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 تهران، ایران.دانشگاه شاهد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پزشکی، 
 

هرای  رویکررد ارائه از این جهتکند. ها ایفا میدر بررسی بیماری ونگی رشد و نمو مغز و جمجمه از سنین اولیه تولد نقش مهمی راچگ – دهیچک

ابتردا  ،در ایرن تحقیر  .شودمین یکی از موضوعات مهم پژوهشی محسوب اهای مغزی از روی تصاویر نوزادشناسایی بیماریبهینه و خودکار در 

بنردی باشد. اصالح نتایج بخرشپیشنهاد شده است که یک روش مبتنی بر اطلس می MRهای بندی تصاویر مغز نوزادن در دادهروشی برای بخش

و بردار ویژگری ویولرت  LS-SVMبند و با استفاده از طبقه الگوریتم خودکار شود. سپس به کمکانجام می MRFو  EMهای نیز به کمک الگوریتم

نترایج  اسرت. ارائه شده نارس تعیین احتمال وجود بیماری اسکیزوفرنی در نوزاداندر نهایت  رس ونارس از ن انوزاد انواع تشخیص چند مقیاسی،

بیانگر عملکررد مطلروب  در تشخیص انواع نارسی % 00دقت میانگین و  7/0بر برا Diceارزیابی عملکرد تقطیع با استفاده از معیار بدست آمده از 

 باشد. این الگوریتم می
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 مقدمه -1

نارس و خیلیی  تشخیص به موقع اختالالت مغزی در نوزادان

 این افراد یفیت زندگیمنجر به پیشگیری، درمان و بهبود ك نارس

و  نیارسد لی، توهفته سن بیارداری 73تولد نوزاد قبل از  .شودمی

تولید . ودشینامیده می هفته سن بارداری، خیلی نارس 73قبل از 

از كیل تولیدها رو بیه افیزای   %1/11نارس در جهان با تخمیین 

رض [. نوزادانی كه به صورت نارس متولد شده اند در معی1] است

هییای شییناختی در دوران مراحییل رشیید و نارسییایی آسیییق ق ییع

تغییرات مغز از نظر انیدازه، شیکل و كودكی و بزرگسالی هستند. 

ساختار در هفته های اول بعد از تولد، روند سریع تری نسبت بیه 

ییادی نتیجه این بازه زمانی از اهمییت ز زمان های دیگر دارد، در

 [.3] در بررسی رشد مغز برخوردار است

شیخیص نیوزادان رس از نیارس و همننیین بررسییی بیرای ت

نوزادان نارس، از تصاویر تشدید مغناطیسیی مغیز اسیتفاده شیده 

بیییرای  غیرتهیییاجمیییییو روش  MRI تصیییویربرداری اسیییت.

 به دلیل كنتراست باالی بافت نیرم و باشدتصویربرداری از مغز می

و روش بیرای بررسیی به عنوان ی MRI، رزولوشن مکانی خوب و

عصبی انتخاب یعی مغز، آسیق مغزی نوزادان و اختالالت بلوغ طب

بیرای نظیارت  T2-Wو  T1-Wتصاویر به طور معمول  شده است.

 شیوندیق ها در مغز نوزادان استفاده مییآسبر توسعه و شناسایی 

تحلییل،  و تجزییه بیرای MR تصیاویر زییاد حجمبه  توجه با[. 7]

