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  دهکیچ

دسـت آمـده تصـاویر بـه است. توسعه یافته عنوان ابزارکمک جراحی کبدبه Open-MRاسکنرهای استفاده از های اخیر در سال
شود. بـرای انجـام مقایسـه، انطبـاق مقایسه می ،استاسکن که در معاینات قبلی از بیمار تهیه شدهتیتوسط این اسکنر با تصاویر سی

ی، فقــط بخشــی از بافــت مــورد نظــر بــه کمــک دو تصــویر ضــروری اســت.  بــه منظــور افــزایش ســرعت تصــویربرداری قبــل از جراحــ
دلیـل باشـد. همچنـین بـههـا بخشـی از داده دردسـترس نمـیشـود. بنـابراین در انطبـاق دادهتصویربرداری می Open-MRاسکنرهای 

روش نـوینی بـرای در این مقالـه  باشند.روشنایی میدست آمده دارای ناهمگنی شدتبندی خاص این نوع اسکنرها، تصاویر بهپیکره
آیـد. بـرای دسـت مـیچـرخش بـهمـاتریس  PCAبا اسـتفاده ازآنـالیز  که استاسکن پیشنهاد شدهتیو سی Open-MRانطباق تصاویر 

، سـپس پـارامتر شـوندبـا اسـتفاده از یـک الگـوریتم ابتکـاری حـذف مـی outlierمحاسبه پارامتر مقیاس ماتریس انتقال، ابتداء نقاط 
با معیار ، ICP روش انطباق و همچنین Affine ،تبدیالت صلب نتایج با پیشنهادی، ز روشاحاصل  شود. نتایجمقیاس محاسبه می

-طـور متوسـط نشـاناسـت کـه بـه ۲۵٬۴۹و  ۲۹٬۰۶، ۴۱٬۰۹ ، ۵۱٬۴۵که به ترتیـب  مقایسه شده است، کبد هابین هاسدورف فاصله 

  .باشدمیتوسط روش پیشنهادی  mm۴٬۴۳حداقل  دهنده بهبود

 یدیلکلمات ک

   ، انطباق تصاویر کبد.Open-MR، اسکنر PCA، آنالیز انطباق تصاویر پزشکی 

  مقدمه -۱

های با حداقل تهاجم با اسـتفاده اخیرا توجه روزافزونی به جراحی
بـرای هـدایت جراحـی از کـه  استشده  Open-MRاز اسکنرهای 
بافت نرم، خوب از جمله کنتراست مزایایی  برداری،طریق تصویر

تصـویربرداری از و توانایی  غیرتهاجمی بودن روش تصویربرداری
باشـند. دارا مـیرا  (multi-planar capability) صفحات مختلـف

، سـوزاندن هـای کبـدیجراحـی تومور های جایگرینیکی از روش
. در این روش کـه بـه ]1[ باشدیکرویو میابه کمک امواج م تومور

ــی minimally invasive therapyآن  ــه م ــودگفت ــک  ،ش ــه کم ب
یک سوزن بـه داخـل بافـت ، Open-MRتصاویر متوالی از اسکنر 

شود و در نزدیکـی محـل تومـور بـا انتشـار امـواج کبد هدایت می
شـود. بـدلیل میـدان مغناطیسـی مایکرویو اقدام به سوزاندن آن می

ــم ( ــین محــدو ،تســال) و غیریکنواخــت ۰٬۵ک ــان یت زدهمچن م
دست آمـده بـاال به تصاویر کنتراست ثانیه)، معموال  ۳-۲اسکن (
باشد. به همین دلیل از یـک و تومورها قابل تشخیص نمی نیست

ــدی ســیتصــویر ســه ــیبع ــا کنتراســت و ت ــا ام.آر.آی ب اســکن و ی

 به همراهرزولوشن باال برای کمک به تشخیص محل دقیق تومور 

. البته به دلیل شرایط اتاق ]1[شوداستفاده می Open-MRتصویر 
های ناشی و همچنین تغییر فرم بیمارعمل و وضعیت قرار گیری 

