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مقاله پژوهشی

اندازه گیری ضرایب همبستگی بین ویژگی های استخراج شده از تصاویر
سی تی اسکن و ام آر آی

1دانشجو ،گروه فیزیک پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي جندی شاپور اهواز ،اهواز ایران؛ 2گروه فیزیک پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،
شهركرد ،ایران.
تاریخ پذیرش96/8/24 :

تاریخ دریافت96/6/7 :

چکیده:
زمينه و هدف :امروزه استفاده از کامپيوتر در پردازش تصویر برای حل کاستیهای تصاویر پزشکی بهسرعت در
حال افزایش است .در پردازش تصویر ویژگیهای تصویر آناليز میشوند .ویژگیهای تصویر معرف خود تصویر و
شامل اطالعات تصویر میباشند .هدف از مطالعه حاضر بررسی همبستگی بين ویژگیهای تصاویر سیتیاسکن و
ام آر آی میباشد.
روش بررسی :در این مطالعه توصيفی -تحليلی از اطالعات  1458تصویر سی تی و ام آر  6بيمار ( 3زن و  3مرد)
مراجعهکننده به بيمارستان گلستان اهواز استفاده شد .بعد از جمعآوری تصاویر ،پيشپردازش و استخراج ویژگی تصاویر
انجام شد .سپس ویژگیهای تصاویر استخراجشده آناليز و همبستگی بين آنها اندازهگيری شد .در مطالعه حاضر
همبستگی از نوع توصيفی بود و به دليل کمی بودن مشاهدات از ضریب همبستگی پيرسون استفاده شد.
یافتهها :بين بيشتر ویژگیهای استخراجشده از تصاویر سیتی و ام آر (از نوع  )T1یک رابطه معنی دار وجود
داشت ( .)P>0/05همبستگی بين ویژگیهای تصاویر سیتی و ام آر (از نوع  )T1بيشتر از همبستگی بين
ویژگیهای تصاویر سیتیاسکن و ام آر (از نوع  )T2بود .همچنين این همبستگی بيشتر از همبستگی بين تصاویر
ام آر (از نوع  )T1و ام آر (از نوع  )T2بود .حداکثر ضریب همبستگی ( )0/93مربوط به ویژگیهای بافت و
حداقل آن ( )0/004مربوط به ویژگیهای مورفولوژیکی میباشد.
نتيجهگيری :نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه معنی داری بين ویژگیهای تصاویر سیتیاسکن و ام آر آی
وجود دارد که میتوان در مواردی مانند طبقهبندی و قطعهبندی از الگوریتمهای مشابه استفاده کرد.
واژههای کليدی :استخراج ویژگی ،سیتیاسکن ،ام آر آی ،ضریب همبستگی.

مقدمه:
آسایش شبکه یا قسمت مورد مطالعه (که با  T1مشخص

تصویربرداری تشدید مغناطیسی یا ام آر آی
( )MRIیکی از تکنیکهای تصویربرداری پزشکی است

میشود)( ،ب) زمان آسایش نوکلئونها (که با

که تصاویری با کیفیت بسیار خوب از ساختارهای

مشخص میشود) و (ج) چگالی هیدروژن (پروتون) در

آناتومیکی بدن انسان فراهم میکند و امروزه بهطور

بافتهای مجاور تولید میشوند.

T2

گستردهای برای کاربردهای تشخیصی بکار میرود.

امروزه ام آر آی برای به دست آوردن تصاویر

ام آر آی تکنیک انتخابی برای آشکارسازی با جزییات

 3بعدی با کیفیت باال از بافتهای نرم قسمتهای

باالی ویژگیهای بافتهای نرم میباشد ( .)1در ام آر

مختلف بدن مثل مغز ،اعصاب ،قلب ،عروق ،مفاصل،

آی انواع مختلفی از تصاویر را میتوان ایجاد نمود که

دیسکهای بین مهرهای ،قفسه سینه و اندامهای داخلی

عمدتاً بر اساس تفاوت بین یکی از  3عامل (الف) زمان

بکار میرود ( .)2-4ام آر آی بخصوص برای

*
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فریبا فرهادی بیرگانی ،1داریوش فاتحی

*2

فریبا فرهادی بیرگانی و همکاران

ضرایب همبستگی بین ویژگیهای تصاویر سیتیاسکن و ام آر آی

سفید ،ماده خاکستری و مایع مغزی نخاعی دارای

بخشی از اطالعات تصویر میباشد که به حل محاسباتی

ترکیبات متفاوتی از هیدروژن بوده ،ازاینرو میتوان

یک برنامه خاص میپردازد .پردازش تصویر مجموعهای

آنها را در تصاویر  T1و  T2متمایز ساخت .معموالً

بسیار پیچیده از ویژگیهاست .ویژگیها ممکن است

برای تصویربرداری از مغز از هر دو روش با هم استفاده

ساختار خاصی در تصویر مانند نقاط ،لبهها یا اشیاء

میشود ( .)5مهمترین امتیاز ام آر آی غیرتهاجمی بودن

باشند ،یا اینکه نتیجه یک عملکرد همسایگی باشند.

