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 مقدمه:
 یام آر آ ای یسیمغناط دیتشد یربرداریتصو

(MRI) است  یپزشک یربرداریتصو یها کیتکناز  یکی

 یخوب از ساختارها اریبس تیفیک با یریکه تصاو

 طور بهزه و امرو کند یمبدن انسان فراهم  یکیآناتوم

 . رود یمبکار  یصیتشخ یکاربردها یبرا یا گسترده

 اتییبا جز یآشکارساز یبرا یانتخاب کیتکن یام آر آ

(. در ام آر 1) باشد یمنرم  یها بافت یها یژگیو یباال

نمود که  جادیا توان یمانواع مختلفی از تصاویر را  یآ

عامل )الف( زمان  3از  یکی نیعمدتاً بر اساس تفاوت ب

مشخص  T1)که با  مطالعه موردقسمت  ایشبکه  شیآسا

 T2)که با  ها نوکلئون شی(، )ب( زمان آساشود یم

)پروتون( در  دروژنی( و )ج( چگالی هشود یم صمشخ

 .شوند یم دیمجاور تول یها بافت

آوردن تصاویر  به دستبرای  یامروزه ام آر آ

 یها قسمتنرم  یها بافتباال از  تیفیک با یبعد  3

تلف بدن مثل مغز، اعصاب، قلب، عروق، مفاصل، مخ

داخلی  یها اندامو  قفسه سینه ،یا مهره نیب یها سکید

 یبخصوص برا ی(. ام آر آ2-4) رود یم ربکا

 چکیده:
در  سرعت به یپزشک ریتصاو های کاستیحل  یبرا ریدر پردازش تصو وتريامروزه استفاده از کامپ زمينه و هدف:

و  ریمعرف خود تصو ریتصو های ویژگی. شوند می زيآنال ریتصو های ویژگی ریاست. در پردازش تصو شیحال افزا
و  اسکن تی سی ریصاوت های ویژگی نيب یهمبستگ ی. هدف از مطالعه حاضر بررسباشند می ریشامل اطالعات تصو

 .باشد می یام آر آ
 (مرد 3 زن و 3) ماريب 6و ام آر  یت یس ریتصو 8541از اطالعات  تحليلی -صيفیتو مطالعه نیدر ا :یبررس روش
 ریتصاو یژگیو استخراج و پردازش پيش ر،یتصاو آوری جمعگلستان اهواز استفاده شد. بعد از  مارستانيبه ب کننده مراجعه

شد. در مطالعه حاضر  گيری هانداز ها آن نيب یو همبستگ زيآنال شده استخراج ریتصاو های ویژگیانجام شد. سپس 
 استفاده شد. رسونيپ یهمبستگ بیبودن مشاهدات از ضر یکم ليبود و به دل یفياز نوع توص یهمبستگ

وجود  معنی داررابطه  کی( T1و ام آر )از نوع  یت یس ریاز تصاو شده استخراج های ویژگی شتريب نيب :ها افتهی
 نيب یاز همبستگ شتريب( T1و ام آر )از نوع  یت یس ریتصاو های ویژگی نيب ی(. همبستگP<54/5داشت )

 ریتصاو نيب یاز همبستگ شتريب یهمبستگ نیا نيود. همچنب( T2و ام آر )از نوع  اسکن تی سی ریتصاو های ویژگی
بافت و  های ویژگی( مربوط به 33/5) یهمبستگ بیبود. حداکثر ضر (T2( و ام آر )از نوع T1ام آر )از نوع 

 .باشد می یکیمورفولوژ های ویژگی( مربوط به 555/5حداقل آن )
 یو ام آر آ اسکن تی سی ریتصاو های ویژگی نيب یمعنی دارمطالعه نشان داد که رابطه  نیا جینتا :یريگ جهينت

 مشابه استفاده کرد. های الگوریتماز  بندی قطعهو  بندی طبقهمانند  یدر موارد توان میوجود دارد که 
 

 ی.همبستگ بیضر ،ی، ام آر آاسکن تی سی، یژگیاستخراج و :کليدی یها واژه

http://orcid.org/0000-0002-2534-8623
http://orcid.org/0000-0002-2534-8623
http://orcid.org/0000-0002-8442-9810


 و همکاران یرگانیب یفرهاد بایفر                                                یو ام آر آ اسکن یت یس ریتصاو یها یگژیو نیب یهمبستگ بیضرا

