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  های پردازش تصویرنوزاد با استفاده از تکنیک روبینتخمین غیرتهاجمی غلظت بیلی
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 زردی به مبتالء نوزادان روبینبیلی غلظت تخمین برای کرامر روش همراه در این پژوهش برای اولین بار از کالیبره کردن تصاویر رنگی به -چکیده 

 درد بر عالوه که کرد اشاره خون گیری نمونه تهاجمی روش به توانمی نوزاد روبینبیلی گیریازهاند یبرا موجود هایروش از. است شده استفاده

 تماس به نیاز  باال، قیمت بر عالوه ولی بوده غیرتهاجمی که است پوستی متر روبین بیلی دیگر روش. شود نرم بافت به آسیب سبب تواندمی نوزاد

 کرامر به همراه تصحیح رنگ پوست مشکالت ذکر شده را ندارد اما نسبت به دو از استفاده. وزاد داردن هر برای مجدد کالیبراسیون و پوست با

 غیرتهاجمی تخمین .دارد باالیی دقت روبینمین مقادیر باالی بیلیتخ در اما بوده دقت کم روبیندیگر در تخمین مقادیر کم غلظت بیلی وشر

 بدون که آورده بوجود را امکان این ،اند شده ثبت مختلف نوری شرایط در و مختلف هایدوربین با که نوزاد هایاندام تصاویر روی از روبینبیلی

 .زد تخمین را روبیننگی بتوان غلظت بیلیر جدول حضور در عکس چند با تنها و درمانی مراکز به مراجعه به نیاز

 

 روش کرامر، زردی،کالیبراسیون روبین، تصحیح رنگ پوست، تخمین غیرتهاجمی بیلی -کلید واژه

 

  مقدمه -1

دانند که ناشی از ترین بیماری نوزادان میزردی را شایع

، توسط کبد است. میزان 1روبینای به نام بیلیعدم دفع رنگدانه

 انشیوع این بیماری به حدی است که در بیش از نیمی از نوزاد

 .]1[شودمشاهده می 3نوزادان نارَس %58و   2رَس

تواند عوارض غیرقابل جه به اینکه عدم درمان زردی میبا تو

پزشکان در طول مدت درمان نیازمند  ،جبرانی داشته باشد

-روبین موجود درخون نوزاد هستند. رایجآگاهی از مقدار بیلی

خون از پاشنه پای  گیریِروبین، نمونهگیری بیلیترین راه اندازه

ت که با توجه به تهاجمی نوزاد و آنالیز نمونه در آزمایشگاه اس

روش و صدمه به بافت نرم نوزاد و این نکته که تقریبا  بودن این

برند؛ خونی نیز رنج میتمامی نوزادان نارَس از مشکل کم

گیری غلظت های جایگزین برای اندازهمتخصصان به دنبال روش

در ادامه به این روشها و مزایا و معایب هر . روبین هستندبیلی

 .شودمیره روش اشا

                                                 
1  bilirubin 
2  term 
3  preterm 

 

 روبینبیلی -2
-ای زرد رنگ حاصل از تخریب سلولروبین رنگدانهبیلی   

های قرمز، پس هموگلوبین موجود در سلول هایِ قرمزخون است.

-از مرگ سلول توسط آنزیم هِم اکسیژناز تجزیه شده که بیلی

وردین بیلی وردین یکی از فرآورده های این واکنش است سپس

-روبین تبدیل میوردین ردوکتاز به بیلییلیتحت تاثیر آنزیم ب

به علت  ،روبین تولیدی توسط کبد دفع نشودشود. اگر بیلی

روبین این ماده در بافتهای چرب بدن خاصیت آبگریزی بیلی

روبین در قسمت چربی زیر پوست کند. رسوب بیلیرسوب می

 .]2[شودموجب زردشدن رنگ نوزاد می

تواند موجب رمان بموقع آن میافزایش بیلی روبین و عدم د

عوارض غیرقابل جبرانی از جمله ناشنوایی و انسفالوپاتی مغزی و 

کرین ایکتروس و یا حتی فلج مغزی نوزاد شود لذا درمان 

زردی نوزاد امری حیاتی جهت کاهش  یمتناسب با درجه

 عوارض است.