 بیا تصیاویر یرتفسی در چشم انسان حساسیت كاه  باال و هزینه

 و تجزییه بیرای خودكار های سیستم به نیاز موارد، تعداد افزای 

 .[4] دارد وجود تصاویر پزشکی بندی طبقه و تحلیل

 تحقیقات گذشتهبر مروری  -2

مغز نوزاد انجیام شیده  زمینه تصاویردر بسیاری های پژوه 

ها با توجه به اخیتالالت موجیود در تصیاویر در این پژوه  .است

MR ناهنجییاری هییای مختلییم از جملییه انفییاركتوس مغییزی،  بییه

و  بیمیاری قلبیی میادرزادیاسیکیزوفرنی، كرنیکتیروس، اوتیسم، 

در پرداختیه شیده اسیت. اختالالت كیستی، بزرگ شدن ب ن ها 

 :انفاركتوس مغزی از دو طبقه بندی استفاده شیده اسیتبررسی 

ل، با توجه به توزیع شریانی ضایعات بیر اسیاس محی در روش اول

 روش دومو  دهیدبندی را انجیام مییطبقه اندازه و شکل ضایعات

مکان و درگیری  ای از مشاركت ساختارهای مغزی بر اساسدرجه

نتیای   .گییرددرنظیر میی همزمان نیمکره و زیرساختار قشر مغیز

بیه  درصد از كودكیان مبیتال 73در  دهد كه همی پلژینشان می
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   .[5] افتدانفاركتوس نوزادان، اتفاق می

