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چکیده
این پژوهش میتواند در پرتودرمانی بیماران مبتال به انواع مختلف سرطان با پروتزهای فلزی بهمنظور افزایش کیفیت تصاویر سیتیاسکن برای
تشخیص بهتر ناحیه درمان و کاهش دز دریافتی ،صورت گیرد .در این پژوهش بهمنظور کاهش اثر سیگنال اشیا فلزی ایجاد شده در تصاویر
سیتیاسکن ناحیه دهان ،پارامترهای کیفیت تصاویر سیتیاسکن سر و گردن  20بیمار مبتال به سرطان سر و گردن دارای سیگنال اشیا فلزی
بررسی شده و میزان بهبود کیفیت تصاویر بیماران با تصاویر پس از اصالح سیگنال اشیا فلزی مقایسه شده است ،همچنین میزان دز دریافتی
بیماران نیز بررسی شده است .بدین منظور تصاویر اصالح شدهای بهوسیله دو مدل شبکه عصبی ساخته شده تا عملکرد شبکههای عصبی بهوسیله
پارامترهای کیفیت تصاویر ارزیابی گر دد تا شبکه عصبی مطلوب پیدا شود .در شبکه عصبی مولد تخاصمی ،در برخی نقاط مانند غدد بزاقی و
اطراف دندان دارای فلز تا  94/61%بهبود کیفیت تصویر صورت گرفته که در مقایسه با شبکه عصبی الیهبهالیه تا حدود  72/36%عملکرد بهتری
داشته است.

 .1مقدمه
پرتودرمانی یکییی از روشهییای مهییم و اصییلی در درمییان یییا

شدت پ رتو و زاویه مناسب تابش انجام میگیرد .بییا پیشییرفت

تسکین در بیماران سرطانی می باشد .در فرآینیید پرتودرمییانی،

علم و فناوری در حوزه سالمت ،استفاده از پروتزهییای فلییزی

تصاویر سیتیاسکن نقش مهمی را ایفا میکنند و براساس آن

بییهمنظور درمییان برخییی از آسیییبدیدگیها در بییدن انسییان

طرا حی درمان مناسب ،شامل تشییخیص دقیییا مکییان تومییور،

روزبهروز در حال افزایش است .اکثر پروتزهای فلزی از جنس

تعیین حجم تومور و ارگانهای حسییاس ،محاسییبه دز ،تعیییین

تیتییانیوم ،آلومینیییوم و فییوالد گییدزنه سییاخته و در نییواحی

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2022-10-05

کلیدواژگان :سیگنال اشیا فلزی ،شبکههای عصبی ،دز ناحیه دهان ،پرتودرمانی ،سیتیاسکن ،پارامترهای کیفیت تصاویر.