1-m.ahmadirad@shahed.ac.ir   2-khayat@shahed.ac.ir  3-hajitehrani@gmail.com 
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 گیری زردیهای اندازهروش -2-1

   4روش تهاجمی -2-1-1

دقیق ترین روش  گیری خون مونهروش تهاجمی یا همان ن

است . در این روش معموال نمونه  روبیناندازه گیری غلظت بیلی

شود و سپس نمونه در پای نوزاد انجام می یگیری از پاشنه

های اسپکتوفوتومتری آنالیز شده و آزمایشگاه توسط دستگاه

 شود.روبین سرم خون تعیین میمیزان غلظت بیلی

برند و خونی رنج میزردی اغلب از کم نوزادان نارس دچار

باشد. با توجه گیری میدر روند درمان نیاز به چندین بار نمونه

گیری سبب درد نوزاد به ارزشمند بودن خون نوزاد و اینکه نمونه

تواند موجب صدمات و عفونت بافت نرم و شده و همچنین می

 ،استخوان پاشنه آشیل و نگرانی و اضطراب والدین گردد

های غیرتهاجمی و به مراتب پژوهشگران بدنبال ارائه روش

 باشند.سریعتری برای اندازه گیری این ماده می

 8روش های غیر تهاجمی -2-1-2

های غیرتهاجمی بر این این اصل استوار هستند که روش

تغییرات زردی رنگ پوست نوزاد متناسب با تغییرات غلظت 

-غیرتهاجمی می هایباشد. از عمده روشبیلی روبین خون می

روبین متر پوستی و کرامر توان به نوار ایکترومتر، دستگاه بیلی

 اشاره کرد.

  6روش نوار ایکترومتر -1-2-1-2

استفاده از نوار معیار ایکترومتر یک روش تخمینی مبتنی بر 

ای که از یک نوار معیار پالستیکی که مشاهده است به گونه

، برای تخمین است حاوی پنج نوار زرد با درجه زردی متفاوت

شود. در این روش با فشردن نوار روبین استفاده میغلظت بیلی

ایکترومتر بر پیشانی یا بینی و حتی لثه نوزاد خون درون 

های زیر پوست )یا لثه( تخلیه شده و اثرسرخی مویرگ

رود. درادامه به صورت هموگلوبین خون تا حد امکان از بین می

روی نوار با رنگ پوست را چشمی نزدیکترین رنگ موجود بر 

انتخاب کرده )ممکن است رنگ پوست نوزاد شبیه هیچکدام از 

در این صورت میانگین دو نوار زرد  که پنج نوار زرد نباشد

شود( و با روبین بیان مینزدیک به پوست به عنوان غلظت بیلی

روبین توجه به غلظت اختصاص داده شده به هر نوار، غلظت بیلی

توان شود. از معایب این روش میتقریبی بیان می خون به صورت

                                                 
4  invasive 
5 non invasive 
6 ictrumeter 

به معتبر نبودن نوار برای رنگهای پوست نژادهای مختلف اشاره 

کرد بدین صورت که برای هر منطقه نژادی باید نوار ایکترومتر 

 آن ناحیه ساخته شود.

  7متر پوستیروش بیلی روبین -2-1-2-2

متر براساس طیف جذب نور توسط روبیندستگاه بیلی

در این  .روبین، هموگلوبین و مالنین طراحی شده استیبیل

کند و نور تولید ( تابش می2Watt/Secروش یک المپ زنون )

شده پس از عبور از فیبرنوری، به پیشانی نوزاد برخورد کرده و 

انعکاس نور از پیشانی توسط فیبر نوری مرکزی به سمت آینه 

 ،شودمسیر می دوبوسیله این آینه به نیمه شفاف منتقل شده و 

( و برخورد 460nmدر یک مسیر نور پس از عبور از فیلتر آبی )

شود. با توجه به اینکه تبدیل به سیگنال الکتریکی می با فتودیود

روبین در این موج حداکثر جذب نوری را دارد، لذا این طول بیلی

-روبین میموج مناسب ترین طول موج جهت اندازه گیری بیلی

ه در این طول موج هموگلوبین نیز جذب قابل توجهی باشد. البت

 550nmدارد، برای رفع این مشکل، جذب نوری در طول موج 

 شود.گیری مینیز اندازه

روبین نزدیک صفر بوده در این طول موج جذب نوری بیلی

گیرد. بدین توسط هموگلوبین صورت میفقط لذا جذب نوری 

ول موج از جذب نوری ترتیب با کم کردن جذب نوری در این ط

آید که که تنها به مقداری بدست می 460nmدر طول موج

 .]3[روبین بستگی داردغلظت بیلی

این روش دقیق ترین روش غیرتهاجمی برای اندازه گیری 

روبین است؛ اما بزرگترین عیب آن در الزام تماس دستگاه با بیلی

توان به از دیگر مشکالت این روش می .باشدپوست می

 کالیبراسیون مداوم و هزینه باالی آن اشاره کرد.