آن است ،چون این تکنیک از خواص مغناطیسی

مفهوم ویژگی بسیار کلی است و انتخاب ویژگیهای

هیدروژن و تعامل آن با یک میدان مغناطیسی قوی و

مناسب در یک سیستم بینایی خاص یکی از مهمترین

امواج رادیویی برای تولید تصاویر استفاده میکند (.)6

چالشها در حوزه پردازش تصویر میباشد (.)13

توموگرافی کامپیوتری یا سیتی ( )CTاسکن

استخراج ویژگی گام اساسی و اولیه در بسیاری از

یکی دیگر از روشهای تصویربرداری پزشکی است که

کاربردهای پردازش تصویر مانند طبقهبندی و قطعهبندی

از اشعه ایکس بهمنظور ایجاد تصویر از بدن استفاده

میباشد ( .)15،14متذکر میشویم که تمام ویژگیهایی

میکند .در سیتیاسکن ،تیوب اشعه ایکس در مقابل

که از یک تصویر استخراج میشوند ،مفید نبوده و مسئله

یک قوس متشکل از چندین آشکارساز قرار گرفته و با

انتخاب ویژگیهای مهم ،موضوع بسیاری از تحقیقات

چرخش در اطراف بیمار اطالعات تصویر را به شکل

در دهه اخیر بوده است.

کامپیوتری از مقاطع بدن در اختیار قرار میدهد.

ازآنجاییکه در مغز انسان ساختارهای پیچیدهای

سیتیاسکن همچنین روش انتخابی در تشخیص در

از بافتهای مختلف مانند ماده سفید ،ماده خاکستری و

برخی از شرایط اضطراری و اورژانس مانند خونریزی

مایع مغزی نخاعی وجود دارد؛ بنابراین استخراج

مغزی ،آمبولی ،پارگی سرخرگهای بزرگ مثل

ویژگیهای مفید از تصاویر مغز همواره مهمترین چالش

آئورت ،سنگ کلیه و موارد مشابه میباشد ( .)7-9با

بوده است ( .)16وجود رابطه بین ویژگیهای تصاویر

ادامه پیشرفت در تکنولوژی سیتیاسکن ازجمله سریعتر

سیتیاسکن و ام آر آی ،کمک شایانی به روشهای

شدن زمان تصویربرداری و بهبود رزولوشن تصاویر،

پردازش تصویر مبتنی بر ویژگی ( )Feature-Basedمانند

دقت و کارایی این روش بهطور چشمگیری افزایش

طبقهبندی و قطعهبندی خواهد کرد ( .)15،14عالوه بر

یافته و درنتیجه امروزه این روش در تشخیصهای

این ،بررسی همبستگی بین ویژگیهای تصویر برای

پزشکی کاربرد فراوانی دارد (.)11،10

به دست آوردن تصاویر شبه سی تی ( )Pseudo-CTدر
روش های مبتنی بر ویژگی ( )Feature-Basedبسیار

واضح است که سیتیاسکن و ام آر آی دو روش

کمککننده میباشد.

تصویربرداری با مبانی فیزیکی متفاوت میباشند و
تصاویر بهدستآمده از آنها برای مقاصد بالینی متفاوتی

در صورت وجود ویژگیهایی از سیتیاسکن و

بکار میروند .امروزه استفاده از پردازش تصویر در

ام آر آی که همبستگی خوبی داشته باشند ،میتوان از

زمینهی پزشکی بهسرعت در حال افزایش است و در این

الگوریتمهای مشابه برای مطالعات طبقهبندی و قطعهبندی

زمینه مطالعات فراوانی انجام شده که منجر به حل

تصاویر سیتیاسکن و ام آر آی استفاده کرد .این موضوع

بسیاری از مسائل شده است ( .)12در پردازش تصویر،

منجر بهصرفه جویی در هزینه ،کاهش زمان اجرای برنامه و

آنچه مورد آنالیز قرار میگیرد ،ویژگیهای ()Features

همچنین تقلیل پیچیدگیهای محاسباتی خواهد شد .مزیت

تصویر میباشد .ویژگیها توصیفکننده هر تصویر

دیگر بهینه کردن ویژگیها در جهت بهبود کنتراست

هستند و اطالعات مهمی درباره تصویر فراهم میکنند.

تصویر  CTبه کمک تصویر  MRمیباشد .بهعبارتدیگر
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تصویربرداری از مغز کاربرد گستردهای دارد چون ماده

در بینایی کامپیوتر و پردازش تصویر ،یک ویژگی
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ویژگیهایی که همبستگی خوبی دارند ،مرتفع ساخت.