 دهید كیه اك یرمغز نیوزادان نشیان میی MRبررسی تصاویر 

و  اخیتالالت سییگنالی نیارس دارای اختالالتیی از قبییلنوزادان 

، فقدان حجم، بزرگ شدن ب ن یا حفره ها، نیاز  شیدن كیستی

در میاده سیفید ی كورپوس كالوزوم و تشکیل غالف میلین تاخیر

تعییین و ارزییابی بهترین نشانگر بیرای  WMباشند. مغز خود می

ریسو های شدید در اختالالت تشخیصی باال یا تاخیر در حركت 

 GMباشید. ، فل  مغزی و اختالل عصبی حسی میفیزیکی شدید

   [.6] در س حی كمتر از ماده سفید در این یافته ها موثر است

بررسی شیدت سییگنال در تصیاویر مغیزی عالیمیی اعیم از 

از دسیت دادن و  (مغیزیفلی  )شیدید  اختالل حركتی خفییم و

. افزای  دهدمینشان  در نوزادان مبتال به كرنیکتروس شنوایی را

شدت سییگنال  ،یهای جانبفضای خارج مغزی، بزرگ شدن ب ن

اخیتالالت میاده سیفید از و غیر طبیعی در میاده سیفید مركیزی 

و ای محلیی ، نق یه شیدت سییگنالجمله پراكندگی و تغیییرات 

ت شیدند. نیوزادان خیلیی نیارس تمیام ضایعات كیستیو نیز ثبی

شناخته بودن عدم بلوغ كبیدی شرایط را دارا هستند و به دلیل نا

   .[3] ، در افزای  خ ر هستندهاآن

درصید نیوزادان مبیتال بیه  53مغیز بیی  از  MRدر تصاویر 

-ی مغیزی مشیاهده میی، صدمه(CHD)بیماری قلبی مادرزادی 

 بیه بیمیاری میادرزادی شود.  علت صدمه مغزی در نوزادان مبتال

خاص قلبی می تواند چندین عامل باشد كه پیدا كردن یو دلیل 

نیو  اخیتالل در نیوزادان  باشد. چنیدینامری سخت و دشوار می

، GM، آسییق WMدیده شده است شامل: آسیق  CHDبه مبتال 

ای آب پخشان، خونریزی ، انفاركت هزمغ بسته شدن رگ مركزی

اری هیییای وزن دار حساسییییت و ، تغیییییرات در تصیییویربردهیییا

 .[8]وضعیت نارسی یا عدم بلوغ نسبی مغز و  مغز ناهمسانگردی

باشید. ی اوتیسم اختالالت در حجم مغز میهایکی از ویژگی

، WMافراد مبتال به اوتیسم رشد قابیل تیوجهی در حجیم كامیل 

GM فرونتال، تمپورال، پریتال و اكسییپتال داشیتند.  و لوب های

 WM ، درصید افیزای  حجیم درT2و  T1ز تصیاویر با اسیتفاده ا

افزای  در لوب  است و برای هر دو بیشترین درصد GMبیشتر از 

 [.9] تمپورال مشاهده شد

بیا اخیتالالت مغیز و  عصبی مرتبطاسکیزوفرنی یو بیماری 

نیوزادان  . پژوهشگران با بررسی سیاختار مغیزباشدماده سفید می

نیوزادان  و مقایسیه بیاسکیزوفرنی متولد شده از مادران مبتال به ا

های جیانبی اسکیزوفرنی را با بزرگتر بودن ب نخ ر وجود ، سالم

ده خاكستری غشایی و حجم كمتر كمتر ما نسبت به نرمال، حجم

   .[13] دانندمرتبط میهیپوكمپال 

بنیدی تصیاویر مغیز ابتداء روشی برای بخ  ،تحقیقدر این 

ده است كه یو روش مبتنی پیشنهاد ش MRهای نوزادن در داده

بنیدی نییز بیه كمیو باشید. اصیالن نتیای  بخی بر اطلی  میی

شود. سیپ  بیه كمیو ییو انجام می MRFو  EMهای الگوریتم

و بیردار  LS-SVMبنید الگوریتم خودكیار و بیا اسیتفاده از طبقیه

ویژگی ویولت چنید مقیاسیی، تشیخیص نیوزادن رس از نیارس و 

-یزوفرنی در نوزادان ارائیه شیدهتعیین احتمال وجود بیماری اسک

بندی خودكار از روی ها ارائه شده شامل روش بخ است. نوآوری

 ، تعیییین نییارس بییودن و درجییه نارسییی از رویT2و  T1تصییاویر 

هیای مختلیم مغیز و های شدت روشنایی و حجیم بخی ویژگی

تعیین احتمال ابتالی به بیماری اسکیزوفرنی بیه كمیو تصیاویر 

تیا نارسی به طور اتوماتییو  انوا تعیین ر زمینه د .باشدمغزی می

كاری انجام نشده اسیت بیه همیین دلییل منبعیی بیرای به حال 

مقایسه وجود نداشت و تنها از لحاظ كرنل ها مورد بررسی انجیام 

 گرفت.

 پیشنهادیرویکرد  -3

در این تحقییق  پیشنهادی بلو  دیاگرام رویکرد 1شکل در 

       .         است داده شدهنشان 
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 رویکرد پیشنهادی بلو  دیاگرام: 1شکل                             

 T1-W تصویر تشدید مغناطیسیی 33شامل  الگوریتم ورودی

 T2-Wو  T1-Wتصاویر

روشیینایی بییا بهبییود نییاهمگنی شییدت

 N4الگوریتم 

تق یع تصاویر با روش مبتنیی بیر 

 اطل  احتماالتی

و  EMبهبود نتای  تق یع بیا الگیوریتم 

MRF 

 رس/ نییییییییییارس / 

 خیلی نارس

تعیییییین احتمییییال 

 اسکیزوفرنی

بنیدی بیردار نتخیاب و طبقیهاستخراج، ا

 LS-SVMبند طبقه ویژگی با



 در مرحله ی پی  پردازش و تق یعباشد. میمغز نوزاد  T2-Wو 

در تفاده شیده اسیت. اسی [11]ی از روش موجود در پاییان نامیه

ماشیین بیردار پشیتیبان بندی كننده، از طبقیه بنید مرحله طبقه

 پی استفاده شده است. سه كالسه  (LS-SVM)كمترین مربعات 

 رس، نارس و خیلی نارس، به دستهاز دسته بندی نوزادان به سه 

نیارس  بیماری در نیوزادان نیارس و خیلییاحتمال وجود  بررسی

   . پرداخته شده است

 پیش پردازش و تقطیع  -3-1

تق ییع تصیاویر مغیزی بیه  هیا،پیردازش دادهپ  از پی    

پی  پردازش تصیویر شود. كمو روش مبتنی بر اطل  انجام می

MR ل شییامل مرحلیه او .اسیت مغیز نیوزاد شیامل چهییار مرحلیه

بافت در  سایر حذفبرای حفظ بافت مغز و یو ماسو  ه ازاستفاد

مرحلیه دوم بیه تصیحیی غیریکنیواختی در باشد. می MRتصویر 

. ایجیاد غییر یکنیواختی شیودپرداخته میشدت روشنایی تصویر 

غیر  میدان مغناطیسی به دلیل تواندمی ت روشنایی در تصویرشد

نال و یکنواخت، عدم حساسیت یکسان نسیبت بیه دریافیت سییگ

حییذف بییرهم كیین  الکترودینامیییو بییا عناصییر باشیید. بییرای 

 اسیتفاده گردیید N4  از الگیوریتم روشیناییغیریکنواختی شیدت

 1.1.4. برای این كار از نرم افزار تری دی اسالیسیر نسیخه [13]