  8روش کرامر -2-1-2-2

این روش یک روش تخمینی مبتنی بر مشاهده است که 

یک پزشک اطفال به نام کرامر مبدع آن بوده و روش نیز به نام 

این پزشک نامگذاری شده است. روش کرامر بر این اصل است 

وع شده و که رسوب بیلی روبین در چربی زیر پوست از سر شر

رود در این روش با افزایش غلظت  به سمت سایر اندام ها می

گنند و با توجه به پیشرفت بدن را به پنج ناحیه تقسیم می

روبین تخمین زده زردی از سر به سمت اندام ها، غلظت بیلی

کند که سروگردن و پزشک مشاهده  اگربه طور مثال . ]4[شودمی

ه نواحی رنگ متمایل به زردی سینه نوزاد زرد است ولی بقی

                                                 
7 transcutaneous bilirubinometer 
8 kramer 
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 2/7و6/11مقدار تقریبی بیلی روبین بین 1به کمک شکل ،ندارند

با چند ساعت  وکه مقدار خطرناکی نیست  شودتخمین زده می

فتوتراپی بیلی روبین جمع شده دفع خواهد شد اما وقتی کف 

دست و پای نوزاد هم زرد شده باشد مقدار بیلی روبین بسیار 

است و باید درمان دارویی و حتی تعویض خون را نگران کننده 

 هرچه سریعتر شروع کرد.

توان به تاثیر نور محیط در از جمله خطاهای این روش می

هنگام معاینه پزشک اشاره کرد. در این تحقیق روشی پیشنهاد 

شده است که بدون حضور فیزیکی پزشک در محل و با استفاده 

زشک قادرخواهد بود غلظت از عکس نواحی مختلف بدن نوزاد، پ

 روبین را تخمین بزند.بیلی

 
 

 

 کالیبراسیون تصاویررنگی -3

پاسخ رنگی در چشم انسان و یا یک دوربین دیجیتال به سه 

 فاکتور اصلی بستگی دارد:

از فضای با تابع  xمنبع نور یا نورمحیط  در موقعیت  -الف

),(توزیع توان xE، شود که وصیف میت.طول موج است 

),(طیف بازتاب -ب xR،  که میزان بازتاب نور تابیده شده

نانومتر  711تا411های بینبه شئ مورد نظر را در طول موج

 کند. این فاکتور مشخصه اصلی رنگ جسم است.مشخص می

),(حساسیت سنسور -ج xS، ف گر پاسخ یک که توصی

سیگنال رنگ  سیستم تصویربرداری چندکاناله به تابش ورودی و

),(),(),(  xExRxC  .است 

برای   xk)(در خروجی پاسخ حسگر یا پاسخ رنگی

},,{حسگر bluegreenredK    در موقعیتx  از فضا با

بازتاب و حساست سنسور در طول  انتگرال حاصلضرب منبع نور،

 شود:بازه قابل روئیت نشان داده می

(1) 


dxRxExSx Kk ),(),(),()(  

اگر برای مدل کردن بینایی از فرمول باال استفاده کنیم 

),( xS ت سلول های مخروطی و اگر برای مدل یبرابر حساس

),( وداستفاده ش 1رابطه از ر دیجیتال کردن ثبت تصوی xS 

  .باشدبرابر با حساسیت سنسورهای دوربین می

همانطور که گفته شد مشخصه اصلی رنگ یک جسم، 

بازتاب آن است و هنگامی که طیف بازتاب یک جسم معلوم 

حسگرهای هر نوع سیستم تصویربرداری را  توان پاسخباشد می

وری محاسبه کرد. با توجه به ماهیت انتگرالی تحت هر شرایط ن

نیاز به دانستن تمام طول طیف بازتاب   سیستم بینایی انسان

نیست. سیستم بینایی انسان یک سیستم سه پارامتره است 

باشد ی چشم شامل سه نوع گیرنده میبدین صورت که شبکیه

که برای تشخیص رنگ به کار رفته اند و هرکدام به قسمت 

ز طیف مرئی حساس است. هرمحرک خاصی ا

),(),(),(رنگی  xExRxC   را می توان با حاصل جمع

 نشان داد:bC)( وgC)(و  rC)(سه مولفه اصلی 

 

)()()()(  gbr GCBCRCC                         )2( 

 