 1458تصویر مغز شامل تصاویر سیتیاسکن و ام آر

هدف مطالعه حاضر پاسخ به این سؤال اساسی است که با

آی (از هر دو نوع  T1و ( T2مربوط به  6بیمار (مبتال به

وجود تفاوتهای فیزیکی و بالینی (کاربردی) بین دو روش

تومور گلیومای درجه  1تا  )4که در مرکز تصویربرداری

تصویربرداری سیتیاسکن و ام آر آی ،اوالً آیا بین

بیمارستان گلستان اهواز تهیه شده بودند ،جمعآوری

ویژگیهای استخراجشده از تصاویر آنها رابطه معنی داری

شد .هر بیمار  81تصویر از مقطع عرضی از نوع ،CT

وجود دارد؟ و ثانیاً همبستگی این ویژگیها چگونه است؟

 MRI-T1و ( MRI-T2جمعاً  243تصویر) داشت که
این مقاطع بهدقت نظیر به نظیر شدند .در این مطالعه از

روش بررسی:

فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شده

مطالعه حاضر با کد IR.AJUMS.REC.1395.215

است .الزم به ذکر است که در این مطالعه ،مشابه همه

در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مطالعات پردازش تصویر ،حجم نمونه همان تعداد تصاویر

ثبت شده است .این مطالعه در  4مرحله شامل جمعآوری

میباشد .در تصویر شماره  1نمونهای از جمعآوری

تصاویر ،پیشپردازش ،استخراج ویژگی و آنالیز ویژگیها

تصویر در این مرحله نشان داده شده است .تصاویر

انجام شد که در ادامه بهصورت جداگانه شرح داده خواهند

سیتیاسکن با دستگاه  64اسالیس زیمنس (ساخت

شد .تصاویر ام آر آی که بر اساس تفاوت  T1بافتهای

کارخانه  Siemensکشور آلمان) با شرایط  120 kVpو

مجاور به دست میآیند ،به تصاویر  T1-weightedمعروف

 147 mAsو ضخامت اسالیس  1میلیمتر تهیه شدند.

MRI-T1

تصاویر ام آر آی نیز با دستگاه  1/5تسال زیمنس

نشان داده شدهاند .همینطور تصاویری که بر اساس تفاوت

(ساخت کارخانه  Siemensکشور آلمان) تهیه شدند.

 T2بافتهای مجاور به دست میآیند به تصاویر

شرایط تهیه تصاویر  MRT1عبارت بود از ،TR=1930

 T2-weightedمعروف هستند و با نماد  MRI-T2نمایش

 FOV=256×256 ،TE=5/1و ضخامت اسالیس

داده شدهاند .مراحل پیشپردازش و استخراج ویژگی با

 1/7میلیمتر و شرایط تهیه تصاویر  MRT2عبارت بود

استفاده از نرمافزار  MATLABو مرحله آنالیز ویژگیها با

از  FOV=256×256 ،TE=109 ،TR=750و ضخامت

استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد.

اسالیس  1/7میلیمتر.

هستند که در مطالعه حاضر به اختصار با نماد

تصویر شماره  :1نمونهای از جمعآوری تصاویر  MRI-T1 ،CTو  MRI-T2در مقطع مشابه که در مطالعه حاضر
مورد استفاده قرار گرفتند
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کمبودها و نقایص تصاویر را میتوان به کمک

الف) جمعآوری نمونه (تصاویر) :در این مرحله

فریبا فرهادی بیرگانی و همکاران

ضرایب همبستگی بین ویژگیهای تصاویر سیتیاسکن و ام آر آی

شدتهای روشنایی شروع میشود و تا چند مضرب

ب) پیشپردازش :این مرحله جهت حذف نویز
و استخراج نواحی مهمتر تصویر مورد نیاز است.

باالتر از آن ادامه مییابد .قطر اصلی ماتریس

بهمنظور باینری نمودن و برای به دست آوردن خواص

(کواریانس) در حقیقت واریانس شدت روشناییها

مورفولوژیکی از روش آستانه گذاری  Otsuاستفاده

می باشد؛ بنابراین از واریانس بهدستآمده جذر گرفته

شد .نکته مهم در زمینه انتخاب حد آستانه با روش

شد و سپس انحراف معیار محاسبه شد .نمونهای از

 Otsuاین است که آستانه مضربی از انحراف معیار

مراحل جدا کردن بخشهای مهمتر برای تصاویر

شدت روشنایی تصویر است .حد آستانه ( )Tیکی از

سیتیاسکن و ام آر آی به ترتیب در تصاویر شماره 2

ارکان مهم در جداسازی تصاویر می باشد و برای

و  3نشان داده شده است .برای استخراج خواص

شرایط محیطی یکسان ،ثابت است .فرآیند جداسازی،

مورفولوژیکی ،از تصاویر بهدستآمده در قسمت ج

از آستانه مساوی بیشترین مضربهای انحراف معیار

تصاویر شماره  2و  3استفاده شد.

(الف) تصویر نهایي فیلتر شده با حذف زمینه( ،ب) تصویر باینری( ،ج) بخشهای مهمتر تصویر باینری.