بیه مرحله سوم كاه  نیویز تصیویر در . [17] استفاده شده است

 ANISTROPIC DIFFUSION كمیییییو الگیییییوریتم

CORRECTION پذیرد. مرحله چهیارم شیامل ان بیاق انجام می

باشید. بیرای ان بیاق از بیا یکیدیگر میی  T2-Wو T1-Wتصیاویر 

پیی   بعید از عملییات الگوریتم ان باق افاین استفاده شده است.

هیای اطلی   داده ابتیداشیود. پردازش به تق ییع پرداختیه میی

به  .شودده میان باق دااحتماالتی جامع با تصویر در حال تق یع 

-نشیانكمو اطل  احتماالتی، به ازای هریو از نیواحی مغیزی 

 كمیو بیه سیپ . شیودمییاسیتخراج  خودكیار طور به ییگرها

انجیام  نیواحی مغیزی لیهاستخراج تق یع او ،پخشانالگوریتم آب

 T1 تصیاویر نتای  تق یع دست آمده ازاشترا  نواحی به .شودمی

، MRFو  EMهیای و الگیوریتمبه كمی شود ومحاسبه می  T2 و

   .یابدتق یع اولیه بهبود می

هیای مختلیم رنی  دینیامیکی ویژگیی ،MRIدر پردازش تصاویر 

باشید. راه حیل نرمیالیزه كیردن بیردار می استخراج شده متفاوت

هیای مختلیم نحوی است كیه رنی  دینیامیکی ویژگیی ویژگی به

ختلیم هیای مو سهم آن ها در جدایی پذیری كالسیکسان شود 

بیازه بیین  دچار خدشه نشیود. بیرای نرمیالیزه كیردن تصیاویر در

 استفاده می شود. (1) راب ه[، از 3و355]

   (1)                                           

بییه  و   نرمییالیزه شییده، بیییانگر تصییویر I (،1) راب ییه در

 باشد.و كوچکترین داده تصویر می بیانگر بزرگترینترتیق 

 بندیو طبقه انتخاب ویژگی ، استخراج -3-2

[، ویژگیی هیای حجیم، 14-15]تحقیقات انجام شیده با توجه به 

میورد بنید بیه عنیوان ورودی طبقیهمیانگین، وارییان  و ویولیت 

ی ی اسیتفاده از ویژگیی ویولیت، تجزییهبرااستفاده قرار گرفتند. 

 . در ایین تحقییق ازار گرفتیه شیده اسیتآنالیز ویولت بکیهرمی 

كرنییل بکارگرفتییه، ویولییت سییه بعییدی اسییتفاده شییده اسییت و 

daubechies با استفاده از فیلتر های سنتز اولین مرحله باشد. می

این  برای بازسازی داده پایین گذر و جزئیات داده شرو  می شود.

یو بعدی است. در مرحله بعد ایین الگیوریتم سی ر بیه ی مرحله

 یهمیهها و سپ  ستون به سیتون بیرای س ر یهمهس ر برای 

ستون ها به كار گرفته می شود. در این مرحله یو بخ  تصیویر 

 یمرحلهكه ه بخ  دیگر تصاویر جزئیات هستند، پایین گذر و س

تصیویر پیایین گیذر را تکیرار  یهیتجزباشد. در ادامه دو بعدی می

كیه بیه طیور  ، به طیوریویولت یاسهیمقكنیم به تصویر چند می

شود. برای تصویر سه در ستون وس ر، بازسازی انجام می معکوس

-انجیام مییz  و x ،yبعدی، سه انتقال یو بعدی در جهت های 

وعه در اولین سی ی تجزییه زیرمجم 8شود. در انتقال سه بعدی، 

در این تحقییق تجزییه در دو سی ی انجیام شیده  .شودایجاد می

 است. 