هستند.   C)(ی سه گانه مقادیر محرک های R,G,Bکه

توان توان گفت با تابش یکسان با سه مولفه میدر حالت کلی می

رنگ هر شئی را توصیف کرد. در هر نمایشگر یک تصویر را به 

 دهندسبز و آبی نمایش می صورت جمع سه تصویر قرمز،

 .(2)شکل

 

 
 

 

ماهیت انتگرالی سیستم یکی ازپدیده های مهم  9متاماریسم

بینایی انسان است. متاماریسم بدین معناست که رنگ دیده شده 

 طور مثال جسمتوسط انسان ناشی از منبع و بازتاب است به 

تواند آن رنگی را در ذهن القاء کند که قرمز تحت نور سفید می

بازتاب  -جسم سفید زیر نور قرمز القاء کرده است. به زوج تابش

 .]8[گویندزوج متاماریک میدر اصطالح 

                                                 
9 metamarism 

 روبین تقسیم بندی بدن نوزاد جهت تخمین بیلی: 1شکل 

  خاصیت انتگرال گیری در دوربین دیجیتال: 2شکل 
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تصحیح رنگ درتصاویر رنگی را که با یک دوربین دیجیتال 

نامعلوم گرفته شده )بدون دانستن مشخصه دوربین و شرایط 

تابش محیط( فقط با یک چارت مرجع کالیبراسیون متشکل از 

توان بدست خانه های رنگی موجود در صحنه عکس برداری می

این خانه های رنگی، برای تصحیح رنگ  آورد. با استخراج مقادیر

شود و به کل یک ماتریس جهت تصحیح رنگ محاسبه می

 ]7[ شود.تصویر اعمال می

T  ماتریس مقادیر حقیقی جدول رنگی است بطوری که

ی چارت رنگی خانه nام از  iام آن مقدار حقیقی خانه  iستون 

},,{داریم  باشد. blue

i

green

i

red

ii tttt   و همچنینM  ماتریسی

ام از چارت i ام آن میانگین پیکسل های خانه  iاست که ستون 

},,,1{داخل تصویر  است  blue

i

green

i

red

ii mmmm  

را با کمینه کردن خطای میانگین مربعات یا  Aماتریس 

همان کمینه کردن
2

AMT   در فضایsRGB محاسبه می-

 .شود

(3) }4{}43{}3{ nn MAT   

 

 قیقروش تح -4
 

 تصحیح رنگ پوست -4-1

خانه در صحنه  24در این پژوهش از چارت رنگی 

عکسبرداری استفاده شد به نحوی که از هر نوزاد با توجه به 

ناحیه بندی روش کرامر پنج عکس همراه با حضور چارت گرفته 

-نشان میرنگی مورد استفاده را ای از چارت نمونه 3شکل شد. 

 دهد.

 
 

 

استفاده در جدول در محدوده رنگ پوست  بازه های رنگی مورد

طی تحقیقی در انستیتو لوزان به منظور  2111هستند. در سال 

بندی  رنگ پوست، دکتر مارگویر اثبات کرد که در یک طبقه

را تبدیل خطی فرض کرد که  Aتوان محدوده کوچک رنگی می

-درمقادیر حقیقی جدول ضرب شده و مقادیر تصویر حاصل می

جدول موجود در صحنه  RGBوقتی مقادیر  لذا ]5[شود

-می ،تصویر جدول در اختیار است RGBعکسبرداری و مقادیر 

 Aرا محاسبه نمود و با ضرب تصویر در معکوس  Aتوان ماتریس 

 .وردآبدست می را ، تصویر کالیبره شده1Aیا همان 

ر به همراه تصاوی را شش عکس در شرایط نوری مختلف 4شکل

که تصحیح رنگ آنها به کمک جدول رنگی موجود  اصالح شده

نشان  ،در صحنه عکسبرداری در شرایط نوری مختلف انجام شده

 دهد.می

در شرایط نوری مختلف در  4ردیف باال از شکل تصویرشش 

المپ رشته ای، ترکیب رشته ای  ،سنتورفلحضور نورخورشید، 

ها، گرفته از المپو ترکیب نورخورشید باهرکدام  فلورسنتو 

شده است در شش عکس ردیف پایین تصحیح شده رنگ هر 

عکس به تناظر قابل مشاهده است. الزم به ذکر است که در 

حضور جدول رنگی در محدوده رنگ پوست تصحیح رنگ فقط 

روی پوست قابل قبول است به طور مثال اگر صحنه 

باشد تصویربرداری در جنگل سرسبز و در شرایط نوری مختلف 

و از جدول رنگی در محدوده رنگ پوست  استفاده شود فقط 

تصحیح روی رنگ های نزدیک به محدوده رنگ پوست انجام 

-شود و دیگر تصحیح رنگ روی برگهای سبز صورت نمیمی

 پذیرد.