00 

دارد چون ماده  یا گستردهاز مغز کاربرد  یربرداریتصو

سفید، ماده خاکستری و مایع مغزی نخاعی دارای 

 توان یم رو نیازا ترکیبات متفاوتی از هیدروژن بوده،

متمایز ساخت. معموالً  T2و  T1را در تصاویر  ها آن

استفاده  هم بااز مغز از هر دو روش  یربرداریتصو یبرا

بودن  یرتهاجمیغ یام آر آ ازیامت نیتر مهم(. 5) شود یم

 یسیاز خواص مغناط کیتکن نیآن است، چون ا

و  یقو یسیمغناط دانیم کیو تعامل آن با  دروژنیه

 (.6) کند یم استفاده ریتصاو دیتول یبرا ییویواج رادام

( اسکن CT) یت یس ای یوتریکامپ یتوموگراف

است که  یپزشک یربرداریتصو یها روشاز  گرید یکی

از بدن استفاده  ریتصو جادیا منظور به کسیاز اشعه ا

در مقابل  کسیاشعه ا وبی، تاسکن یت یس. در کند یم

و با  گرفته قراررساز آشکا نیاز چندقوس متشکل  کی

را به شکل  ریصواطالعات ت ماریچرخش در اطراف ب

. دهد یمقرار  اریاز مقاطع بدن در اخت یوتریکامپ

در  صیدر تشخ یروش انتخاب نیهمچن اسکن یت یس

 یزیو اورژانس مانند خونر یاضطرار طیاز شرا یبرخ

بزرگ مثل  یها سرخرگ یپارگ ،یآمبول ،یمغز

(. با 7-9) باشد یموارد مشابه مو  هیآئورت، سنگ کل

 تر عیسر ازجمله اسکن یت یس یلوژدر تکنو شرفتیادامه پ

 ر،یو بهبود رزولوشن تصاو یربرداریشدن زمان تصو

 شیافزا یریچشمگ طور بهروش  نیا ییدقت و کارا

 یها صیروش در تشخ نیامروزه ا جهیدرنتو  افتهی 

 (.11،11دارد ) یکاربرد فراوان یپزشک

 دو روش یو ام آر آ اسکن یت یست که اس واضح

و  باشند یممتفاوت  یکیزیف یبا مبان یربرداریتصو

 یمتفاوت ینیمقاصد بال یبرا ها آناز  آمده دست به ریتصاو

در  ری. امروزه استفاده از پردازش تصوروند یمبکار 

 نیاست و در ا شیدر حال افزا سرعت به یپزشک ی نهیزم

که منجر به حل  شده  امانج ینمطالعات فراوا نهیزم

 ر،ی(. در پردازش تصو12از مسائل شده است ) یاریبس

 (Features) یها یژگیو ،ردیگ یمقرار  زیآنچه مورد آنال

 ریهر تصو کننده فیتوص ها یژگیو. باشد یم ریتصو

. کنند یمفراهم  ریتصو درباره یهستند و اطالعات مهم

 یگژیک وی ر،یو پردازش تصو وتریکامپ یینایدر ب

 یکه به حل محاسبات باشد یم ریاز اطالعات تصو یبخش

 یا مجموعه ری. پردازش تصوپردازد یمبرنامه خاص  کی

ممکن است  ها یژگیو. هاست یژگیواز  دهیچیپ اریبس

 اءیاش ای ها لبهمانند نقاط،  ریدر تصو یساختار خاص

باشند.  یگیعملکرد همسا کی جهینت نکهیا ایباشند، 

 یها یژگیواست و انتخاب  یکل اریبس یژگیمفهوم و

 نیتر مهماز  یکیخاص  یینایب ستمیس کیمناسب در 

(. 13) باشد یم ریدر حوزه پردازش تصو ها چالش

از  یاریدر بس هیو اول یگام اساس یژگیاستخراج و

 یبند قطعهو  یبند طبقهمانند  ریپردازش تصو یکاربردها

 ییها یگژیو امکه تم میشو یم(. متذکر 15،14) باشد یم

نبوده و مسئله  دی، مفشوند یماستخراج  ریتصو کیکه از 

 قاتیاز تحق یاریمهم، موضوع بس یها یژگیوانتخاب 

 بوده است. ریدر دهه اخ

 یا دهیچیپ یدر مغز انسان ساختارها که ییازآنجا

و  یماده خاکستر د،یمختلف مانند ماده سف یها بافتاز 

استخراج  نیوجود دارد؛ بنابرا ینخاع یمغز عیما

چالش  نیتر مهممغز همواره  ریاز تصاو دیمف یها یژگیو

 ریتصاو یها یژگیو نی(. وجود رابطه ب16بوده است )

 یها روش به یانیکمک شا ،یو ام آر آ اسکن یت یس

 ( مانندFeature-Based) یژگیبر و یمبتن ریپردازش تصو

(. عالوه بر 14،15خواهد کرد ) یبند قطعهو  یبند طبقه

  یبرا ریتصو یها یژگیو نیب یهمبستگ یبررس ن،یا

 در( Pseudo-CT) یت یشبه س ریبه دست آوردن تصاو

 اریسب (Feature-Based) یژگیبر و یمبتن یها روش

 .باشد یم کننده کمک

و  اسکن یت یساز  ییها یژگیودر صورت وجود 

از  توان یمداشته باشند،  یخوب یکه همبستگ یام آر آ

 یبند قطعهو  یبند طبقهمطالعات  یه برامشاب یها تمیالگور

موضوع  نیاستفاده کرد. ا یو ام آر آ اسکن یت یس ریتصاو

برنامه و  یکاهش زمان اجرا نه،یدر هز ییجو صرفه بهمنجر 

 تیخواهد شد. مز یمحاسبات یها یدگیچیپ لیتقل نینچهم

در جهت بهبود کنتراست  ها یژگیوکردن  نهیبه گرید

 گرید عبارت به. باشد یم MR ریبه کمک تصو CT ریتصو
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به کمک  توان یمرا  ریتصاو صیکمبودها و نقا