روشیی بیرای تفسییر و نمیای   (PCA)های اصلی مولفه یهیتجز

ه عمدتا با هیدف داده ها ) چه با نظارت چه بدون نظارت( است ك

 53هر نیوزاد بیه  مغز در این تحقیق ،گیردكاه  بعد صورت می

 13ویژگیی هیا بندی شده است و برای هیر بخی  قسمت بخ 

 به این صورت كه م ال برای میانگین، اولیین عیددباشند، عدد می

ی اولیین سی ی مییانگین عیدد بعیدی تجزییه 8ساده و میانگین 

-ی دومین س ی میانگین ویولیت مییعدد دوم تجزیه 8ویولت و 

ویژگیی بیرای هیر دو  13قسیمت در  53 ، درنتیجه هر نوزادباشد

 PCA بیه كمیو شیود.عدد می 1333دارند كه  T2و  T1تصاویر 

بییه  1×1333 از هییر نییوزاد بییردار ورودیی هییاابعییاد ویژگییی

بعید بعدی،  n×p  به طور كلی برای داده های كاه  یافت.1×19

تعیداد داده  nانتخاب می شود كه   min(n-1,p)مناسق به صورت

به عنیوان بعید  19، در نتیجه [16] ابعاد را نشان می دهد pها و 

 .مناسق انتخاب شده است



 (LDAیکی دیگر از روش های كاه  بعد، تحلیل تفکیو خ ی)

 PCAكه زمان آزمای  و آمیوزش كمتیری نسیبت بیه  می باشد 

 دست می یابد.دارد و در سیستم تشخیص به درصدهای باالتری 

توسیط  1999كه در سال  ماشین بردار پشتیبان كمترین مربعات

Suykens  وVandewalle ماشیین بیردار  ارائه شد، یو نسیخه از

بنیدی ست كه با روش حداقل مربعیات فرمیولا (SVM) پشتیبان

مقادیر حامی صفر هستند  SVMی متداول در مسئله .شده است

و صرفا مقادیر متناظر با بردارهای حیامی غییر صیفر هسیتند، در 

مقادیر حیامی بیا خ یای متناظرشیان متناسیق  LS-SVMروش 

یار كارآمدتر اسیت و چیون بس SVMاین روش نسبت به  هستند.

ن در است خ یر بیه دام افتیاد ی بهینه سازی محدبیو مسئله

باشد. همننین چون معیادالت میی محلی برای آن كمتر كمینه

LS-SVM بندی خ ی دارند نسبت بیه به لحاظ محاسباتی فرمول

SVM بنیدی كه بیه لحیاظ محاسیباتی فرمیولquadratic  دارنید

بنیدی و مین ترتیق هم به لحاظ كیفیت طبقهتر است. به هسریع

 LS-SVMشیود، بنیدی مییلحاظ زمانی كه صیرف طبقیه هم به

-بندی چند كالسه رای در طبقه  .[13-18] عملکرد بهتری دارد

هییا، اسییتفاده از اسییتراتژی یکییی در برابییر یکییی تییرین اسییتراتژی

(OneVsOneو یکی در برابر همه )(OneVsAll) [.19] باشیدمیی 

اسیتفاده  polynomialو  linear ،RBFدر این تحقیق از سه كرنل 

 شده است. 

  ارزیابی -3-3

از طرییق دسیت آمیده هبایید نتیای  بی برای تأیید عملکرد تق یع

از معییار  در ایین تحقییق. معیاری با نتای  م لوب مقایسه شیوند

بیرای مقایسیه  شیود،میكه در موارد مشابه استفاده  ،Diceتشابه 

بییان ( 3ی )بصورت راب یه Diceمعیار . مورد استفاده قرار گرفت

 شود.می

(3)                            

تیر باشید نشیان هر چقدر عدد بدست آمده به مقدار یو نزدییو

 باشد.دهنده صحت بیشتر تق یع بافت می

نیارس تقسییم های ورودی به سه گروه رس، نارس و خیلیی داده

بندی درصد ویژگی ها برای طبقه 97شوند. بعد از كاه  بعد، می

سه كالسیه  LS-SVMبند استفاده شدند. نتای  با استفاده از طبقه

هیییای و كرنیییل OneVsAllو  OneVsOneو هیییر دو اسیییتراتژی 

Linear ،polynomial  وRBF  های حساسییتشاخصی وسیلهبه 

(sensitivity ،)بیودناختصاصی (specificity )دقیت و (accuracy )