ــر  ــتک در زی ــک بالش ــری ی ــاراز قرارگی ــک، بیم ــر ش ــت ل تغیی باف
بنابراین انطباق تصاویر کبد نسبت بـه  خواهد بود. زیادغیرصلب 
  .]2های صلب دشوارتر است [سایر بافت

-Openر هـای انطبـاق تصـاویمروری بر روش -۲

MR اسکنتیو سی 

 رایهــای انطبــاق تصــاویر پزشــکی بــروش تعــددی ازم محققــین

کـاریلو و  .انـدکردهانجام جراحی تومور به کمک تصاویر، استفاده 
ل و حـین از انطبـاق تصـاویر ام.آر.آی قبـ باراولین همکاران برای 

ی بـر کـه در آن از یـک تبـدیل صـلب مبتنـ ددنـجراحی استفاده کر
نیـز از یـک هوانگ و همکـاران . ]3[ ی استفاده شدشدت روشنای

. نکته قابـل ]4[ کردندتبدیل صلب دوبعدی برای انطباق استفاده 
ــه توجــه ــن مقال ــا در ای ــب اطالعــات حاصــل از تصــاویر ب ، ترکی

ــی ــت م ــدیل ویول ــتفاده از تب ــد.اس ــد  باش ــاق چن ــک روش انطب ی
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غیر صلب نیمه اتوماتیک مبتنی بـر  (multi-resolution)رزلوشنی 
FFD (Free-Form Deformation)  و با بکارگیری معیـار شـباهت

ارائـه  ایـن تحقیـق در (Mutual Information)اطالعـات متقابـل 
پس از استخراج کبد از تصاویر  تانگ و همکاران .]4[ شده است

اسـکن (بـه صـورت دسـتی) و ام.آر.آی (بـه صـورت نیمـه تـیسی
 Geodesic(کانتورهای فعـال هندسـی  توسط الگوریتم اتوماتیک

Active Contour بــــه عنــــوان (ROI از دو تبــــدیل صــــلب و ،
  . ]5[ نداستفاده کرده ا B-splineو  Affine ترتیببه غیرصلب

همچنین رضـایی و همکـارانش از دو تبـدیل صـلب و غیـر 
طـوری کـه هانـد، بـصلب مبتنی بر شـدت روشـنایی اسـتفاده کـرده

دو بعدی و تبدیل غیرصلب  Rigid از نوع صلب ارائه شده تبدیل
. نکتــه قابــل توجــه در ]6[ باشــداز درجــه ســوم مــی B-splineنیــز 

 Ant)سـازی کـولکنی النـه مورچـه ، استفاده از الگوریتم بهینه]7[

Colony Algorithm) بــا ترکیــب دو  محققــین ]8[ باشــد. درمــی
تغییــرات حجمــی  (Local)ای و ناحیــه (Global)تبــدیل عمــومی 

تومور را مبتنی بـر تغییـرات سـطح کبـد بـا اسـتفاده از فـرم تغییـر 
اند. در ، مدلسازی کردهFEMو همچنین  ICPای از الگوریتم یافته

و  آی..آرام از تصـاویر شده با استفاده از شبکه رگی استخراج ]8[
  شده است. جابجایی تومور تخمین زده ،انطباق آنها بر هم

از  ،بـرای بهبـود سـرعت و دقـت انطبـاق ،مقاالت برخیدر 
، دو روش ]9[ . در]9و  7[ انـــدانطبـــاق اولیـــه اســـتفاده کـــرده

Volume sweeping  وbodyline matching اسـت  مقایسـه شـده
-miss)انطباق اولیه تصاویری که دارای عدم انطبـاق  به عنوانکه 

aligning) شکل تغییریافتـه ]10[ . دراستبکار رفته ،باشندمی ،-

 Least Square)ای از الگــــوریتم مینــــیمم مربعــــات خطــــا 

Differences) ــه ــاق تصــاویر در مدولیت ــرای انطب ــاوت ب هــای متف
(Multimodality Registration)  ــک ــه از ی ــده اســت ک ــه ش ارائ