مرتفع ساخت.  ،دارند یخوب یکه همبستگ ییها یژگیو

 بااست که  یاساس سؤال نیهدف مطالعه حاضر پاسخ به ا

دو روش  نی( بی)کاربرد ینیو بال یکیزیف یها تفاوت وجود

 نیب ایآ اوالً ،یو ام آر آ اسکن یت یس یربرداریتصو

 یمعنی داررابطه  ها آن ریاز تصاو شده استخراج یها یژگیو

 چگونه است؟ ها یژگیو نیا یهمبستگ اًیوجود دارد؟ و ثان
 

 روش بررسی:
 IR.AJUMS.REC.1395.215 حاضر با کد مطالعه

اهواز  شاپور  یجند یاخالق دانشگاه علوم پزشک تهیدر کم

 یآور جمعشامل مرحله  4مطالعه در  نیاست. ا شده  ثبت

 ها یژگیو زیو آنال یژگی، استخراج وپردازش شیپ ر،یتصاو

جداگانه شرح داده خواهند  صورت بهانجام شد که در ادامه 

 یها بافت T1که بر اساس تفاوت  یام آر آ ریوشد. تصا

معروف  T1-weighted ریبه تصاو ،ندیآ یم به دستمجاور 

 MRI-T1نماد با  اختصار  بههستند که در مطالعه حاضر 

که بر اساس تفاوت  یریتصاو طور نیهم. اند شده  دادهنشان 

T2 ریبه تصاو ندیآ یم به دستمجاور  یها بافت  

T2-weighted  نماد  بامعروف هستند وMRI-T2 شینما 

با  یژگیو استخراج و پردازش شیپ. مراحل اند شده  داده

با  ها یژگیو زیو مرحله آنال MATLAB افزار نرماستفاده از 

 انجام شد. SPSS افزار نرماستفاده از 

مرحله  نی(: در ارینمونه )تصاو یآور جمع( الف

و ام آر  اسکن یت یس ریمغز شامل تصاو ریتصو 1451

 به مبتال) ماریب 6مربوط به  T2) و T1)از هر دو نوع  یآ

 یربرداری( که در مرکز تصو4تا  1درجه  یومایتومور گل

  یآور جمعبودند،  شده  هیتهز گلستان اهوا مارستانیب

 ، CTنوع از  یاز مقطع عرض ریتصو 11 ماریشد. هر ب

MRI-T1  وMRI-T2  ً( داشت که ریتصو 243)جمعا

مطالعه از  نیشدند. در ا ریبه نظ رینظ دقت بهمقاطع  نیا

 شده  استفادهحجم نمونه  نییتع یفرمول کوکران برا

مشابه همه  مطالعه، نیاست. الزم به ذکر است که در ا

 ریتعداد تصاو انحجم نمونه هم ر،یمطالعات پردازش تصو

 یآور جمعاز  یا نمونه 1 تصویر شماره. در باشد یم

 ریاست. تصاو شده  دادهمرحله نشان  نیدر ا ریتصو

)ساخت  منسیز سیاسال 64با دستگاه  اسکن یت یس

 و kVp 121 طیکشور آلمان( با شرا Siemensکارخانه 

mAs 147 شدند.  هیته متر یلیم 1 سیامت اسالو ضخ

 منسیتسال ز 5/1 دستگاهبا  زین یام آر آ ریتصاو

شدند.  هیکشور آلمان( ته Siemens)ساخت کارخانه 

 ،=1931TRعبارت بود از  MRT1 ریتصاو هیته طیشرا

1/5TE= ،256×256FOV= سیو ضخامت اسال  

عبارت بود  MRT2 ریتصاو هیته طیو شرا متر یلیم 7/1

و ضخامت  =751TR=، 119TE= ،256×256FOV از

 .متر یلیم 7/1 سیاسال

 

 
در مقطع مشابه که در مطالعه حاضر  MRI-T2و  CT ،MRI-T1تصاویر  یآور جمعاز  یا نمونه :1شماره تصویر 

 قرار گرفتند استفاده مورد
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 زیمرحله جهت حذف نو نی: اپردازش شیپ( ب

است.  ازین مورد ریتصو تر مهم ینواح استخراجو 

آوردن خواص  به دست ینمودن و برا ینریبا منظور به

استفاده  Otsu یاز روش آستانه گذار یکیمورفولوژ

با روش  انتخاب حد آستانه نهیشد. نکته مهم در زم

Otsu اریاز انحراف مع یاست که آستانه مضرب نیا 

از  یکی( Tاست. حد آستانه ) ریتصو ییشدت روشنا

 یو برا باشد یم ریتصاو یارکان مهم در جداساز

 ،یجداساز ندیآثابت است. فر کسان،ی یطیمح طیشرا

 اریانحراف مع یها مضرب نیشتریب یاز آستانه مساو

و تا چند مضرب  شود یمشروع  ییروشنا یها شدت

 C سیماتر یاصل طر. قابدی یمباالتر از آن ادامه 

  ها ییروشناشدت  انسیوار قتی( در حقانسی)کوار

جذر گرفته  آمده دست به انسیاز وار نیابرابن؛ باشد یم

از  یا نمونهمحاسبه شد.  اریشد و سپس انحراف مع

 ریتصاو یبرا تر مهم یها بخشمراحل جدا کردن 

 2  ویر شمارهاتصدر  بیبه ترت یو ام آر آ اسکن یت یس

استخراج خواص  ی. براستا شده  دادهنشان  3و 

قسمت ج  در آمده دست به ریاز تصاو ،یکیمورفولوژ

 استفاده شد. 3و  2ه ویر شماراتص

 

 
 تصاویر ام آر آی تر مهم یها بخشبرای جدا کردن  گرفته  انجاممراحل اصلی  :2شماره تصویر 

 .تصویر باینری تر مهم یها بخش)الف( تصویر نهایي فیلتر شده با حذف زمینه، )ب( تصویر باینری، )ج( 

 

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

 اسکن یت یستصاویر  تر مهم یها بخشبرای جدا کردن  گرفته  انجاممراحل اصلی  :3 شمارهتصویر 

 .تصویر باینری تر مهم یها بخش)الف( تصویر نهایي فیلتر شده با حذف زمینه، )ب( تصویر باینری، )ج( 
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 یها بخش نیتر مهماز  یکی: یژگی( استخراج وج

 ریصاوت نهیمختلف در زم یکاربردها یبرا ریپردازش تصو

. در باشد یمموجود  ریاز تصو یژگیاستخراج و یپزشک

مرتبه اول،  یآمار ،یکیمورفولوژ یها یژگیومطالعه  نیا

بافت، گابور، موجک و ابعاد  یساختار نیانگیبافت، م

اکسل  لیو در فا شده  استخراج ریهر تصو یفرکتال برا

مورد بودند که  65 ها یژگیو نیا درمجموعشدند.  رهیذخ

 است. شده  دادهنشان  1 شماره در جدول هرکدام ینفراوا

 

