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طراحی سيستم تشخيص ندولهاي ریوي

مقدمه

ژنتیک استفاده گردیده است [ Namin .]4و همکاران [ ]5در
ابتدا ریه را در تصاویر سیتی اسکن با استفاده از روش حدآستانه
جدا نمودند .سپس با استفاده از فیلترهای گوسین به کاهش
نویزها و تقویت وضوح ندولها پرداختند Gonçalves .و
همکاران [ ]6روشهای مختلفی را با استفاده از استراتژیهای
مبتنی بر ماتریس  Hessianجهت بخشبندی ندولهای ریه در
سیتی اسکن قفسه سینه پیشنهاد میکند و از یک فرآیند
بخشبندی چند مقیاسی برای استخراج ندولها استفاده نموده
است Nithila .و  Kumarبه منظور بخشبندی ندولهای
ریوی ،یک مدل مبتنی بر کانتور فعال و فازی C-means
( )FCMتوسعه دادهاند .روش پیشنهادی بر روی تصاویر سیتی
اسکن ،به استخراج پارانشیم ریه و بخشبندی ندولهای ریوی،
میپردازد .بدین منظور از فیلترهای باینری و گاوسی (Binary
)and Gaussian filtersو با روش خوشهبندی )(cluster
جهت بخشبندی ندولها استفاده شده است [.]7
 Kuppusamyبرای شناسایی پیکسلهای ندولهای ریوی،
الگوریتم همسایگی استفاده نموده است .در این مقاله ندولهای
شناسایی شده از تصاویر سی تی اسکن براساس شکل ،بافت و
اندازه توسط الگوریتم ژنتیک خوشهبندی میگردند .الگوریتم
مبتنی بر ژنتیک نرخ مثبت کاذب را کاهش و دقت را افزایش
میدهد [.]8
هدف کلی از انجام تحقیق حاضر ،طراحی سیستم تشخیص به
کمک کامپیوتر جهت شناسایی ندولهای ریوی در تصاویر
سیتیاسکن قفسه سینه توسط الگوریتم ژنتیک است که در
نهایت سیستم کامپیوتری تشخیص دهد که تصویر موردنظر
حاوی ندول است یا خیر؟
روش
این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و مجموعه تصاویر مورد
استفاده از پروژه تحقیقاتی پایگاه داده تصاویر ریه میباشد [.]9
همه تصاویر به فرمت  DICOMو در اندازه  512*512پیکسل
میباشند .در این بخش از کار که به عنوان روش کار و پیادهسازی
شناخته میشود سعی شده است با ارائه یک الگوریتم مناسب و
اجرای آن بر روی تصاویر ریه هرچه بهتر ضایعات را تشخیص و
دستهبندی نمود .در شکل  1فلوچارت و شرح وظایف به صورت
مرحله به مرحله آمده است و در ادامه هر یک از این مراحل مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.
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سرطان یکی از بیماریهای مهلک در جهان است .در میان تمام
انواع سرطان ،سرطان ریه یکی از بیشترین انواع سرطانهای
تهدیدکننده و برجستهترین علت مرگومیر در کشورهای مدرن
در بین زنان و مردان است .تخمینی از بیماران مبتال به سرطان
ریه در ایاالت متحده در سال  2014مرگ ناشی از بیماران مبتال
به سرطان ریه حدود  27/2درصد میباشد [ .]1با توسعه صنعت
و افزایش مصرف سیگار و دخانیات در ایران ،میزان این سرطان
در دهههای اخیر افزایش یافته است .فعل و انفعاالت پیچیده
ژنتیکی ،هورمونی ،عوامل رفتاری و زیستمحیطی در توسعه
سرطان ریه نقش دارد [.]1
سرطان ریه با یک رشد نامنظم و غیرقابل کنترل سلولها در
بافت ریه ایجاد میشود .ناهنجاریهای بافت ریه که تقریباً کروی
و با قطر حدود  30میلیمتر به عنوان ندولهای ریوی شناخته
میشوند [ .]2ندول ریوی ،یک توده کوچک و گرد است که در
ریهها رشد میکند .پزشک قادر است آنها را در عکس قفسه
سینه و سیتیاسکن مشاهده نماید .این ندولها معموالً وقتی
بیمار به دالیل دیگر مورد بررسی قرار میگیرد کشف میشوند.
ندولها در مراحل ابتدایی سرطان حجم کوچکی دارد .بهاحتمال
 14درصد ،مدتزمانی که یک فرد مبتالبه سرطان ریه میتواند
دوام بیاورد تقریباً  5سال است [ .]2اگر بیماری وی موضعی باشد
این احتمال  52درصد و اگر متاستاز باشد در حدود  4درصد است؛
بنابراین برای یک بیمار سرطانی در مراحل اولیه بسیار مهم است
که بیماری وی تشخیص داده شود و تشخیص به کمک کامپیوتر
به همراه رادیولوژی میتواند در رسیدن به این مهم بسیار
امیدوارکننده باشد [.]2
سیتی اسکن روش تصویربرداری انتخابی در بررسی بسیاری از
بیماریهای تنفسی از جمله ندولهای ریوی میباشد .از آنجا که
تصویر سیتی اسکن دارای ویژگی غیرتهاجمی و حساس
میباشد ،جهت تشخیص اولیه سرطان ریه مؤثر است [ .]3تاکنون
سیستمهای کامپیوتری زیادی جهت بخشبندی ندولهای ریوی
طراحی شدهاند .روشهای ارائه شده بر مبنای شدت روشنایی و
شکل ندول هستند .روشهای مبتنی بر شدت روشنایی بر این
اصل استوار است که شدت روشنایی ندولها نسبت به خود ریه
بیشتر است .برای اولین بار تشخیص ندولهای ریوی با استفاده
از الگوریتم ژنتیک از روی تصاویر سیتیاسکن توسط  Leeو
همکاران ارائه شد که در آن از روش تـطبیق الـگو و الگـوریـتم