(الف)

(ب)

(ج)

تصویر شماره  :3مراحل اصلی انجام گرفته برای جدا کردن بخشهای مهمتر تصاویر سیتیاسکن
(الف) تصویر نهایي فیلتر شده با حذف زمینه( ،ب) تصویر باینری( ،ج) بخشهای مهمتر تصویر باینری.
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تصویر شماره  :2مراحل اصلی انجام گرفته برای جدا کردن بخشهای مهمتر تصاویر ام آر آی

C
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پردازش تصویر برای کاربردهای مختلف در زمینه تصاویر

فرکتال برای هر تصویر استخراج شده و در فایل اکسل

پزشکی استخراج ویژگی از تصویر موجود میباشد .در

ذخیره شدند .درمجموع این ویژگیها  65مورد بودند که

این مطالعه ویژگیهای مورفولوژیکی ،آماری مرتبه اول،

فراوانی هرکدام در جدول شماره  1نشان داده شده است.

جدول شماره  :1فراوانی ویژگیهای استخراج شده از تصاویر سیتیاسکن و ام آر آی مربوط به بيماران مورد
استفاده در مطالعه حاضر
کل

مورفولوژیکی

آماری مرتبه اول

بافت

ميانگين ساختاری بافت

گابور

ضرایب موجک

ابعاد فرکتال

65

8

3

16

4

16

10

8

ویژگیهای مورفولوژیکی ()Morphological Features

بعد فرکتال ( :)Fractal Dimensionویژگیهای

محاسبهشده در مطالعه حاضر عبارتاند از سطح ،محیط،

فرکتال استخراجشده در این تحقیق به روش شمارش

طول محور اصلی ،طول محور فرعی ،قطر معادل ،سطح

باکسهای پوشاننده تصویر میباشد (.)Box-Counting

چندضلعی محیطی ،وسعت و استحکام.

در این روش کامپیوتر با توجه به اینکه ورودی ماتریس

ویژگیهای آماری مرتبه اول ))The First Order Statistical

با ابعاد  2 ،1و  3بعدی باشد ،تعداد باکسهایی که برای

مورد ارزیابی در تحقیق حاضر عبارتاند از متوسط،

پوشاندن تصویر استفاده میشود را شمارش نموده و با

انحراف معیار و آنتروپی.

استفاده از رابطه زیر بعد فرکتال را تعیین مینماید:

 log  n   . / diff  log  r  

ویژگیهای بافت ( :(Features Textureجهت

FD   diff

در این رابطه  FDبعد فرکتال n ،تعداد باکسها

به دست آوردن خواص بافت از روش ماتریس هم اتفاق

و  rطول باکسها میباشد.

سطح خاکستری استفاده شد .از ویژگیهای آماری
 4ویژگی (انرژی ،همبستگی ،کنتراست و یکنواختی)

ضرایب موجک (:)Wavelet Coefficients

کاربرد بیشتری دارند که در این تحقیق این ویژگیها در

ویژگیهای موجک با میانگینگیری از ضرایب موجک

زوایای  180 ،90 ،0و  270محاسبه شدند.

مربوط به الیههای انتخابشده استخراج شدند .برای این

میانگین بافت ( :)Mean Textureکه درواقع

منظور تعداد الیهها  3عدد انتخابشده بود و بخشهای

میانگین هرکدام از ویژگیهای بهدستآمده از بافت در

مربوط به ضرایب موجک بهصورت (،)1،1( ،)0،1( ،)0،0

هر زاویه میباشد.

( )3،3( ،)2،3( ،)1،3( ،)0،3( ،)2،2( ،)1،2( ،)0،2نشان

ویژگیهای گابور ( :)Gaborویژگیهای گابور

داده شد که با میانگینگیری از آنها برای هر تصویر

شامل  16ویژگی در  4سطح و  4زاویه بودند .سطوح

 10ویژگی موجک به دست آمد .ویژگیهای موجک در

شامل  3 ،2 ،1و  4و زوایا شامل  180 ،90 ،0و 270

این تحقیق بهصورت

درجه میباشند .این ویژگیها به ترتیب بهصورت

نشان داده شدند .درخت تجزیه ()tree decomposition

 Gabor4_270 ،... ،Gabor1_90 ،Gabor1_0میباشند.