 موردو ام آر آی مربوط به بيماران  اسکن یت یساز تصاویر  شده  استخراج یها یژگیوفراوانی  :1شماره جدول 

 در مطالعه حاضر استفاده

 ابعاد فرکتال ضرایب موجک گابور ميانگين ساختاری بافت بافت آماری مرتبه اول مورفولوژیکی کل

33 0 5 13 4 13 18 0 

 

 (Morphological Features) یکیمورفولوژ یها یژگیو

 ط،یاز سطح، مح اند عبارته حاضر در مطالع شده محاسبه

قطر معادل، سطح  ،یطول محور فرع ،یطول محور اصل

 و استحکام. وسعت ،یطیمح یچندضلع

 ((The First Order Statisticalمرتبه اول  یآمار یها یژگیو

از متوسط،  اند عبارتحاضر  قیدر تحق یابیرد ارزمو

 .یو آنتروپ اریانحراف مع

جهت  :Features Texture))بافت  یها یژگیو

هم اتفاق  سیآوردن خواص بافت از روش ماتر به دست

  یآمار یها یژگیواستفاده شد. از  یسطح خاکستر

( یکنواختیو  کنتراست ،یهمبستگ ،ی)انرژ یژگیو 4

در  ها یژگیو نیا قیتحق نیدارند که در ا یشتریکاربرد ب

 شدند. همحاسب 271و  111 ،91، 1 یایزوا

 درواقعکه  :(Mean Texture) بافت نیانگیم

از بافت در  آمده دست به یها یژگیواز  هرکدام نیانگیم

 .باشد یم هیهر زاو

گابور  یها یژگیو(: Gaborگابور ) یها یژگیو

بودند. سطوح  هیزاو 4سطح و  4در  یژگیو 16شامل 

 271و  111، 91، 1شامل  ایو زوا 4و  3، 2، 1شامل 

 صورت به بیبه ترت ها یژگیو نی. اباشند یمدرجه 

Gabor1_0، Gabor1_90 ،...، Gabor4_270 باشند یم. 

 یها یژگیو(: Fractal Dimensionعد فرکتال )ب

به روش شمارش  قیتحق نیدر ا شده استخراجفرکتال 

(. Box-Counting) باشد یم ریه تصوپوشانند یها باکس

 سیماتر یورود نکهیبا توجه به ا وتریروش کامپ نیدر ا

 یکه برا ییها باکسباشد، تعداد  یبعد 3و  2، 1با ابعاد 

را شمارش نموده و با  شود یم ستفادها ریپوشاندن تصو

 :دینما یم نییعد فرکتال را تعب ریاستفاده از رابطه ز

        . /FD diff log n diff log r  
 ها باکستعداد  nعد فرکتال، ب FDرابطه  نیا در

 .باشد یم ها باکسطول  rو 

(: Wavelet Coefficientsموجک ) بیضرا

موجک  بیاز ضرا یریگ نیانگیمموجک با  یها یژگیو

 نیا یاستخراج شدند. برا شده انتخاب یها هیالمربوط به 

 یها بخشبود و  شده انتخابعدد  3 ها هیالمنظور تعداد 

(، 1،1(، )1،1) (،1،1) صورت بهموجک  بیمربوط به ضرا

( نشان 3،3(، )2،3(، )1،3(، )1،3(، )2،2(، )1،2(، )1،2)

  ریهر تصو یبرا ها آناز  یریگ نیانگیمداده شد که با 

موجک در  یها یژگیوآمد.  به دستموجک  یژگیو 11

 Wave00 ،Wave01 ،... ،Wave33 صورت به قیتحق نیا

( tree decomposition) هیدند. درخت تجزنشان داده ش

 است. شده  دادهنشان  4 تصویر شمارهموجک در 
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 درخت تجزیه موجک :4شماره تصویر 

 

: شده  استخراج یها یژگیو یآمار زی( آنالد

از هر  یژگیو 65مطالعه  نیکه گفته شد در ا طورنهما

اکسل  لی( و در فا1 شماره استخراج شد )جدول ریتصو

 یهمبستگ بیضر نکهیشدند. با توجه به ا رهیذخ

(Correlation Coefficientابزار )نوع  نییتع یبرا یآمار ی

 باشد یم گرید یکم ریبا متغ یکم ریمتغ کیو درجه رابطه 

معکوس( بودن آن  ای میشدت رابطه و نوع )مستق نیو همچن

 SPSS افزار نرممطالعه با استفاده از  نیدر ا دهد؛ یرا نشان م

به دست  شده استخراجمختلف  یها یژگیو نیب یتگهمبس

و  باشد یم یفیاز نوع توص یآمد. در مطالعه حاضر همبستگ

( ری)تصاو شده یآور جمع یها نمونه نکهیبا توجه به ا

 لیبه دل نیو همچن بودند گریکدیمستقل از  تیماه ازلحاظ

استفاده  رسونیپ یهمبستگ بیبودن مشاهدات از ضر یکم

 .باشد یم 15/1هم  دار یمعنشد. سطح 

 :ها افتهی
 دهد یمنشان  مارانیاطالعات ب یبررس

 نیدر ا ها آنمغز  ریکه تصاو ینفر 6مشخصات 

مرد  3شرح بود:  نیمطالعه استفاده قرار گرفت به ا

ساله با حداقل  67و  52، 25زن  3ساله و  34و  64، 46

 یکه همگ سال 67و حداکثر  41، متوسط 25سن 

وزن  ثربودند. حداقل و حداک ومایر گلتومو مبتالبه

  نیانگی)م لوگرمیک 95و  52 بیبه ترت ها آن

 ها آن یشاخص توده بدن نیانگی( و ملوگرمیک 75

 ارائهبخش  3مطالعه در  نیا جیبود. نتا 55/27

 ، ماریب کی ری: )الف( استفاده از تصاوشوند یم

و )ج( استفاده از  مار،یب 6 ری)ب( استفاده از تصاو

 جدول مرد که در  ماریب 3زن و  ماریب 3 ریاوتص

 است. شده  دادهنشان  2 شماره

 