غفاري و همکاران

زمستان  ،1395دوره سوم ،شماره چهارم
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شکل  :1مدل پيشنهادي جهت شناسایی و استخراج ندولهاي ریوي

پيشپردازش
تشخیص خودکار ناهنجاریها از روی تصاویر سیتیاسکن ریه
یک گام انقالبی در تشخیص زود هنگام بیماریهای ریوی از
جمله بیماری مرگ بار سرطان ریه بوده است .بهترین روش
اجرای تشـخیص خودکار ناهـنجاریها به منـظور تجزیهوتحلیل

تصاویر پزشکی در اولین گام تبدیل تصویر به تصویر مقیاس
خاکستری بوده است؛ بنابراین با تبدیل تصویر به تصویر مقیاس
خاکستری زمان پردازش کاهش مییابد و الگوریتم سریعتری
تولید میشود .پیش پردازش تصویر به منظور بهبود و حذف نویز
تصویر میباشد که از چند گام تشکیل شده است (شکل .)2
گامهای مرحله پیش پردازش به صورت زیر میباشد.
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شکل  :2گامهاي مرحله پيش پردازش

غفاري و همکاران

طراحی سيستم تشخيص ندولهاي ریوي

 -1تبدیل تصویر به مقیاس خاکستری
 -2تبدیل تصویر خاکستری به باینری (سیاه و سفید) توسط
یک حد آستانه
 -3حذف نواحی نامربوط توسط ماسک باینری جهت دستیابی
به دیواره ریه
 -4پرکردن حفرههای تصویر جهت دستیابی به پسزمینه
تصویر
 -5ارائه نهایی لبههای ریه استخراج شده
 -6افزودن ماسک به تصویر اصلی و استخراج پارانیشم ریه
بخشبندی ریه و انتخاب نواحی مشکوک
رشد ناحیه فرآیندی است که پیکسلها یا زیرناحیهها را در نواحی
بزرگتری گروهبندی میکند .سادهترین این روشها پیوستن
پیکسل است که با یک مجموعه از نقاط دانه آغاز میشود .آنگاه
با پیوستن پیکسلهای همسایه هر دانه به آن ،بر اساس مشابهت

خواص (مانند نزدیک بودن سطح خاکستری آنها) نواحی بزرگ
و بزرگتری ایجاد میشود .این رویه تا زمانیکه هیچ پیکسلی
نتواند اضافه شود ادامه مییابد .سپس شی مطلوب توسط همه
پیکسلهایی که در طول فرآیند رشد پذیرفته شدهاند نمایش داده
میشود.
معیارهایی که قدرت الگوریتم رشد ناحیه را باال میبرند عبارتاند
از :اندازه ناحیه ،شباهت بین پیکسل و پیکسلهایی که قبالً به
ناحیه پیوستهاند و شکل ناحیه .این معیارها برای انتخاب خواص
مناسب برای الحاق نقاط به نواحی و تعیین قاعده توقف،
قابلاستفادهاند .در این پژوهش از معیار اندازه ناحیه جهت توقف
الگوریتم و معیار حدآستانه در جهت پیوستن پیکسلهای جدید
به شیء مطلوب استفاده شده است.
در شکل  3نواحی مشکوک تصویر با روش رشد ناحیه نشان شده
است( .دانههای اولیه با مربع سفید نشان داده شدهاند).