موجک در تصویر شماره  4نشان داده شده است.
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ج) استخراج ویژگی :یکی از مهمترین بخشهای

بافت ،میانگین ساختاری بافت ،گابور ،موجک و ابعاد

فریبا فرهادی بیرگانی و همکاران

ضرایب همبستگی بین ویژگیهای تصاویر سیتیاسکن و ام آر آی

د) آنالیز آماری ویژگیهای استخراج شده:

یافتهها:

همانطور که گفته شد در این مطالعه  65ویژگی از هر

بررسی اطالعات بیماران نشان می دهد

تصویر استخراج شد (جدول شماره  )1و در فایل اکسل

مشخصات  6نفری که تصاویر مغز آن ها در این

ذخیره شدند .با توجه به اینکه ضریب همبستگی

مطالعه استفاده قرار گرفت به این شرح بود 3 :مرد

( )Correlation Coefficientابزاری آماری برای تعیین نوع

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

و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر میباشد

سن  ،25متوسط  48و حداکثر  67سال که همگی

و همچنین شدت رابطه و نوع (مستقیم یا معکوس) بودن آن

مبتالبه تومور گلیوما بودند .حداقل و حداکثر وزن

را نشان میدهد؛ در این مطالعه با استفاده از نرمافزار SPSS

آن ها به ترتیب  52و  95کیلوگرم (میانگین

همبستگی بین ویژگیهای مختلف استخراجشده به دست

 75کیلوگرم) و میانگین شاخص توده بدنی آن ها

آمد .در مطالعه حاضر همبستگی از نوع توصیفی میباشد و

 27/55بود .نتایج این مطالعه در  3بخش ارائه

با توجه به اینکه نمونههای جمعآوریشده (تصاویر)

می شوند ( :الف) استفاده از تصاویر یک بیمار،

ازلحاظ ماهیت مستقل از یکدیگر بودند و همچنین به دلیل

(ب) استفاده از تصاویر  6بیمار ،و (ج) استفاده از

کمی بودن مشاهدات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده

تصاویر  3بیمار زن و  3بیمار مرد که در جدول

شد .سطح معنیدار هم  0/05میباشد.

شماره  2نشان داده شده است.

جدول شماره  :2تعداد مقاطع بهکاررفته برای آناليز آماری در مطالعه حاضر
تعداد کل مقاطع

تعداد مقاطع CT

تعداد مقاطع  T1در MRI

تعداد مقاطع  T2در MRI

تصاویر یک بيمار

243

81

81

81

تصاویر  6بيمار

1458

486

486

486

تصاویر  3بيمار زن

729

243

243

243

تصاویر  3بيمار مرد

729

243

243

243
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تصویر شماره  :4درخت تجزیه موجک
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ویژگیهای استخراجشده از  243تصویر  CTو MRI-T1

 0/05شد و بیشتر ویژگیهای ضرایب همبستگی در

مربوط به یک بیمار که تعداد مقاطع عرضی آن به

حدود  0/1داشتند .از میان  16ویژگی گابور تنها

تفکیک در جدول شماره  2نشان داده شده است؛ مورد

 6ویژگی ،گابور  11تا  ،16با همدیگر رابطه معنی داری

تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .درواقع این آنالیز برای همه

داشتند و ضرایب همبستگی آنها بین  0/5تا  0/6بود و

تصاویر هر  6بیمار بهصورت جداگانه انجام شد و تعداد

در بقیه موارد هیچگونه رابطه معنی داری مشاهده نشد.

مقاطع عرضی استفاده شده برای هر بیمار در این قسمت

ضعیفترین ضرایب همبستگی بهدستآمده،

 243عدد بود .بررسیها نشان داد که بین ویژگیهای

بعد از ویژگیهای مورفولوژیکی ،مربوط به ویژگیهای

بافت و ویژگیهای آماری مرتبه اول استخراجشده از

فرکتال بود .تنها ویژگی هفتم فرکتال رابطه معنی دار

تصاویر  CTو  MRI-T1رابطه معنی داری وجود دارد و P

داشت و ضریب همبستگی آن  0/73شد .بقیه موارد

در تمام موارد کمتر از  0/05بود.

رابطه معنی داری نداشتند .عالوه بر این ،ضرایب

ضریب همبستگی برای ویژگیهای کنتراست،

موجک اول ،چهارم و هفتم نیز رابطه معنی دار داشتند و

همبستگی ،انرژی و یکنواختی به ترتیب ،0/84 ،0/73

ضرایب همبستگی آنها در حدود  0/6شد .در این

 0/91و  0/93و برای ویژگیهای آنتروپی ،واریانس و

بخش بهترین همبستگی مربوط به ویژگیهای انرژی و

میانگین به ترتیب  0/76 ،0/82و  0/84به دست آمد.

یکنواختی بود که نمودار پراکنش آنها در تصویر

هیچ رابطه معنی داری بین ویژگیهای مورفولوژیکی

شماره  5نشان داده شده است.