بـــرای تبـــدیل شـــدت  (Linear Regression)خطـــی  رگرســـیون
. همچنــین بــا اســت هــای دو تصــویر اســتفاده کــردهروشــنایی

نشــان داده  مینــیمم مربعــات خطــابــرای محاســبه  FFTبکــاربردن 
  برابر افزایش یافته است. ۱۵۰تا  ۵۰است که سرعت محاسبات 

ــه Open-MRدر تصــاویر  ــولب ــور معم تصــویربرداری از  ط
شـود. بنـابراین مسـاله انطبـاق انجام می بافت مورد نظربخشی از 

 Open-MRاســکن و داده غیرکامــل تــیبــین یــک داده کامــل ســی

 و غیرصـلب صـلب تتبدیال استفاده از باشد. درنتیجهمیمطرح 

تواند نتایج دقیقی برای ماتریس چـرخش و پـارامتر نمی به تنهایی
 Open-MRاســـتخراج رگ از تصـــاویر  دســـت آورد.مقیـــاس بـــه

ــق رگ ــاق از طری ــین انطب ــوده و همچن ــکل ب ــدون در مش ــا و ب ه
 تواند از دقت انطباق بکاهد.فرم سطحی کبد، مینظرگرفتن تغییر 

، Open-MRروشـنایی موجـود در تصـاویر ناهمگنی شدید شـدت
برای اسـتفاده در اتـاق عمـل بندی این اسکنر،که دلیل پیکرهکه به

هـای است، مساله دیگری اسـت کـه اسـتفاده از روشطراحی شده
  کند.روشنایی را دشوار میانطباق مبتنی بر شدت

-Openین مقاله، روش جدیـدی بـرای انطبـاق تصـاویر در ا

MR اسـت. تصـاویر اسکن پیشنهاد شـدهتیبا تصاویر سیOpen-

MR تـیو تصاویر سـیباشند فقط شامل بخشی از بافت کبد می-

ایـن روش بـا در  است. در معاینات قبلی از بیمار تهیه شده اسکن
 )Principal Component Analysis )PCA اســـتفاده از آنـــالیز

د. سـپس بـه کمـک یـک روش شـوماتریس چـرخش محاسـبه مـی
ابتکاری مبتنی بر معیار فاصـله هاسـدورف، پـس از حـذف نقـاط 

outlierآورد. در ادامــه ایــن دســت مــی، پــارامتر مقیــاس را نیــز بــه
ــه در بخــش  ــه ۳مقال ــرار گرفت ، روش پیشــنهادی مــورد بررســی ق
هــای وشر بــه همــراهپیشــنهادی ، نتــایج روش۴اســت. در بخــش
ترتیــب بــه بحــث بــه ۶و  ۵اســت. بخــش شــدهموجــود نشــان داده

-بندی و تحقیقات آتی پرداختـهدست آمده و جمعدرباره نتایج به

  است.

  پیشنهادیروش  -۳

از  تحقیقـات قبلـیاز  یـکهـیچ  در تا آنجایی که مطالعـه گردیـده
و  Open-MRصــلب تصــاویر  بــه منظــور انطبــاق PCAالگــوریتم 

سـرعت تواند عدم تطبیق اولیه می .انداستفاده نکرده اسکنتیسی
 این مقالـه درما دهد.  افزایشو دقت انطباق را انطباق  را کاهش 

محورهـای اصـلی تصـویر سـه بعـدی را  PCA آنالیز با استفاده از
محاسـبه را  میزان چرخشآوریم و با انطباق آنها بر هم بدست می

بخـش اصـلی:  دولـه شـامل روش ارائه شـده در ایـن مقا .کنیممی
باشـد. در مـی ،انطبـاق محاسـبه پارامترهـای -۲پـردازش پیش-۱