شکل  :3استخراج نواحی مشکوک

محاسبه ویژگیهاي ندولهاي کاندید
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همچنان که در شکل  3دیده میشود بعد از انتخاب نواحی
مشکوک ،انبوهی از رگها ،کیسههای هوایی و بافتهای دیگر
که درون ریه با هم ترکیب شدهاند ،قابل مشاهده هستند .یکی از
روشهای مفید جهت تفکیک بافتهای مختلف به منظور تسریع
در امر تشخیص استفاده از برچسبگذاری رنگی میباشد [.]10
در این روش نواحی و بافتهای مجزا از هم با رنگهای متفاوت

مشخص میشوند .در این مرحله از کار با کمک روشهای
پردازش تصویر از جمله مورفولوژی و آستانهگذاری ،مجموعه
پیکسلهای پیوسته در تصاویر به دست آمده از سیتی اسکن
مشخص میگردد و از پشت صحنه تصویر حذف و
برچسبگذاری رنگی نقاط مشکوک انجام میپذیرد .بدین ترتیب
مجموعه نقاط محتمل شامل رگ ،ندول ،توده و غیره به دست
میآید (شکل .)4

غفاري و همکاران

طراحی سيستم تشخيص ندولهاي ریوي

شکل  :4برچسبگذاري رنگی نقاط مشکوک

جهت تشخیص ندول از غیرندول در نقاط به دست آمده به
بررسی و استخراج ویژگیهای نواحی ندولی میپردازیم.
انتخاب ویژگی

انتخاب ویژگی یکی از مهمترین مراحل در علم بازشناسی الگو،
دادهکاوی و یادگیری ماشین میباشد .هدف از انتخاب ویژگی،
انتخاب بهترین زیرمجموعه از مجموعه ویژگیها است ،به طوری

که ضمن کاهش ابعاد فضای ویژگی ،دقت نیز بهبود یابد [.]11
در این مقاله به کمک الگوریتم ژنتیک و روش جینی که یکی از
الگوریتمهای معروف انتخاب ویژگی فیلتر میباشد ،فرآیند
انتخاب ویژگی انجام شده و ویژگیهای نهایی استخراج
میگردند .براین اساس ویژگیهایی که در روند تشخیص بهتر
ندولها کمک میکنند در جدول  1قابل مشاهده میباشند.

جدول  :1ویژگیهاي نهایی استخراج شده توسط الگوریتم انتخاب ویژگی

شماره

1
2
3
4
5
6

الگوریتم ژنتيک و ماشين بردار پشتيبان
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مساحت
محیط
ضریب سختی
ضریب تحدب
گرد بودن
قطر

میگردد .سپس  SVMبه کمک دادههای آموزشی و جمعیت
اولیه ،آموزش داده میشود و با کمک دادههای validation
مشخص میگردد که چه میزان از نمونهها بر اساس تابع هدف
درست دستهبندی شدهاند؛ این میزان ،دقت  SVMرا مشخص
میکند و این دقت همان مقدار تابع شایستگی است.
برای انجام عمل باز ترکیب دو کروموزومی را که دارای بهترین
میزان برازندگی میباشند را به عنوان والد در نظر گرفته شده
سپس کروموزومهای والد را از نقطه برش به دو قسمت تقسیم
میگردند .برای تولید فرزند اول قسمت اول والد یکم را با قسمت
دوم والد دیگر ترکیب نموده و فرزند دوم را با ترکیب قسمت دوم
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روش مورد استفاده در این مقاله اجرای الگوریتم ژنتیک به عنوان
روش انتخاب و جستجو در بین جمعیت دادهها و بهرهگیری از
ماشین بردار پشتیبان ()Support Vector Machine
 SVMبه عنوان تابع شایستگی توکار در الگوریتم ژنتیک است
(شکل .)5
بدین منظور جمعیت اولیه به تعداد  Npopکروموزوم به صورت
تصادفی با مقادیر شماره دستهها به طول  Nتولید میشود.
سپس میزان شایستگی هر کروموزوم به کمک الگوریتم SVM
ارزیابی میشود؛ بنابراین مسئله به صورت یادگیری با ناظر اجرا

ویژگی

غفاري و همکاران

طراحی سيستم تشخيص ندولهاي ریوي

تکرارها استفاده شده است .بعد از توقف الگوریتم ،بهترین
جمعیت که دارای باالترین مقدار تابع برازندگی است را به عنوان
جمعیت بهینه در جهت آموزش به الگوریتم  SVMبرای
دستهبندی کردن دادههای تست انتخاب میگردد.