تصویر شماره  :5نمودارهای پراکنش ویژگیهای انرژی و یکنواختی برای تصاویر  CTو

MRI-T1

در این مطالعه همبستگی بین ویژگیهای متناظر

بین  CTو  MRI-T1بود .برای مثال برای ویژگیهای

تصاویر  CTو  MRI-T2نیز بررسی شد .نتایج نشان داد

کنتراست ،همبستگی ،انرژی و یکنواختی ضرایب

که ضرایب همبستگی بهدستآمده برای ویژگیهای

همبستگی به ترتیب  0/84 ،0/52 ،0/33و  0/55به دست

بافت و ویژگیهای آماری مرتبه اول کمتر از همبستگی

آمد؛ اما در مورد ویژگیهای مبتنی بر موجک،
93
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الف) استفاده از تصاویر یک بیمار :در این مرحله

مشاهده نشد و برای تمام ویژگیهای مذکور  Pبیشتر از

فریبا فرهادی بیرگانی و همکاران

ضرایب همبستگی بین ویژگیهای تصاویر سیتیاسکن و ام آر آی

که بیشتر از  CTو  MRI-T1بود .نکته قابلتوجه این

همبستگی ،انرژی و یکنواختی به ترتیب ،0/07 ،0/52

است که موجکهایی که همبستگی خوبی داشتند؛ در

 0/54و  0/62و برای ویژگیهای آماری مرتبه اول

هر دو مورد مشابه بودند (ضرایب موجک اول ،چهارم و

آنتروپی ،واریانس و میانگین به ترتیب  0/14 ،0/51و

هفتم) .برخالف تصاویر  CTو  MRI-T1بین ابعاد

 0/33به دست آمد که نسبت به ضرایب همبستگی بقیه

فرکتال در تصاویر  CTو  MRI-T2رابطه معنی داری

ویژگیها بیشتر میباشند .این ضرایب در مقایسه با

وجود داشت و طبق نتایج بهدستآمده از  8ویژگی

مرحله قبل (الف) که در آن فقط تصاویر یک بیمار

فرکتال 4 ،مورد از آنها ضریب همبستگی بین  0/4تا

بررسی شد ،کمتر میباشد .ویژگیهای فرکتال و

 0/6داشتند .البته در مورد ویژگیهای گابور اختالف

موجک در برخی موارد رابطه معنی داری داشتند؛ اما

چندانی باهم نداشتند.

ضرایب همبستگی آنها  0/3و کمتر از آن شد .همچنین

برای ارزیابی بیشتر ،ضرایب همبستگی بین

نتایج نشان داد که همبستگی ویژگیها در تصاویر  CTو

ویژگیهای تصاویر  MRI-T1و  MRI-T2نیز محاسبه

 MRI-T1بیشتر از همبستگی ویژگیهای  CTو

شد .آنچه ما انتظار داشتیم این بود که همبستگی

 MRI-T2و همچنین بیشتر از همبستگی ویژگیها در

ویژگیهای تصاویر  MRIنوع  T1و  ،T2چون با یک

تصاویر  MRI-T1و  MRI-T2بود.

مبنای فیزیکی تولید میشوند ،بیشتر از همبستگی

ج) استفاده از تصاویر  3بیمار زن و  3بیمار مرد :در

ویژگیهای  CTبا این دو نوع تصویر باشد؛ اما نتایج

این بخش تأثیر جنسیت بروی ضرایب همبستگی ویژگیها

نشان داد که در تمامی موارد همبستگی کمتر بود.

بررسی شد و ویژگیهای تصاویر مربوط به بیماران زن و

ضرایب همبستگی بین ویژگیهای بافت ،یعنی

مرد بهطور جداگانه استخراج و در دو فایل اکسل ذخیره و

کنتراست ،همبستگی ،انرژی و یکنواختی به ترتیب

آنالیز گردید .تعداد مقاطع استفاده شده در جدول شماره 2

 0/78 ،0/64 ،0/61و  0/61و برای ویژگیهای آماری

نشان داده شده است .در این مرحله فقط ویژگیهای بافت

مرتبه اول یعنی آنتروپی ،واریانس و میانگین به ترتیب

و ویژگیهای آماری مرتبه اول بررسی شدند.

 0/71 ،0/71و  0/81به دست آمد .نتایج حاصل از

بیماران مرد :بررسیها نشان داد که ضرایب

ضرایب موجک مشابه ضرایب همبستگی بهدستآمده

همبستگی بین ویژگیهای کنتراست ،همبستگی ،انرژی

برای  CTو  MRI-T1میباشد .تمام ویژگیهای گابور

و یکنواختی به ترتیب  0/42 ،-0/01 ،0/46و  0/56و

(هر  16مورد) در تصاویر  MRI-T1و  MRI-T2رابطه

برای ویژگیهای آنتروپی ،واریانس و میانگین به ترتیب

معنی داری داشتند و ضرایب همبستگی آنها بین  0/5تا

 -0/35 ،0/42و  -0/04بود .همچنین بررسیها نشان داد

 0/8بود .ویژگیهای مورفولوژیکی و فرکتال در سطح

که بین ویژگیهای همبستگی و میانگین رابطه معنی داری

 0/05هیچگونه رابطه معنی داری نداشتند.

وجود ندارد ،اما بقیه معنی دار بودند.