 برای آناليز آماری در مطالعه حاضر کاررفته بهمقاطع  تعداد :2شماره  جدول

 MRIدر  T2تعداد مقاطع  MRIدر  T1تعداد مقاطع  CT مقاطعتعداد  تعداد کل مقاطع 

 01 01 01 345 تصاویر یک بيمار

 403 403 403 1430 بيمار 6تصاویر 

 345 345 345 839 بيمار زن 3تصاویر 

 345 345 345 839 بيمار مرد 3تصاویر 
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مرحله  نی: در اماریب کی ری( استفاده از تصاوالف

 MRI-T1و  CT ریتصو 243از  شده استخراج یها یژگیو

آن به  یکه تعداد مقاطع عرض ماریب کیمربوط به 

است؛ مورد  شده  دادهنشان  2 جدول شمارهدر  کیتفک

همه  یبرا زیآنال نیا درواقعقرار گرفتند.  لیوتحل هیتجز

جداگانه انجام شد و تعداد  صورت به ماریب 6هر  ریتصاو

قسمت  نیدر ا ماریهر ب یبرا شده  استفاده یمقاطع عرض

 یها یژگیو نینشان داد که ب ها یبررس عدد بود. 243

از  شده استخراجاول  مرتبه یآمار یها یژگیوبافت و 

 Pوجود دارد و  یمعنی داررابطه  MRI-T1و  CT ریتصاو

 بود. 15/1در تمام موارد کمتر از 

کنتراست،  یها یژگیو یبرا یهمبستگ بیضر

، 14/1، 73/1 بیبه ترت یکنواختیو  یانرژ ،یهمبستگ

و  انسیوار ،یآنتروپ یها یژگیو یو برا 93/1و  91/1

به دست آمد.  14/1و  76/1، 12/1 بیبه ترت نیانگیم

 یکیمورفولوژ یها یژگیو نیب یمعنی داررابطه  چیه

از  شتریب P ذکورم یها یژگیوتمام  یمشاهده نشد و برا

در  یهمبستگ بیضرا یها یژگیو شتریشد و ب 15/1

 گابور تنها  یژگیو 16 انیداشتند. از م 1/1حدود 

 یارمعنی درابطه  گری، با همد16تا  11گابور  ،یژگیو 6

بود و  6/1تا  5/1 نیب ها آن یهمبستگ بیداشتند و ضرا

 مشاهده نشد. یمعنی داررابطه  گونه چیهموارد  هیدر بق

، آمده دست به یهمبستگ بیضرا نیتر فیضع

 یها یژگیومربوط به  ،یکیمورفولوژ یها یژگیوبعد از 

 معنی دارهفتم فرکتال رابطه  یژگیفرکتال بود. تنها و

موارد  هیشد. بق 73/1آن  یستگهمب بیداشت و ضر

 بیضرا ن،ینداشتند. عالوه بر ا یمعنی داررابطه 

داشتند و  معنی داررابطه  زیموجک اول، چهارم و هفتم ن

 نیشد. در ا 6/1در حدود  ها آن یهمبستگ بیضرا

و  یانرژ یها یژگیومربوط به  یهمبستگ نیبخش بهتر

ر تصویدر  ها آنبود که نمودار پراکنش  یکنواختی

 است. شده  دادهنشان  5 شماره

 

  

 MRI-T1و  CTانرژی و یکنواختی برای تصاویر  یها یژگیونمودارهای پراکنش  :5شماره تصویر 

 

متناظر  یها یژگیو نیب یمطالعه همبستگ نیا در

نشان داد  جیشد. نتا یبررس زین MRI-T2و  CT ریتصاو

 یها یژگیو یبرا آمده دست به یهمبستگ بیکه ضرا

 یمرتبه اول کمتر از همبستگ یآمار یها یژگیوبافت و 

 یها یژگیو یمثال برا یبود. برا MRI-T1و  CT نیب

 بیضرا یکنواختیو  یانرژ ،یکنتراست، همبستگ

دست  به 55/1و  14/1، 52/1، 33/1 بیبه ترت یهمبستگ

بر موجک،  یمبتن یها یژگیواما در مورد ؛ آمد
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به دست آمد  7/1در حدود  MRI-T2و  CT یهمبستگ

 نیا توجه قابلبود. نکته  MRI-T1و  CTاز  شتریکه ب

داشتند؛ در  یخوب یکه همبستگ ییها موجکاست که 

موجک اول، چهارم و  بیبودند )ضرا ههر دو مورد مشاب

ابعاد  نیب MRI-T1و  CT ریتصاو برخالفهفتم(. 