والد یکم و قسمت دوم والد دیگر ترکیب میشوند .در عملگر
جهش که با احتمال  αصورت میپذیرد بدین گونه عمل میگردد
که شماره دسته ستون مورد نظر را با شماره کالس دیگری از
مجموعه کالسها تعویض میشود.
جهت تـوقف الگوریتم ،در الگـوریتم پیشـنهادی از تـعداد ثـابـت

تولید جمعیت اولیه

SVM

داده validation

SVM test
عملگرهای
Crossover

Mutation

محاسبه تابع برازندگی برحسب
میزان صحت دستهبندی دادههای
 validationبرای هر فرد

خير
شرط
توقف

بله
انتخاب بهترین جمعیت بر
اساس باالترین مقدار برازندگی
ندول
دادههای تست

SVM

شکل  :5الگوریتم پيشنهادي

نتایج
چندین معیار برای ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادی در این
تحقیق در نظر گرفته میشود که عبارتاند از:
 -1نرخ دستهبندی

 -2نرخ صحت
-3نرخ فراخوانی
 -F-4سنجش
-5نرخ مثبت کاذب
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-6نرخ منفی کاذب
نرخ دستهبندی بیانگر دقت الگوریتم پیادهسازی شده در
دستهبندی دستههای مختلف موجود در مسئله تشخیص ندول
میباشد .این معیار در واقع درصد دستهبندی درست الگوریتم
میباشد .به عبارتی نرخ دستهبندی ،تعداد نمونههایی است که به
درستی دستهبندی شده است و از رابطه  1به دست میآید:
) ( TP + TN
)( TP + TN + FN + FP

()1

= Classification Rate

که در آن:
 ،TPشامل تعداد نمونههای سرطانی است که سیستم آنها را
درست تشخیص داده است.
 ،FPشامل تعداد نمونههای سالمی است که سیستم آنها را
سرطانی تشخیص داده است.
 ،FNشامل تعداد نمونههای سرطانی است که سیستم آنها را
سالم تشخیص داده است.
 ،TNشامل تعداد نمونههای سالمی است که سیستم آنها را
سالم تشخیص داده است [.]12
نرخ صحت ( )Precisionکه برای هر کدام از دستههای موجود
قابل محاسبه میباشد ،جهت تعیین دقت دستهبندی برای هر
کدام از دستهها در نظر گرفته شده است .در واقع این معیار
نشاندهنده درصد موفقیت روش دستهبندی کننده در تشخیص
نمونههای مربوط به هرکدام از دستهها میباشد .به عبارتی معیار
صحت نشان میدهد که احتمال این که یک نمونه داده سرطانی
توسط سیستم بهدرستی سرطانی شناسایی شود چقدر است ،رابطه
(.)2
()2

TP
TP + FP

= Precision

𝑁𝐹𝑇𝑃+

() 3
()4
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𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅∗𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑃∗2
𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅∗𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑃

=F-Measure

تصاویر تعداد سالمی که سرطانی شناخته شده اند

نرخ مثبت کاذب=

نرخ منفی کاذب=

کل تصاویر سالم

تعداد تصاویر سرطانی که سالم شناخته شده اند
کل تصاویر سرطانی

معموالً در یک سیستم تشخیص به کمک کامپیوتر ،برای تمامی
ویژگیهای تصویر و یا هر ویژگی استخراجشده از آن فقط یک
مدل آموزش میبیند و فقط از همان مدل بهمنظور دستهبندی
تصاویر آزمایشی استفاده میشود .این امر باعث میشود نتیجه
موردنظر تحت تأثیر خطاهای آن مدل قرار گیرد .این خطاها
ممکن است به دلیل نامناسب بودن مجموعه دادههای آموزشی
به وجود آیند.
ارزیابی معیارهای ذکرشده را میتوان در جدول  2مشاهده نمود.
برای ارزیابی سیستم پیشنهادی از  47تصویر سالم و  50تصویر
سرطانی که بهصورت تصادفی از مجموعه دادهها استخراج
شدهاند ،استفاده شده است .ندولهای تعیین شده توسط الگوریتم
پیشنهادی استخراج شده و نهایتاً معیارهای ارزیابی محاسبه
گردیده است.
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𝑃𝑇