ب) استفاده از تصاویر  6بیمار :در این بخش

بیماران زن :نتایج نشان داد بین ویژگیهای

ضرایب همبستگی ویژگیهای تصاویر  MRI-T1 ،CTو

بافت و آماری مرتبه اول رابطه معنی داری وجود دارد

 MRI-T2بهدستآمده از  6بیمار بررسی شد .تعداد کل

و در تمامی موارد  Pکمتر از  0/05بود .ضرایب

مقاطع عرضی استفاده شده در این قسمت  1458مقطع

همبستگی بین ویژگیهای کنتراست ،همبستگی ،انرژی

بود (جدول شماره  .)2نتایج نشان داد که ویژگیهای

و یکنواختی به ترتیب  0/48 ،0/33 ،0/77و  0/51و

بافت و ویژگیهای آماری مرتبه اول در هر دو مرحله،

برای آنتروپی ،واریانس و میانگین به ترتیب ،0/46

ضرایب همبستگی باالتری نسبت به بقیه ویژگیها

 -0/43و  0/53به دست آمد.
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همبستگی  CTو  MRI-T2در حدود  0/7به دست آمد

داشتند .ضرایب همبستگی بین ویژگیهای کنتراست،
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ویژگیهای تصاویر سیتیاسکن و  MRI-T1بیشتر از

داشتند .به نظر میرسد ویژگیهای مورفولوژیکی برای

همبستگی بین ویژگیهای تصاویر سیتیاسکن و

توصیف تصاویر سیتیاسکن و ام آر آی ویژگی خوبی

 MRI-T2بود .همینطور این همبستگی (همبستگی بین

نیستند؛ چون هیچگونه رابطه معنی داری بین آنها مشاهده

ویژگیهای تصاویر سیتیاسکن و  )MRI-T1بیشتر از

نشد .ویژگیهای گابور و موجک نیز ضرایب همبستگی

همبستگی بین تصاویر  MRI-T1و  MRI-T2بود (جدول

باالیی داشتند؛ اما بسته به اینکه همبستگی بین ویژگیهای

شماره  .)3عالوه بر این نتایج نشان داد ،ویژگیهای

کدام تصاویر مدنظر است ،متفاوت بودند .ویژگیهای

بافت و ویژگیهای آماری مرتبه اول همبستگی باالتری

بافت بهترین همبستگی را در تمامی حاالت (همبستگی

نسبت به بقیه ویژگیها داشتند .همینطور ویژگیهای

بین  CTو  ،MRI-T1همبستگی بین  CTو  MRI-T2و

مورفولوژیکی و فرکتال تصاویر سیتیاسکن و ام آر آی

همچنین همبستگی بین  MRI-T1و  )MRI-T2داشتند.

جدول شماره  :3ضرایب همبستگی مربوط به ویژگیهای استخراج شده از تصاویر سیتیاسکن و

MRI-T1

تعداد بيمار (تعداد مقاطع تصویر بررسی شده)

آنتروپی

واریانس

ميانگين

کنتراست

همبستگی

انرژی

یکنواختی

یک بيمار ( 162تصویر)

*0/82

*0/76

*0/84

*0/73

*0/84

*0/91

*0/93

 6بيمار ( 972تصویر)

*0/51

*0/14

*0/33

*0/52

*0/07

*0/54

*0/62

 3بيمار زن ( 486تصویر)

*0/46

*-0/43

*0/53

*0/77

*0/33

*0/48

*0/51

 3بيمار مرد ( 486تصویر)

*0/42

*-0/35

-0/04

*0/46

-0/01

*0/42

*0/56

* :اختالف معنيدار .P>0/05

بحث:
بین تصاویر سیتیاسکن و ام آر آی باشد ،یکنواختی

بیشترین مطالعاتی که هدفشان استخراج ویژگی از

است که این مسئله در یافته ها مشخص شده است.

تصاویر سیتیاسکن و ام آر آی برای کاربردهای مهم
پردازش تصویر ،ازجمله طبقهبندی و قطعهبندی بود؛ یکی

همانطور که در یافته ها مشاهده میشود،

از ویژگیهایی که بهکرات استفاده شده ،ویژگیهای

ضرایب همبستگی بین ویژگیهای استخراج شده از

آماری با استفاده از ماتریس هم اتفاق سطح خاکستری

تصاویر یک بیمار بیشتر از ضرایب همبستگی بین

(ویژگیهای بافت) است که نتایج مطالعه حاضر نیز

ویژگیهای استخراج شده از  6بیمار میباشد که

اهمیت این ویژگی را برای مطالعه تصاویر سیتیاسکن و

ممکن است دلیل آن پراکندگی بیشتر در داده ها باشد.