 یمعنی داررابطه  MRI-T2و  CT ریفرکتال در تصاو

 یژگیو 1از  آمده دست به جیق نتاوجود داشت و طب

تا  4/1 نیب یهمبستگ بیضر ها آنمورد از  4فرکتال، 

اختالف  بورگا یها یژگیوداشتند. البته در مورد  6/1

 نداشتند. باهم یچندان

 نیب یهمبستگ بیضرا شتر،یب یابیارز یبرا

محاسبه  زین MRI-T2و  MRI-T1 ریتصاو یها یژگیو

 یبود که همبستگ نیا میشد. آنچه ما انتظار داشت

 کیچون با  ،T2و  T1نوع  MRI ریتصاو یها یژگیو

 یاز همبستگ شتری، بشوند یم دیتول یکیزیف یمبنا

 جینتا ماباشد؛ ا ریدو نوع تصو نیبا ا CT یها یژگیو

کمتر بود.  یموارد همبستگ ینشان داد که در تمام

 یعنیبافت،  یها یژگیو نیب یهمبستگ بیضرا

 بیبه ترت یکنواختیو  یانرژ ،یگکنتراست، همبست

 یآمار یها یژگیو یو برا 61/1و  71/1، 64/1، 61/1

 بیبه ترت نیانگیو م انسیوار ،یآنتروپ یعنیمرتبه اول 

حاصل از  جیدست آمد. نتا هب 11/1و  71/1، 71/1

 آمده دست به یهمبستگ بیموجک مشابه ضرا بیضرا

گابور  یها یژگیو. تمام باشد یم MRI-T1و  CT یبرا

رابطه  MRI-T2و  MRI-T1 ریمورد( در تصاو 16)هر 

تا  5/1 نیب ها آن یهمبستگ بیداشتند و ضرا یمعنی دار

و فرکتال در سطح  یکیمورفولوژ یها یژگیوبود.  1/1

 نداشتند. یمعنی داررابطه  گونه چیه 15/1

بخش  نیدر ا :ماریب 6 ری( استفاده از تصاوب

و  CT، MRI-T1 ریتصاو یها یژگیو یهمبستگ بیضرا

MRI-T2 شد. تعداد کل  یبررس ماریب 6از  آمده دست به

مقطع  1451قسمت  نیدر ا شده  استفاده یمقاطع عرض

 یها یژگیونشان داد که  جی(. نتا2 شماره بود )جدول

هر دو مرحله،  رمرتبه اول د یآمار یها یژگیوبافت و 

 ها یژگیو هینسبت به بق یباالتر یهمبستگ بیضرا

کنتراست،  یها یژگیو نیب یهمبستگ بیند. ضراداشت

، 17/1، 52/1 بیبه ترت یکنواختیو  یانرژ ،یهمبستگ

مرتبه اول  یآمار یها یژگیو یو برا 62/1و  54/1

و  14/1، 51/1 بیبه ترت نیانگیو م انسیوار ،یآنتروپ

 هیبق یهمبستگ بیکه نسبت به ضرا آمد تبه دس 33/1

با  سهیدر مقا بیضرا نی. اباشند یم شتریب ها یژگیو

 ماریب کی ریتصاو مرحله قبل )الف( که در آن فقط

فرکتال و  یها یژگیو. باشد یمشد، کمتر  یبررس

داشتند؛ اما  یمعنی دارموارد رابطه  یموجک در برخ

 نی. همچنشدو کمتر از آن  3/1 ها آن یهمبستگ بیضرا

و  CT ریدر تصاو ها یژگیو ینشان داد که همبستگ جینتا

MRI-T1 یها یژگیو یاز همبستگ شتریب CT  و 

MRI-T2 در  ها یژگیو یاز همبستگ شتریب نیو همچن

 بود. MRI-T2و  MRI-T1 ریتصاو

مرد: در  ماریب 3زن و  ماریب 3 ری( استفاده از تصاوج

 ها یژگیو یهمبستگ بیضرا یبرو تیجنس ریتأثبخش  نیا

و زن  مارانیمربوط به ب ریتصاو یها یژگیوشد و  یبررس

و  رهیاکسل ذخ لیجداگانه استخراج و در دو فا طور بهمرد 

 2 شماره در جدول شده  استفاده. تعداد مقاطع دیگرد زیآنال

بافت  یها یژگیومرحله فقط  نیاست. در ا شده  دادهنشان 

 شدند. یمرتبه اول بررس یآمار یها یژگیوو 

 بینشان داد که ضرا ها یبررسمرد:  مارانیب

 یانرژ ،یکنتراست، همبستگ یها یژگیو نیب یهمبستگ

و  56/1 و 42/1، -11/1، 46/1 بیبه ترت یکنواختیو 

 بیبه ترت نیانگیو م انسیوار ،یآنتروپ یها یژگیو یبرا

نشان داد  ها یبررس نیبود. همچن -14/1و  -35/1، 42/1

 یمعنی داررابطه  نیانگیو م یهمبستگ یها یژگیو نیکه ب

 بودند. دار معنی هیوجود ندارد، اما بق

 یها یژگیو نینشان داد ب جیزن: نتا مارانیب