] 11روش پیشــنهادی در [بــهپــردازش ابتــدا کبـد و تومــور آن پـیش

ابعــاد  Bounding-Box محاســبهاز  و بــا اســتفاده هخراج شــدتاســ
همچنـین بـه  شـود.تصویر به سـطح بیرونـی کبـد کـاهش داده مـی

شـود. بنـدی مـیسطوح کبد مثلـث Marching Cubeکمک روش 
ــد اســتخراج شــده از تصــویر مرجــع و ســطوح در بخــش دوم  کب

متحرک با استفاده از یک تبدیل صلب که پارامترهای آن با کمـک 
PCA نتایج حاصـل  پایان،شوند. در باق داده میطبدست آمده، ان

هـای صـلب دیگـر و ای بـا روشاز انطباق به دو صـورت مقایسـه
 گیرد.داری مورد ارزیابی قرار میصورت دی همچنین به

  پیش پردازش -۱- ۳

اسـکن و تـیسی ویراتص از ]11[روش پیشنهادی در کبد به  ابتداء
Open-MR ناحیـه مطلـوب آن و بندیبخش )ROI(  آن مشـخص

 Marching-Cubeبنــدی از الگــوریتم مثلـث اسـتفادهبــا  کنـیم.مـی

کنـیم. از آنجـایی کـه بندی مـی سطح کبد استخراج  شده را مثلث
 ،آن بدست آمده ناهموار بوده و همچنین تعداد نقـاط سـطح مش
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و  Decimationباشد، با استفاده های بعدی زیاد میبرای پردازش
Smoothing  همچنـین هموارسـازیاقدام به کاهش تعداد نقاط و 

-مـی را طوری انتخاب Decimationم. پارامترهای یکنح میوسط

 ۲۰۰۰بــه  ۲۰۰۰۰ زســطح ا یهــامثلــث وسرئــ کنــیم کــه تعــداد

 تقلیل یابد. 

  انطباق صلب -۲- ۳

اط متنــاظر در انطبــاق تصــاویر، یــافتن نقــهــدف از بــه طــور کلــی 
و  ،هــای آنــاتومیکی یکســانی دارنــدگــیتصــویر کــه خــواص و ویژ

بـا داشـتن  .باشـدمـی بدست آوردن نگاشت مناسب بین این نقاط
} ای از نقاط سه بعدیمجموعه }iP p  و{ }iQ q  کـه بـه

بدســت  (Moving)و متحــرک  (Fixed)ترتیــب از تصــویر مرجــع 
ــده ــیآم ــد، م ــردن از ان ــا صــرفنظر ک ــوان نگاشــت مناســب را ب ت

مطـابق بـا معادلـه های احتمالی کبد، به صورت خطـی و تغییرفرم
  ) در نظر گرفت.۱(

)١(  { }i jp SR q t   
 

  

ـــــــــه در آن  ـــــــــه Rک ـــــــــاتریس دوران س ـــــــــدی، م بع
[ , , ] 'x y zS S S S  دابعــــــــــــامقیــــــــــــاس در x ،y  وz  و

[ , , ]t tx ty tz  ـــایی ـــزان جابج ـــده می ـــان دهن ـــز نش روی نی
 باشد.می zو  x ،yمحورهای 

 )Translationانتقال ( 

مرکـز  ،تصـویرکبد در دو مش  ابتدا با استفاده از مختصات نقاط 
را بدست آورده و بـا اسـتفاده از تفاضـل ایـن دو، مقـدار  کبد ثقل
آیـد. بـرای بدسـت آوردن مرکـز ثقـل از یی اولیه بدست میاجابج

کنیم بـه طـوری کـه نقـاط داخلـی کبد استفاده می همه نقاط حجم
-نشـان maskIاگـر . شونداستفاده میمرکز ثقل  محاسبهدر  نیز کبد

فاده از بــاینری از کبــد باشــد مرکــز ثقــل آن بــا اســتدهنــده تصــویر 
  شود.) تعریف می۲معادله (

)۲( 
m

m

m

{ | I ( ) 1) / ( )

{ | I ( ) 1) / ( )

