیم و نقا ضعف و قوت هر یتک
را بیان کردیم .در این مقاالت بیشتر خطاهای مثبتت عمومتاً بته
علت جتریان ورید ،جابهجتاییهای تصتنعی ،نتویز و هتمچنتین
خطاهای منفی به علت موقعیتت مترز عتروق ،جابته جتایی هتای
تصنعی و آمبولی بسیار ریز به وجود می آیند .در روش آستانهیتابی
و رشد ناحیه از چنتدین عملگرهتای مورفولوژیتک و مفروضتات
ساده برای به دست آوردن فضای جستجو استتفاده شده است که

 83/4درصد
حساسیت با  2خطای
مثبت
 92درصد حساسیت
با  3/8خطای مثبت

این امر موجب خطای مثبت زیادی میشود و در گامهتای بعتدی
روش پیشنهادی نتوانسته است این خطاها را کاهش دهد .در این
روش هم مقدار بودن ورید و آمبولی به عنوان مفروضات در ن تر
گرفته نشده است ،بنابراین الگوریتم به اشتباه وریدهای ریتوی را
هم پیدا می کند .همچنین با این راه حل نمی توان بافت های ریوی
را حذف کرد .در روش استفاده شده توس  Boumaو همکتاران
[ ]63استفاده مناسب از آناتومی و ساختار ریه باعتث بهتتر شتدن
حل مسئله میشود ولی در الگتوریتم دنبتالکتردن بترای حتذف
بافتهای نزدیک مدیاستن فاصله را از یک حدی بیشتر میگیترد
با این استدالل که بافت ها در نزدیکی مدیاستن هستتند و متا در
پیرامون بافتی نداریم ،بنابراین تنها مؤلفه هتای بتا شتدت پتایین،
عروق کوچک هستند .این استدالل فق زمانی درست استت کته
ما بیتماریهای ریتوی و لنفاوی نداشته باشیم و این استدالل در
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مسعودي و همکاران

مروري بر سيستمهاي شناسایی آمبولی ریوي در تصاویر توموگرافی كامپيوتري آنژیو

 تنوع سیستتم،شده هرچه تعداد تصاویر و آمبولی افزایش پیدا کند
 در قسمت.در پیدا کردن آمبولیهای مختلف افزایش پیدا میکند
 مقاالتی که از بانک تصاویر باالیی استفاده کترده بودنتد را،نتایج
 میزان حساسیت و خطای مثبت هم به عنتوان معیتار.ذکر کردیم
 هریتک از مقتاالت.برای مقایسه نتایج مورد بررسی قرار گرفتت
سعی در به دست آوردن مقدار حساسیت باالی تشخیص آمبتولی
.و همچنین کاهش خطای مثبت در هر برش بودند

 مشتکل اصتلی.صورت وجتود بیمتاری همیشته درستت نیستت
 عدم توانایی توصیف دقیق و مناسب شی بتا،سیستم های موجود
 کارهتای آینتده.توجه به ساختار توده مورد ظن به آمبولی استت
می تواند شامل بررسی تفاوت میان آمبولی در شاخه های اصتلی و
.شاخه هتای پیرامتونی باشتد و بته تقطیتع کتل آمبتولی بپتردازد
همچنین به جدا کردن شریان از ورید و شناسایی جابه جایی هتای
.تصنعی به وجود آمده در تصویر بپردازد
 یکتی از معیارهتای مهتم و.گام بعدی ارزیابی این سیستمها بود
 در سیستتمهتای طراحتی. بانک تصاویر است،تأثیرگذار در نتایج
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Introduction: pulmonary computed tomography angiography (CTA) is widely used in the detection
of pulmonary embolism. Using these thin slices for studying clinical function of lung is necessary,
but it is time-consuming for radiologists. Therefore, several systems have been designed for
detection of embolism. The aim of this study was to review and evaluate systems of detection of
pulmonary embolism.
Methods: In this study, all the articles in databases including IEEE, Science Direct, Medical
Physics and SPIE in the field of processing pulmonary computed tomography angiograms and
computer-aided detection systems were reviewed. A total of 16 articles between 2002 and 2015
were extracted. Each article presented one CAD system that was evaluated with quantitative and
qualitative analysis. To assess systems, the number of images in database, sensitivity and false
positive error rate were used.
Results: Various systems are designed to detect embolism. Image database is affected by different
factors such as pulmonary diseases, noise, the time of taking image, diversity of pulmonary
embolism in main and peripheral branches and the number of data. The maximum number of data
was 177 samples and the minimum was 3 samples. Sensitivity and the number of false positive
errors are good criteria. Among the CAD systems, the sensitivity was 50% to 100% and the rate of
false positive was 2- 22.6 per scan.
Conclusion: According to the results, in addition to having high sensitivity and low false positive
error, detection systems must have large image database of embolism in various branches of vessels.
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