=Recall

معیار فراخوانی ( )Recallکه از آن بهعنوان نرخ درست مثبت
نیز یاد میشود معیاری برای سنجش میزان جوابهای درست
مثبت پیشبینیشده توسط سیستم میباشد .مفهوم این معیار
بدین معنا میباشد که از مجموع نمونه داده سرطانی در مجموعه
داده مورد آزمایش ،چند درصد بهدرستی توسط سیستم بهعنوان
سرطانی شناسایی شدهاند ،رابطه ( .)3ازآنجاییکه در ارزیابی یک
روش یادگیری ماشین هر دو معیار فراخوانی و صحت اهمیت
دارند ،از معیار -Fسنجش ( )F-Measureکه ترکیبی از این دو
معیار است استفاده میشود .این معیار مشخص میکند که تا چه
حد سیستم در پیشبینی جوابهای درست و پایدار ازلحاظ دقت
موفق عمل کرده است .در محاسبه این معیار نحوه محاسبه
صحت و فراخوانی دخیل میباشند ،رابطه (.)4
هدف اصلی در این پژوهش کاهش نرخ خطا میباشد .خطا
میتواند شامل تصویر سرطانی باشد که سیستم تشخیص ندول،
آن را بهعنوان تصویر سالم میشناسد (منفی کاذب) یا تصویر
سالمی که سیستم آن را با برچسب سرطان همراه میسازد (مثبت
کاذب)؛ بنابراین برای به دست آوردن مقادیر ذکرشده به شکل
زیر عمل میکنیم:

غفاري و همکاران

طراحی سيستم تشخيص ندولهاي ریوي
جدول  :2نتایج بهدستآمده از ارزیابی سيستم پيشنهادي
سيستم تشخيص ندول
نرخ دستهبندی
نرخ صحت
نرخ فراخوانی
- Fسنجش
نرخ مثبت کاذب

نتایج
%92/6
%91/5
%94
%92/7
2/1

نرخ منفی کاذب

4
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بحث و نتيجهگيري
در این تحقیق در مورد ریه ،سعی در دستهبندی نواحی تصاویر،
به دو دسته دارای ندول و بدون ندول شده است .معموالً در یک
سیستم تشخیص به کمک کامپیوتر ،برای تمامی ویژگیهای
تصویر و یا هر ویژگی استخراج شده از آن فقط یک مدل آموزش
میبیند و فقط از همان مدل بهمنظور دستهبندی تصاویر آزمایشی
استفاده میشود .این امر باعث میشود نتیجه موردنظر تحت تأثیر
خطاهای آن مدل قرار گیرد .این خطاها ممکن است به دلیل
نامناسب بودن مجموعه دادههای آموزشی به وجود آیند .در
پژوهشهای گذشته Shao ،و همکاران یک الگوریتم تشخیص
خودکار ندولهای منفرد ریوی ارائه دادهاند [ .]13در مرحله اول
الگوریتم پردازش سیتیاسکن اصلی را پیادهسازی مینماید و با
تکرار آستانه به تقسیمبندی پارانیشم ریه میپردازد ،سپس
تجزیهوتحلیل هیستوگرام با قابلیت فشردگی برای مشخص
کردن ندولهای مشکوک صورت میگیرد و ویژگیهای
استخراجشده به دست میآید .درنهایت با استفاده از طبقهبندی
کننده ماشین بردار پشتیبان بر اساس ویژگیهای استخراجشده
به تشخیص ندولها و برچسب زدن آنها پرداخته میشود .این
روش از دقت و تشخیص خوبی برخوردار نبوده است ولی سرعت
باالیی داشته و زمان کمتری را نسبت به بقیه الگوریتمها استفاده
کرده است .همچنین تعداد ویژگیهای استفاده شده  8ویژگی
میباشد Kuppusamy .بر روی  302تصویر سیتیاسکن
الگوریتم همسایگی را جهت شناسایی پیکسلها اعمال نموده که
دقت الگوریتم  %64است [ ]8یک روش جدید برای شناسایی
ندولهای ریوی ،بخشبندی و تشخیص با استفاده از تصاویر
 CTتوسط کشانی و همکاران پیشنهاد شده است .ناحیه ریه با
استفاده از مدل کانتور فعال و ندولها توسط ماشین بردار پشتیبان
دستهبندی میشود .نرخ دستهبندی در این مدل  %89میباشد
ولی دارای نرخ مثبت کاذب  7/3است [ Dou .]14،15و
همکاران [ ]16از توابع سه بعدی حلقوی شبکههای عصبی جهت
کاهش نرخ مثبت کاذب در تشخیص ندولهای ریوی استفاده
نموده است .در مقایسه با توابع دو بعدی حلقوی ،توابع سه بعدی