{ | I ( ) 1) / ( )

center i ask i i

center i ask i i

center i ask i i

X Sum x x size x

Y Sum y y size y

Z Sum z z size z

 
  
  

  

به ترتیب مختصات نقـاط داخـل کبـد   izو  ix ،iyکه در آن 
به ترتیـب  centerZو centerX ،centerYروی محورهای اصلی تصویر و 

 محاسـبهبـا باشـند. بعـدی مـیمختصات مرکز ثقل در فضای سـه

ــل دو تصــویر  ــز ثق ــکمرک ــه کم ــه ( ب ــزان جابجــایی ۳معادل ) می
 .توان محاسبه نمودرا میماتریس انتقال 

)٣(  

P q

P q

P q

Translation center center

Translation center center

Translation center center

X X X

Y Y Y

Z Z Z

  
  


 

 

بــه ترتیــب مربــوط بــه تصــویر  qو  pهــای کــه در آن انــدیس 
نیز میزان  ranslationTZو  ranslationTX  ،ranslationTYمرجع و متحرک و 

 دهد.را به ترتیب نشان می zو  x ،yجابجایی روی محورهای 

  )Rotationمحاسبه چرخش ( 

 PCAآنــالیز بــا اســتفاده  ،پــس از بدســت آوردن میــزان جابجــایی

محورهــای اصــلی کبــد را  نقــاط کبــد، izو  ix، iyمختصــات  روی
 توان بدست آورد. می

PCA کـه در باشـد ها مـیبندی مجدد دادهبرای گروه روشی
 (Principal Component) هـاآن راسـتاهای اصـلی پراکنـدگی داده

اصـلی، ترکیبـی خطـی از متغیرهـای  راسـتاهاید. شـومحاسبه می
 PCAباشند. از آنجایی کـه مینیز بر هم عمود  کهاصلی بوده  داده

کند، خراج میتاسراستاهای پراکندگی را بر مبنای میزان واریانس 
ــن یمــ ــوان از ای ــزان چــرخش ت ــرای بدســت آوردن می خاصــیت ب

محورهای اصلی تصویر متحرک نسبت به تصویر مرجـع اسـتفاده 
  .کرد

تـوان از بعدی را مـیای سه میزان چرخش هر محور در فض
  ) بدست آورد.۵( ) و۴( معادالت

)۴( 
Pr ([ , , ])

Pr ([ , , ])

P i p i p i p

q j q j q j q

Coef incomp x y z

Coef incomp x y z


 

  

)۵( 

1

1

1

(1). (1)
cos ( )

| (1) | . | (1) |

(2). (2)
cos ( )

| (2) | . | (2) |

(3). (3)
cos ( )

| (3) | . | (3) |

p q

x

p q

p q

y

p q

p q

z

p q

Coef Coef
R

Coef Coef

Coef Coef
R

Coef Coef

Coef Coef
R

Coef Coef











 


 


 

به ترتیب میزان چـرخش محورهـای   zRو xR ،yRکه در آن 
x ،y  وz باشد.در تصویر متحرک نسبت به تصویر مرجع می 

 )Scaleمحاسبه مقیاس ( 

هــای مــش در هــر ســه بعــد، مقیــاسبــرای بدســت آوردن مقــادیر 
 پــردازش را بــا اســتفاده از مــاتریسبدســت آمــده در مرحلــه پــیش

]انتقـــال , , ]t tx ty tz  و مـــاتریس دورانR،  نگاشـــت داده و
کنـیم. ایـن کـار بـا ظر در دو مش را مشـخص مـیاسپس نقاط متن
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صـورت  outlierفاصله بین نقاط و حذف نقـاط معیار استفاده از 
 نقـاطی کـه مینـیمم فاصـله ،outlierگیـرد. بـرای حـذف نقـاط می

با نقاط تصویر دیگر از مقدار مجاز بیشـتر باشـد را  هااقلیدسی آن
هـایی از کبـد هسـتند کـه قاط بیـانگر بخـشکنیم. این نحذف می