وجود دارد  یمعنی دارمرتبه اول رابطه  یبافت و آمار

 بیبود. ضرا 15/1کمتر از  Pموارد  یو در تمام

 یانرژ ،یکنتراست، همبستگ یها یژگیو نیب یهمبستگ

و  51/1و  41/1، 33/1، 77/1 بیبه ترت یکنواختیو 

، 46/1 بیترت به نیانگیو م نسایوار ،یآنتروپ یبرا

 به دست آمد. 53/1و  -43/1



 9317 ری/ خرداد و ت0، شماره 02شهرکرد/ دوره  یمجله دانشگاه علوم پزشک

93 

 نیب یمطالعه نشان داد که همبستگ نیا جینتا

از  شتریب MRI-T1و  اسکن یت یس ریتصاو یها یژگیو

 و  اسکن یت یس ریتصاو یها یژگیو نیب یهمبستگ

MRI-T2 نیب ی)همبستگ یهمبستگ نیا طور نیبود. هم 

از  شتری( بMRI-T1و  اسکن یت یس ریتصاو یها یژگیو

 )جدول بود MRI-T2و  MRI-T1 ریتصاو نیب یهمبستگ

  یها یژگیو ،نشان داد جینتا نی(. عالوه بر ا3 شماره

 یباالتر یمرتبه اول همبستگ یآمار یها یژگیبافت و و

 یها یژگیو طور نیداشتند. هم ها یژگیو هینسبت به بق

 یآر آ و ام اسکن یت یس ریو فرکتال تصاو یکیمورفولوژ

را  یهمبستگ بیضرا نیتر نیینداشته و پا یرابطه معنی دار

 یبرا یکیمورفولوژ یها یژگیو رسد ی. به نظر مندداشت

 یخوب یژگیو یو ام آر آ اسکن یت یس ریتصاو فیتوص

ها مشاهده  آن نیب یرابطه معنی دار گونه چیچون ه ستند؛ین

 یهمبستگ بیضرا زیگابور و موجک ن یها یژگینشد. و

 یها یژگیو نیب یهمبستگ نکهیداشتند؛ اما بسته به ا ییاالب

 یها یژگیمدنظر است، متفاوت بودند. و ریکدام تصاو

 یهمبستگ)حاالت  یرا در تمام یهمبستگ نیبافت بهتر

و  MRI-T2و  CT نیب یهمبستگ ،MRI-T1و  CT نیب

.داشتند (MRI-T2و  MRI-T1 نیب یهمبستگ نیهمچن

 
 MRI-T1و  اسکن یت یس از تصاویر شده  استخراج یها یژگیوهمبستگی مربوط به ضرایب  :3شماره  جدول

 یکنواختی انرژی همبستگی کنتراست ميانگين واریانس آنتروپی (شده  یبررستعداد بيمار )تعداد مقاطع تصویر 

 95/8* 91/8* 04/8* 85/8* 04/8* 83/8* 03/8* (تصویر 133) یک بيمار

 33/8* 34/8* 88/8* 33/8* 55/8* 14/8* 31/8* (تصویر 983) بيمار 3

 31/8* 40/8* 55/8* 88/8* 35/8* -45/8* 43/8* (تصویر 403) بيمار زن 5

 33/8* 43/8* -81/8 43/8* -84/8 -53/8* 43/8* (تصویر 403) بيمار مرد 5

 .P<83/8 دار يمعناختالف  :*

 

 :بحث
از  یژگیکه هدفشان استخراج و یمطالعات بیشترین

مهم  یکاربردها یبرا یو ام آر آ اسکن یت یس ریوتصا

 یکیبود؛  یبند و قطعه یبند ازجمله طبقه ر،یپردازش تصو

 یها یژگیشده، و  کرات استفاده که به ییها یژگیاز و

 یهم اتفاق سطح خاکستر سیبا استفاده از ماتر یآمار

 زیمطالعه حاضر ن جیبافت( است که نتا یها یژگی)و

و  اسکن یت یس ریمطالعه تصاو یرا برا یژگیو نیا تیاهم

 یها یژگیو انی. از م(17-19) دهد ینشان م یام آر آ

 یقو یهمبستگ انگریب تواند یم یخوب که به یژگیبافت و

 یکنواختیباشد،  یو ام آر آ اسکن یت یس ریتصاو نیب

 است. هدخص شمشیافته ها مسئله در  نیاست که ا

 ،شود یممشاهده  یافته هاکه در  همانطور

از  شده  استخراج یها یژگیو نیب یهمبستگ بیضرا

 نیب یهمبستگ بیاز ضرا شتریب ماریب کی ریتصاو

که  باشد یم ماریب 6از  شده  استخراج یها یژگیو

ها باشد.  داده در شتریب یآن پراکندگ لیممکن است دل

قرار  مطالعه مورد تیفاکتور جنس شتریب یابیارز یبرا

 یمنف یهمبستگ بیوجود ضرا هتوج  قابلگرفت. نکته 
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مرد  مارانیب ریاز تصاو شده  استخراج یها یژگیو نیب