( بیه ترتییق 5( و )4(، )7ای )هیمورد ارزیابی قرار گرفتند. راب یه

 ها هستند.بیانگر این شاخص

(7                                                   ) 

(4                                                   )   

(5                                     )   

بیییانگر نییوزادانی كییه بییه درسییتی نییارس  TPروابییط  كییه در اییین

به اشیتباه رس و  FNبه درستی رس،  TNاند، تشخیص داده شده

FP اند.   به اشتباه نارس تشخیص داده شده 

هیای بعد از تشخیص نوزادان نارس، بیه بررسیی نیو  ضیایعه     

مغزی این نوزادان با استفاده از ویژگی نگاشت حجمیی پرداختیه 

های انجام شیده بیمیاری اسیکیزوفرنی با توجه به بررسی شود.می

باشید. بیزرگ بیودن حجیم ب ین از با اندازه ب ن مغز مرتبط میی

تواند بیانگر اسکیزوفرنی باشید. بیا اسیتفاده از اندازه نرمال آن می

نگاشت حجمی نوزادان نارس مورد بررسیی قیرار گرفتنید. بیدین 

 .( استفاده شده است6ی )منظور از راب ه

(6)                                                                                               

بیانگر حجم بخی  میورد نظیر در مغیز نیوزاد  (، 6ی )در راب ه

 به ترتیق میانگین و واریان  حجم بخی   و باشد، نارس می

 .باشندمورد نظر در نوزاد بیمار می

 بحث و بررسی ،نتایج  -4

 داده ها  -4-1

 نیوزادان T2-W و T1-Wتصاویر  33مجموعه داده ورودی شامل 

اسیتفاده  (رسنیوزاد  5و  رسخیلی نیا نوزاد 5نارس و  نوزاد 15)

دختیر  3دختیر و رس هیا شیامل  13نارس ها شامل  است. شده

 تسال تهیه شیده اسیت 7ر فیلیپ  سکنسیستم ا تصاویر ازبودند. 

موجیود  http://www.brain-development.orgتصاویر در سایت .

به دلیل كم بیودن تعیداد داده، احتمیال باییاس شیدن   .باشدمی

در آینیده تعییین  ، به همین دلییلطبقه بندی كننده وجود دارد

 های بیشتر برای این كار پژوهشی مد نظر خواهد بود.داده

كه نتای  بر روی آن مورد آزمای  قرار گرفیت ییو  یافزارختس

 Intel® Core™ i5-4200Uپردازنیده   شخصیی دارای كیامپیوتر

1.6GHz  2.29 GHz 8و حافظیه دینامییوGByte  باشید. میی

 .انجام گرفت 2012bمتلق  افزارها در محیطسازی نرمپیاده

 نتایج تقطیع -4-2

تیا  3های  یع در شکلنتای  حاصل از پی  پردازش و تق         

نتای  ارزیابی عملکیرد تق ییع  همننیننشان داده شده است.  5

  بدست آمد.  Dice ،3/3با استفاده از معیار 



 
 گرهای استخراج شده برای هریو از نواحی: نشان 3شکل       

    
 T1و  T2پخشان بر روی تصاویر حاصل از اعمال الگوریتم آب : نتای  7شکل 

 
 EM: تصویر حاصل پ  از انجام الگوریتم  4شکل 

 
 : نتیجه نهایی تق یع 5شکل 

 تشخیص رس و انواع نارسینتایج  -4-3

نتای  حاصل از ارزیابی تشیخیص انیوا  نیوزادان نیارس و رس در 

. در هر جدول یو گروه نیوزاد آورده شده است 7تا  1های جدول

ستفاده از كیاه  نتای  با ا .شودبا بقیه گروه مقایسه و بررسی می

مشیهودی و چون بهبودی نیز مورد بررسی قرار گرفت  LDAبعد 

 نسبت به قبل ایجاد نشد از بیان نتای  خودداری كردیم.
 نوزادان از سایرنتای  ارزیابی نوزادان رس :  1جدول