ر تصویر دیگر به دلیـل و دفقط در یکی از دو تصویر وجود دارند 
بــرای  وجــود ندارنــد. ،ی بخشــی از کبــدرجراحــی یــا تصــویربردا

معیـار  کنـیم.استفاده می هاسدورفاز معیار  outlierحذف نقاط 
  گردد.) تعریف می۶مطابق معادله ( dH(X,Y) هاسدورف

)۶(  

( , ) max{sup inf ( , ),

sup inf ( , )}

H
y Yx X

x Xy Y

d X Y d x y

d x y






 

. باشدبین نقاط میاقلیدسی بیانگر فاصله   d(x,y)که در آن  

 Xترین نقـاط مجموعـه این معیار، ابتدا مینیمم فاصله بین نزدیک

تـرین نقـاط نزدیـک و همچنـین مینـیمم فاصـله بـین Yبـه  نسـبت
محاســبه و در ادامــه مــاکزیمم آن را بــه  Xبــه نســبت  Yمجموعــه 

  کند.عنوان معیار  هاسدورف انتخاب می

از  نقـاط بـا فاصـله بیشـتر از حـد مجـاز،حـذف  یدر نتیجه
روی  پس ازس شود.مقادیر مقیاس کاسته می محاسبه تاثیر آنها در

هر دو نقطـه متنـاظر را  محاسـبه کـرده و مقیاس نقاط باقی مانده 
دهـد، که معیار هاسدورف بهتری را ارائـه مـی پارامترهای مقیاسی

  گیریم.مین پارامترهای نهایی مقیاس در نظر به عنوا

  نتایج -۳- ۳

-تـی و سـی Open-MR بعدیهای سهشامل داده داده مجموعه ۹

د. تصـاویر شـاسـتفاده  الگـوریتم ارائـه شـدهی ارزیـابی ااسکن بـر
Open-MR  ـــــــــی ســـــــــیو  رزولوشـــــــــناســـــــــکن دارای ت

-در همـه داده هااندازه واکسلباشند. پیکسل می۵۱۲×۵۱۲×۳۰

 تصـاویر سـی اسـت.بـوده mm ۵×۱٬۱۷×۱٬۱۷ها یکسان و برابـر

آی ام.آر. ند هفته پیش از جراحـی و تصـاویرچاسکن مربوط به تی
  اند.در حین جراحی اخذ گردیده

 MATLABافـزار الگـوریتم بـا اسـتفاده از نـرمسـازی پیـاده

ــر روی 2012 ــتم  و ب ــه  4GByte، دارای Sony-VIAOسیس حافظ
انجام  GHz  –2 Due  TMCore ®Intel 2.2پردازنده با دینامیک و 

 پیشـنهادی نتایج حاصل از الگـوریتم)، ۱( در شکلگرفته است. 

و همچنـین نتـایج  Rigidو  Affineبا نتـایج حاصـل از تبـدیالت 
مقایسـه گردیـده  ،]8[شده در مقاله ارایه  ICPحاصل از الگوریتم 

 Slicer-3Dبا استفاده از نرم افزار  Rigidو  Affineانطباق  است.

کمی، معیار فاصـله هاسـدورف و  معیار مقایسه است.انجام شده
RMS  و نیز معیار کیفیcheckerboard نمـودار شـکل باشـد. مـی

) مقــدار میــانگین فواصــل بــین نقــاط کبــد را در داده هــای ۱(
، Rigidهـای و پـس از انطبـاق بـا روش مختلف، پیش از انطبـاق

Affine ،ICP ،Modified-ICP )MICP( ]8 [ و روش ارائــه شــده
  دهد.میدر این مقاله را نشان 

 RMSمیانگین نرمال شـده فاصـله هاسـدورف و  )۲شکل (

ـــرای روشروی همـــه داده و  Rigid ،Affine ،ICPهـــای هـــا را ب
MICP دهد. را نشان می  

تصـاویر قبـل و  انطبـاق، نتایج کیفیمشاهده  رایب همچنین
 در ۹انطباق توسط الگوریتم ارائـه شـده بـرای داده شـماره  بعد از