شده،  هنشان داد یافته هاکه در  طورهمانو  باشد یم

 3 ریتصاو یها یژگیومربوط به  یهمبستگ بیضرا

مرد  ماریب 3 یهمبستگ بیاز ضرا شتریزن ب ماریب

 بیگرفت که ضرا جهینت توان یم نیبنابرا؛ باشند یم

 رییتغ تیو جنس مارانیتعداد ب شیبا افزا یهمبستگ

 مارانیب ریاز تصاو شده  استخراج یها یژگیوو  کند یم

 ریبا تصاو نینچهمو  گریبا همد یخوب یمرد همبستگ

 کی یزن ندارند. الزم به ذکر است که اگر برا مارانیب

 یهمبستگ بیضرا م،یده شیرا افزا ریتعداد تصاو ماریب

شود،  ادیز مارانیاما اگر تعداد ب ؛بندای یم شیهم افزا

 نیا می. ما معتقدابدی یمکاهش  یهمبستگ بیضرا

مانند  ماریب یها یژگیو ریتأث لیبه دل تواند یم مسئله

 نیباشد. ا ماریدرجه تومور و وزن ب ت،یسن، جنس

 یکی ماریب تیشد و مشخص شد جنس یبررس زین مسئله

 ییبسزا ریتأث یاست که در همبستگ ییااز فاکتوره

 مار،یب 6تمام  یهمبستگ بیضرا یدارد. در بررس

 بیکه ضرا یمشاهده نشد؛ اما زمان یمنف یهمبستگ

 یزن و مرد جداگانه حساب شدند، همبستگ یهمبستگ

 ریتأث دهنده نشان نیکه ا دیدر مردان مشهود گرد یمنف

ممکن  لبمط نیا سندگانی. به نظر نوباشد یم تیجنس

باشد که جمجمه مردان از  تیواقع نیاز ا یاست ناش

ممکن است  نیاست. عالوه بر ا تر میضخو  تر پهنزنان 

 ییلترهایباشد که جمجمه مردان به ف لیدل نیاز ا یناش

 شوند یماعمال  ریتصاو یکه در جهات مختلف بر رو

 یها یژگیو. دهد یمپاسخ معکوس و متضاد نشان 

 یرسبر زیمانند وزن، سن و درجه تومور ن ماریب گرید

 نداشتند. یدر همبستگ یچندان ریتأثشدند که البته 

بود که هر  نیمطرح شد ا نجایکه در ا یسؤال

 بیدر ضر یریتأثچه  یانفراد صورت به ماریب

پرسش از  نیبه پاسخ ا دنیرس یدارد. برا یهمبستگ

جداگانه استفاده  صورت به ماریب 6هر  ریتصاو زیآنال

 هر  ریتصاو زیآنال جیبود که نتا نیشد. نکته جالب ا

 ییافزا هماثر  دهنده نشانبود که  کسانی باًیتقر ماریب 6

است. درست است  یهمبستگ یمختلف بر رو مارانیب

 به دست یکسانی یهمبستگ بیضرا ماریهر ب یکه برا

باعث  ،شدند دهیسنج هم با ها آنهمه  یوقت یآمد؛ ول

 شد. یکم شدن همبستگ

 Feature Basedدر مطالعات  ریپردازش تصو در

 یژگیبعضاً کاهش و یژگیکنار استخراج و در

(Feature Reductionن )که  خورد یمبه چشم  زی

نوع  کیمطلوب از  یها یژگیوآن جدا کردن  فهیوظ

ندارند و  یکه ضرورت ییها یژگیوو  باشد یم ریتصو

 ار شود یممنجر به خطا در آموزش شبکه  ها آنوجود 

کاهش  یبرا یادیز یها تمیالگور. کند یمحذف 

 توان یم ها آن نیتر متداولکه از  افتهی  توسعه یژگیو

که  یا مطالعه(. در 21اشاره کرد ) PCAو  LDAبه 

و از  شده  انجام FLAIR و T1 ،T2 ریتصاو یبر رو

PCA  وLDA یها یژگیوبه دست آوردن  یبرا 

 مشخصاست  شده  استفاده یبند طبقهمطلوب جهت 

نوع  3هر  یکه برا یمطلوب یها یژگیو نیکه از ب شده 

 یها یژگیواز  یمیاز ن شیبودند؛ ب شده  انتخاب ریتصو

در دو  (.21بافت بودند ) یها یژگیو، شده  انتخاب

 یبند طبقه یبافت برا یها یژگیوکه از  گریمطالعه د

استفاده کرده بودند، صحت  یام آر آ ریتصاو

 نیبه دست آمد که ا یولباال و قابل قب یبند طبقه

 .(23،22) باشد یممطالعه حاضر  جیبر نتا یدییتأ

 

 :یریگ جهینت
 یها یژگیو یمطالعه حاضر با بررس جینتا از

و  یو ام آر آ اسکن یت یس ریاز تصاو شده  استخراج

از  ییها یژگیو، ها آن نیب یهمبستگ یریگ اندازه

شد و  ییدارند، شناسا یخوب یکه همبستگ ریتصو

( Classification) یبند طبقه یبرا ندهیاست در آ دیام

و  اسکن یت یس ریتصاو (Segmentation) یبند قطعهو 

 نیمشابه استفاده شود. ا یها تمیالگوراز  یام آر آ

 یها یدگیچیپخود منجر به کاهش  نوبه بهموضوع 

 .گردد یم ها برنامه یو کاهش زمان اجرا یمحاسبات
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 :و قدردانی تشکر
( یدکتر نامه انیپا) یقاتیمقاله منتج از طرح تحق نیا

 یجند یدر دانشگاه علوم پزشک U-95042است که با کد 

مراتب  سندگانیاست. نو دهیرس بیاهواز به تصو شاپور 

دانشگاه علوم  یخود را از معاونت محترم پژوهش یقدردان

 به عملپروژه  نیا یمال تیحما به خاطر شاپور  یجند یپزشک

و  یطهماسب جواد محمد دکتر یاز آقا نی. همچنآورند یم

ارزشمندشان در  یها کمک به خاطر ینیچگ دیخانم دکتر ناه

 .شود یم یسپاسگزارمربوطه  نامه انیپاو مشاوره  ییراهنما
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Background and aims: Nowadays applying computer in image processing is rapidly increasing 

to resolve shortcomings of medical images. Image features modify its image contained image 

information. The aim of the present study was to find correlation between CT-scan and MRI 

images' features. 

Methods: In this descriptive study, it was used 1458 CT and MRI images of 6 patients  

(3 females and 3 males) referred to Golestan Hospital in Ahwaz, Iran. After collecting image, 

pre-processing and feature extract were performed. Then, the images' features were analyzed and 

correlation coefficients were calculated using Pearson correlation. 

Results: There was significant relation between most of the extracted features of the CT-scan 

and the MR (T1-weighted) images (P<0.05). The correlation coefficient between CT-scan 

images and MR (T1-weighted) images was higher than those of CT-scan images and MRI  

(T2-weighted). Furthermore, the correlation coefficient between CT-scan images and MRI  

(T1-weighted) images was higher than those between MR (T1-weighted) and MR (T2-weighted) 

features' images. Maximum value of the correlation coefficient (0.93) was related to the texture 

features and its minimum (0.004) was related to the morphological features. 

Conclusion: The results of this study revealed that there is a significant relationship between 

extracted features of CT-scan and MRI images, which leads to use a similar algorithm for 

classification and segmentation studies. 
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