ام آر آی نشان میدهد ( .)17-19از میان ویژگیهای

برای ارزیابی بیشتر فاکتور جنسیت مورد مطالعه قرار

بافت ویژگی که بهخوبی میتواند بیانگر همبستگی قوی

گرفت .نکته قابل توجه وجود ضرایب همبستگی منفی
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نتایج این مطالعه نشان داد که همبستگی بین

رابطه معنی داری نداشته و پایینترین ضرایب همبستگی را

فریبا فرهادی بیرگانی و همکاران

ضرایب همبستگی بین ویژگیهای تصاویر سیتیاسکن و ام آر آی

میباشد و همانطور که در یافته ها نشان داده شده،

که برای هر بیمار ضرایب همبستگی یکسانی به دست

ضرایب همبستگی مربوط به ویژگیهای تصاویر 3

آمد؛ ولی وقتی همه آنها با هم سنجیده شدند ،باعث

بیمار زن بیشتر از ضرایب همبستگی  3بیمار مرد

کم شدن همبستگی شد.
در پردازش تصویر در مطالعات

میباشند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ضرایب

Feature Based

همبستگی با افزایش تعداد بیماران و جنسیت تغییر

در کنار استخراج ویژگی بعضاً کاهش ویژگی

میکند و ویژگیهای استخراج شده از تصاویر بیماران

( )Feature Reductionنیز به چشم می خورد که

مرد همبستگی خوبی با همدیگر و همچنین با تصاویر

وظیفه آن جدا کردن ویژگی های مطلوب از یک نوع

بیماران زن ندارند .الزم به ذکر است که اگر برای یک

تصویر می باشد و ویژگی هایی که ضرورتی ندارند و

بیمار تعداد تصاویر را افزایش دهیم ،ضرایب همبستگی

وجود آن ها منجر به خطا در آموزش شبکه می شود را

هم افزایش مییابند؛ اما اگر تعداد بیماران زیاد شود،

حذف می کند .الگوریتم های زیادی برای کاهش

ضرایب همبستگی کاهش مییابد .ما معتقدیم این

ویژگی توسعه یافته که از متداول ترین آن ها میتوان

مسئله میتواند به دلیل تأثیر ویژگیهای بیمار مانند

به  LDAو  PCAاشاره کرد ( .) 20در مطالعه ای که

سن ،جنسیت ،درجه تومور و وزن بیمار باشد .این

بر روی تصاویر  T2 ،T1و  FLAIRانجام شده و از

مسئله نیز بررسی شد و مشخص شد جنسیت بیمار یکی

 PCAو  LDAبرای به دست آوردن ویژگی های

از فاکتورهایی است که در همبستگی تأثیر بسزایی

مطلوب جهت طبقه بندی استفاده شده است مشخص

دارد .در بررسی ضرایب همبستگی تمام  6بیمار،

شده که از بین ویژگی های مطلوبی که برای هر  3نوع

همبستگی منفی مشاهده نشد؛ اما زمانی که ضرایب

تصویر انتخاب شده بودند؛ بیش از نیمی از ویژگیهای

همبستگی زن و مرد جداگانه حساب شدند ،همبستگی

انتخاب شده ،ویژگیهای بافت بودند ( .)21در دو

منفی در مردان مشهود گردید که این نشاندهنده تأثیر

مطالعه دیگر که از ویژگی های بافت برای طبقه بندی

جنسیت میباشد .به نظر نویسندگان این مطلب ممکن

تصاویر ام آر آی استفاده کرده بودند ،صحت

است ناشی از این واقعیت باشد که جمجمه مردان از

طبقه بندی باال و قابل قبولی به دست آمد که این

زنان پهنتر و ضخیمتر است .عالوه بر این ممکن است

تأییدی بر نتایج مطالعه حاضر میباشد (.)23،22

ناشی از این دلیل باشد که جمجمه مردان به فیلترهایی

نتیجهگیری:

که در جهات مختلف بر روی تصاویر اعمال میشوند
پاسخ معکوس و متضاد نشان میدهد .ویژگیهای

از نتایج مطالعه حاضر با بررسی ویژگی های

دیگر بیمار مانند وزن ،سن و درجه تومور نیز بررسی

استخراج شده از تصاویر سی تی اسکن و ام آر آی و

شدند که البته تأثیر چندانی در همبستگی نداشتند.

اندازه گیری همبستگی بین آن ها ،ویژگیهایی از
تصویر که همبستگی خوبی دارند ،شناسایی شد و

سؤالی که در اینجا مطرح شد این بود که هر
بیمار بهصورت انفرادی چه تأثیری در ضریب

امید است در آینده برای طبقهبندی

همبستگی دارد .برای رسیدن به پاسخ این پرسش از

و قطعه بندی ( )Segmentationتصاویر سی تی اسکن و

آنالیز تصاویر هر  6بیمار بهصورت جداگانه استفاده

ام آر آی از الگوریتم های مشابه استفاده شود .این

شد .نکته جالب این بود که نتایج آنالیز تصاویر هر

موضوع به نوبه خود منجر به کاهش پیچیدگی های

 6بیمار تقریباً یکسان بود که نشاندهنده اثر همافزایی

محاسباتی و کاهش زمان اجرای برنامه ها می گردد.
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بین ویژگیهای استخراج شده از تصاویر بیماران مرد

بیماران مختلف بر روی همبستگی است .درست است
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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.
Keywords: Feature extraction, CT-scan, MRI, Correlation coefficient.
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