  ) نشان داده شده است.۳(شکل

  بحث و بررسی -۴

شـود روش ارائـه مشـاهده مـی) ۱( همانطور کـه در نمـودار شـکل
تـری انجـام داده، شده در این مقاله برای بیشتر داده ها انطبـاق به

  است.فاصله بین نقاط کبد را کاهش داده به طوری که 

  
  .): میانگین فاصله نقاط کبد قبل و بعد از انطباق۱شکل (

  
ها برای کل داده RMS): میانگین فاصله هاسدورف و ۲شکل( 

  هر روش.

کـرد کـه  بیـانتوان ) می۲همچنین با توجه به نمودار شکل (
نتـایج بهتـری  Affineاز تبـدیل ایـم نـه تنهـا روشی کـه ارائـه کـرده
فاصـله بـین  Affineبلکه در مواردی که تبدیل  بدست آورده است
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این فاصـله را کـاهش  PCA نتایج ،است را افزایش داده کبدنقاط 
و  Rigid  ،ICPنسبت بـه تبـدیل  PCA آنالیز همچنین است. داده

Modifieed-ICP  نیز دارای میـانگین فاصـله کمتـری اسـت. البتـه
) مشاهده ۱همانطور که در نمودار شکل ( ۴و ۳برای داده شماره 

قابـل  نتـایجهـا ارائه شـده بلکـه همـه روششود، نه تنها روش می
و  ۳. این موضوع بدلیل کامـل نبـودن داده شـماره اندشتهقبولی ند

در ایـن دو نیـز محورهـای اصـلی کبـد حتـی باشد. به طوری می ۴
مده بدست آ یهاراستاقابل تشخیص نبوده و  PCAداده از طریق 
  .دقیق نیست

 
 (الف)

 
  (ب)

اسکن تیتصویر کبد استخراج شده از سیهمپوشانی  ):۳شکل(
  .بعد از انطباق(ب) قبل و (الف) روی ام.آر.آی 

 

از انطبـاق و بعـد کبد استخراج شده قبـل نیز ) ۳در شکل (
ــر روی تصــویر  ــده اســت.  Open-MRب ــایش داده ش ــه نم مربوط
پـس از انطبـاق شود که مشاهده می قبل از انطباق تفاوت بسیاری
  است.  ای کاهش یافتهمقدار قابل توجهاین تفاوت به 

  بندی و تحقیقات آیندهجمع -۵

مبتنـی بـر نقطـه  انطبـاق روش ارائه شده در این مقالـه یـک روش
(Landmark-based)  ـــد ـــه دقـــت کب ـــن روش ب ـــوده و دقـــت ای ب

ه روی سـطح کبـد استخراج شـده و همچنـین نقـاط انتخـاب شـد
کبد استخراج شده  با استفاده از پیشنهادی بستگی دارد. الگوریتم

میــزان دوران و  ،بــر روی محورهــای اصــلی کبــد و واریــانس داده

بـا  را آورد و مقیـاس دو تصـویرمـیهمچنین جابجایی را بدسـت 
د. نتـایج حاصـل از کنـمـیمحاسبه  یک روش ابتکاری استفاده از

 Affineو  Rigidاز جملــه  هــای انطبــاق صــلبالگــوریتم بــا روش

 ان دهنـده نتـایج بهتـر و خطـای کمتـر بـرایمقایسه گردید که نشـ

  باشد.می الگوریتم پیشنهادی

-می توموربدست آوردن محل دقیق  ،هدف از انطباق چون

اسب، عـالوه بـر نقـاط سـطح برای بدست آوردن تبدیل منباشد، 
بــا ات آینــده تحقیقــدر نیــز نیــاز اســت.  آن بــه نقــاط درون کبــد،

ـــاتومیکیاســـتفاده از نقـــاط  ـــدیل  کنتـــرل آن ـــین یـــک تب و همچن
  .  اددخواهیم انطباق را کاهش  میزان خطای ،غیرصلب
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