حلقوی شبکههای عصبی میتوانند اطالعات کاملتر و
ویژگیهای بهتری را استخراج نمایند Zhou .و همکاران به
منظور بهبود دقت تشخیص ندولها ،ابتدا  42ویژگی شامل
ویژگیهای دو بعدی و سه بعدی و همچنین  6ویژگی جدید را
استخراج مینمایند .سپس توسط مجموعههای  Roughعمل
انتخاب ویژگی را انجام داده و در نهایت یک مدل بهینهسازی
گرید را جهت بهبود تابع کرنل ماشین بردار پشتیبان ،به منظور
شناسایی بهتر ندولها استفاده نموده است [ Sweetlin .]17و
همکاران نیز به منظور افزایش دقت دستهبندی از ترکیب الگورتم
کلونی مورچهها و ماشین بردار پشتیبان استفاده نمودهاند [.]18
بدین منظور با استفاده از حدآستانه ،ریه چپ و راست را جدا نموده
و  60ویژگی شکل و بافت را با الگوریتم کلونی مورچهها استخراج
و انتخاب کرده ،سپس توسط ماشین بردار پشتیبان عمل
دستهبندی را انجام نموده است .دقت دستهبندی بدون عمل
انتخاب ویژگی  %77/52و با انجام انتخاب ویژگی %81/66
میباشد .نتایج بهدستآمده است نشان میدهد که سیستم
پیشنهادی نسبت به سایر مطالعات در تشخیص ندولها موفق
بوده است و در کشف ندولهای ریه عملکرد مناسبی داشته است
و از طرفی با تصاویری که بهعنوان کاندیدای اصلی مثبت کاذب
میباشند ،بهطور انعطافپذیری برخورد کرده است و تمامی
ندولهای محیطی را شناسایی کرده است ولی هر چند که نرخ
مثبت کاذب را تا حد قابل قبولی کاهش داده است؛ اما دارای
خطای نسبتاً پایینی در شناسایی تصاویر سالم بهعنوان سرطانی
بوده است.
افزایش دقت در تشخیص ندولها به بزرگتر بودن پـایگاه
دادهها بستگی دارد؛ بنابراین در تحقیقات آینده میتوان با استفاده
از پایگاه دادههای بزرگتر ،تعداد تصاویر افزایش و به دنبال آن،
دقت الگوریتم را نیز افزایش داد .از طرفی تشخیص ندولهای
متصل به رگ یا دیواره ریه ،یکی از مهمترین مشکالت و
چالشهای سیستمهای موجود است ،لذا پیشنهاد میشود که در
تحقیقات آینده به این امر نیز توجه ویژهای شود.

 شماره چهارم، دوره سوم،1395 زمستان
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Introduction: Detection of pulmonary nodules using CT scan images is one of the methods for early
detection of cancer. One of the main challenges for the detection of pulmonary nodules is identifying
pulmonary nodules and differentiating them from lung components. In this study, a computer-aided
detection system is proposed for the detection of these nodules.
Methods: In this descriptive analytical study, 97 chest CT-scan images were studied. To detect
pulmonary nodules, support vector machine classifier and Genetic algorithm by MATLAB software
were used.
Results: In this research on the lung, the areas of images were classified into the two groups of with
nodule and without nodule and it was tried to create a fully automated framework to detect lung nodules
in the chest CT images. This framework is an essential part of the computer-aided detection system
that helps radiologists to detect lung nodules more accurately and rapidly.
Conclusion: According to the results of this study, the proposed system is more efficient than the
previous methods for detecting suspicious nodules.
Keywords: Pulmonary Nodules, CT Scan Images, Support Vector Machine Classifier
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