 
ACC 

 
SE 

 

 
SP 

  

53 33 63 OneVsOne RBF_kernel 

53 33 63 OneVsAll 

63 63 63 OneVsOne Poly_kernel 

45 43 3/46 OneVsAll 

65 43 7/37 OneVsOne Lin_kernel 

63 43 3/66 OneVsAll 

 اداناز سایر نوز: نتای  ارزیابی نوزادان نارس  3جدول         

 
ACC 

 
SE 

 

 
SP 

  

53 93 13 OneVsOne RBF_kernel 

53 33 73 OneVsAll 

63 93 73 OneVsOne Poly_kernel 

45 33 33 OneVsAll 

65 33 63 OneVsOne Lin_kernel 

63 33 53 OneVsAll 

 نوزاداناز سایر : نتای  ارزیابی نوزادان خیلی نارس  7جدول           

 
ACC 

 
SE 

 

 
SP 

  

53 3 3/66 OneVsOne RBF_kernel 

53 43 7/57 OneVsAll 

63 3 83 OneVsOne Poly_kernel 

45 3 63 OneVsAll 

65 83 63 OneVsOne Lin_kernel 

63 63 63 OneVsAll 

كرنیل ، 4تیا  1هیای به دسیت آمیده در جیدول با توجه به نتای 

Linear  با استراتژیOneVsOne  .بهترین دقت را داشتند 

 ضایعه مغزینتایج  -4-4

خ یر اسیکیزوفرنی در احتمیال  محاسیبه  ینتیامیزان  4جدول  

 دهد. نوزادان نارس را نشان می
 



 احتمال خ ر اسکیزوفرنی در نوزادان نارسنتای  محاسبه :  4جدول

GA.                                    Sub.  
                         

 V     

   
         %85 خیلی نارس 31/36

         %33 خیلی نارس 85/36

         %68 نارس    39

         %93 نارس 53/73

  4644میانگین=   ن بافت=ب 719واریان =

 و کارهای آینده  یریگجهینتبحث،  -4-5

قسمت مختلم مغز نیوزاد میورد بررسیی قیرار  53در این تحقیق 

گرفت و با توجه به اینکه اندازه مغز در دوران نوزادی بسیار مهیم 

هیای باشد به بررسی حجم پرداخته شد. بیا توجیه بیه ویژگییمی

به نتای  بهتیری نسیبت بیه  ،LS-SVM بنداستفاده شده در طبقه

بندها در تشخیص رسی از نارسی، هم از لحاظ سیرعت سایر طبقه

سپ  در بین نوزادان نارس، وجیود و هم از لحاظ دقت، رسیدیم. 

بیماری اسکیزوفرنی بررسی شد. بزرگ بودن حجم ب ن مغز نوزاد 

 ،[13مقالیه ] درالبتیه  .احتمال خ یر اسیکیزوفرنی را نشیان داد

و اخیتالالت  ه از مادران مبتال بیه اسیکیزوفرنیتولد شدنوزادان م

مورد بررسی قرار گرفتند و با نوزادان متولد شیده از  روانی عاطفی

ولیی  مادر سالم مقایسه شدند كه تفیاوت چنیدانی حاصیل نشید.

چون ما اطالعاتی در میورد میادران داده هیای خیود و همننیین 

ط توانستیم به بررسیی فقاینکه آیا بیمار هستند یا خیر، نداشتیم 

همننیین عیدم تقیارن در ب ین هیای  .بپردازیم بیماری احتمال

كه بیه دلییل نبیود پزشیو  جانبی چپ و راست مغز مشاهده شد

بیه دلییل اهمییت زییاد . ی خاصی پیی بیریمبه ضایعهنتوانستیم 

هیای بیه بررسییبیمیاری، ایین موضیو  تشخیص زود و به موقع 

ای نزدیییو بییه بتییوانیم در آینییدهامیییدواریم بیشییتری نیییاز دارد. 

تیر كمکی در بهبود سیریع تا تشخیص دقیق بیماری ها پی ببریم

 بیماری ها باشد.
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