 
 

 جدول رنگی طراحی شده برای تصحیح رنگ پوست :3شکل 

 نتایج تصحیح رنگ پوست در تابش های مختلف :4شکل 
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 روبینتخمین بیلی -4-2

در این پژوهش با ترکیب کالیبراسیون تصویر و روش کرامر 

است که خطاهای ناشی از پدیده متاماریسم  امکانی بوجود آمده 

حذف شده و همین طور این امر ممکن شده است که بدون نیاز 

به حضور پزشک بر بالین نوزاد و تنها با مشاهده تصاویر کالیبره 

روبین تخمینی از سطح غلظت بیلی ،ی نواحیِ مختلف بدنشده

نی و آید که از مراجعه غیرضروری به مراکز درمانوزاد بدست

 کند.هزینه های اضافی و حتی اشتباهات پزشکی جلوگیری می

نوزاد یک  111این تحقیق در بیمارستان مصطفی خمینی روی 

تا بیست و چهار  روزه انجام شده است . در مرحله اول از هر 

نوزاد شش عکس در حضور جدول رنگی گرفته شد )از آنجا که 

قی مانده باشد ممکن است اثر جوهر کف پای نوزاد هنوز با

ترجیح داده شد که از کف دست نوزاد هم عکس گرفته شود( 

 سپس مقادیر آنالیز بیلی روبین حاصل از خون نوزاد در

آزمایشگاه قرائت و با توجه به نواحی زرد شده بدن نوزاد و 

 جدول کرامر دقت این روش سنجیده شد.

 

 
 

 

-یاین روش در تخمین مقادیر باالی بیل 1مطابق جدول 

روبین بسیار دقیق تر است که قاعدتا ناشی از زرد شدن بیشتر 

 پوست و در نتیجه دسته بندی بهتر و راحت تر نوزاد است.

این روش عالوه بر غیرتهاجمی بودن بسیار ارزان قیمت و 

دردسترس است بطوری که در دوردست ترین نقاط کافی است 

ف بدن نوزاد با تلفن همراه در حضور جدول رنگی از نواحی مختل

عکسبرداری نموده و برای پزشک متخصص ارسال شود. حتی 

ای است اگر پزشک احساس کند که شرایط نوری محیط به گونه

تواند که ممکن است در تشخیص خود دچار خطا شود، می

درحضور جدول رنگی از نوزاد عکس گرفته و از روی تصاویر 

 کالیبره شده تصمیم گیری کند.

 

تعداد 

 ناصحیح

تعداد 

 صحیح

شماره  روبینمحدوده بیلی

 گروه

11 21 4.5-7.7 1 

11 28 8.4-12.2 2 

2 15 5.1-16.8 3 

1 11 11.1-15.3 4 

 8 18بیشتر از 4 1

 

 

 گیرینتیجه -5

نوزاد سالم و دچار زردی در بیمارستان  111این پژوهش روی 

و برای نخستین بار از  انجام شد مصطفی خمینی دانشگاه شاهد

کرامر به همراه تصحیح رنگ پوست برای تخمین غلظت روش 

. این روش در مراحل پیشرفته تر گردیدروبین استفاده بیلی

زردی دقت بهتری دارد. با توجه به اینکه احتمال خطر و عوارض 

جانبی برای نوزاد در مقادیر باالی بیلی روبین بیشتر است. این 

ی حفظ سالمت تواند راهکاری کم هزینه و موثر براروش می

نوزادان بخصوص در مناطق دوردست و محروم که امکان خضور 

 باشد.،تمام وقت پزشک میسر نیست

 قدردانی

از تمامی پرسنل خدوم بیمارستان مصطفی خمینی تهران 

بخصوص پزشکان و پرستاران بخش زنان و زایمان که در انجام 

-میاند تشکر و قدردانی این پژوهش از هیچ کمکی دریغ نکرده

 شود.

ر تصویر برداری از نواحی دسته بندی شده در روش کرام :5شکل 

 در حضور جدول رنگی برای تصحیح دقیق رنگ پوست 

 های کرامر : نمونه های دسته بندی شده در بازه1جدول
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