گلی خالقی ،محمد حسنطلب ،مهدی صادقی* ،رضا ریاضی و سید ربیع مهدوی

46

جلد دهم ،شماره 1

مختلف بدن ازجمله سر و گردن استفاده میشوند .سیستمهای

امروزه استفاده از روشهای مبتنیبر هوش مصنوعی تییأثیر

طراحییی درمییان در پرتودرمییانی بییا اسییتفاده از تصییاویر

زیادی در کاهش سیگنال ناخواسته و مشکالت تصویر داشییته

سیتیاسکن میییزان دز مییورد نیییاز را محاسییبه میکننیید .اییین

اسییت .بییا اسییتفاده از الگییوریتم یییادگیری عمیییا (شییبکههای

تصاویر برمبنای اعییداد سیییتی نمییایش داده میشییوند و اییین

عصبی) میتوانیم سیگنالهای اشیا فلزی را بییر روی تصییاویر

اعداد رابطه مستقیمی با چگالی بافت موردنظر دارنیید .بییهدلیل

سیتیاسکن ایجاد کرده و آنها را بییهمنظور کییاهش خطییا در

اختالف زیییادی کییه بییین اعییداد سیییتی مربییوط بییه بافییت و

طراحی درمان اصالح کنیم تا بافت سالم دز کمتییری دریافییت

ا ستخوان با پروتزهای فلزی جایگزینشده در بدن وجود دارد،

کند .این الگوریتمها توسم تصاویر سالم و نیز تصییاویر دارای

تصاویر سیتیاسکن تهیهشده از نییواحی دارای پروتیز فلییزی

سیگنال اشیا فلزی ،آموزش داده میشود تا تصاویر اصالحشده

همواره دارای سیگنال اشیا 1فلییزی و کیفیییت پییایین از لحییا

بهدست آید .پس از آموزش و تست شبکه با دادههای سالم و

بصری میباشند که این امییر از طرفییی سییبب ایجییاد خطییا در

ناسالم ،میتوانیم تصاویر اصالحشده را بهدست آوریم [.]5

تعیین موقعیت و حجم دقیا تومور میشود و از طییرف دیگییر

سیگنال اشیا فلییزی ایجادشییده در تصییاویر سیتیاسییکن

میتوانیید در محاسییبات دز توسییم سیسییتم طراحییی درمییان

باعث عدم تمایز میان ارگانهای متفاوت در فرایند پرتودرمانی

تأثیرگذار باشد .همچنین وجود پرشییدگی در ناحیییه دنییدان و

میشود که با استفاده از نرمافزارهای تجاری اصییالح سیییگنال

دندان کاشتهشده میتواند یکی دیگر از عوامل ایجاد سیییگنال

اشیا فلز مشییاهده کردنیید کییه اصییالح سیییگنال اشیییا فلییز در

اشیا فلییزی و سختشییدگی اشییعه محییسوب شییود و رونیید

پرتودرمانی در تشخیص نواحی مییوردنظر نقییش میؤثری دارد

طیراحی درمیان را با چالش روبهرو کند [.]1-3

[.]6

سیییگنالهای اشیییا فلییزی در تصییاویر سیتیاسییکن ،تنهییا

در طراحی درمان مییورد ارزیییابی قییرار گرفتییه و تیأثیر انییواع

توانستهاند که بخشی از اثر این سیگنالهای اشیا را با اسییتفاده

مختلف روشهای پرتودرمانی ،مکانهای مختلف دندان کاشته

از پروتکلهییا ،الگوریتمهییا ،اسییتفاده از مییواد ش ییمیایی روی

شده و نواحی مختلف درمان ،با اسییتفاده از الگییوریتم کییاهش

قسمتهایی که سیگنال اشیا فلزی ایجاد میکنند و روشهای

سیگنال اشیا فلز ،در طراحی درمان بررسی شدند .نتایج نشییان

مرسوم دیگر ،تا حدودی کاهش دهنیید .در جدیییدترین روش

داد که میزان اثر دندانهای کاشتهشده در پرتودرمانی ،با توجییه

توانستهاند این خطای اختالف دز را تا  3%کییاهش دهنیید .امییا

به موقعیت ،وگعیت بیمار درحین درمییان و سییطه نییاهمگنی

همچنان در هیچ مطالعهای این سیگنالهای اشیا فلزی بییهطور

بافت بسیار متفاوت است [ .]7بدینمنظور ژانه و همکارانش

کامل حذف نشدهاند .از طرفی اهمیت سیگنالهای اشیا ناشیی

یک شییبکه عصییبی الیهبهالیییه 2را برمبنییای الگییوریتم کییاهش

از فلییزات و سختشییدگی اشییعه بهخصییود در درمییان

سیگنال اشیا فلزی معرفی کردند کییه اطالعییات را از تصییاویر

سرطانهای سر و گردن بییا توجییه بییه حسییاس بییودن ناحیییه

صحیه بر سیگنال اشیا منطبا میکرد .این فرایند شامل دو فاز

درمانی و جذب دز باال توسم بافتهای سالم در این نییواحی

بود .در فاز آموزش شبکه عصبی الیهبهالیه ،دادههییایی شییامل

حائز اهمیت است [.]4

تصییاویر سیتیاسییکن سییالم ،ناسییالم و پیشاصالحشییده و
Artifact

1

)Convolutional Neural Network (CNN

2
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تکههای استخراجشده از تصاویر ساخته شدند .در فاز کییاهش

استفاده از شبکه عصبی مولد تخاصییمی بییه اصییالح تصییاویر

سیگنال اشیا فلزی ،تصییاویر اصالحنشییده و پیشاصالحشییده

سیتی دارای سیگنالهای اشیییا فلییزی ناحیییه دهییان و دنییدان

بهعنوان ورودی فاز آموزش شییبکه عصییبی الیهبهالیییه جهییت

پرداختند .همچنین به تأثیرات مربوط به چگالی فلز ،موقعیییت

کاهش سیگنال اشیای فلزی داده شدند .جهت کییاهش بیشییتر

قرارگیری فلزات و تعداد اجسییام فلییزی در ناحیییه دهییان پییی

سیگنال اشیا ،بافت معادل آب در یک تصویر الیهبهالیه قبلییی

بردند .از طرفی تأثیر تصحیه چگالی و عدد سیتی منسوجات

توسم بازسازی روش بازگردان پروجکشن فیلترشده 1جانشین

فلزی در پروسه پرتودرمانی را مورد بررسییی قییرار دادنیید [11

شیید .جهییت صییحت اطالعییات بهدسییت آمییده ،تصییاویر

.]12،
در این پژوهش با تهیه تصاویر سیتیاسکن  20بیمار مبتال

شبیهسازیشده با اطالعات واقعی مقایسه شدند [.]8
جهت کاهش سیگنال اشیا فلزی در تصاویر سیتیاسییکن

به سرطان سر و گردن با و بدون داشتن اجسام فلزی در ناحیه

2

دهان ،به مقایسه میییزان میییانگین دز جییذبی بیمییاران بییههنگام

مطالعهای انجام شد که در آن آموزش شبکه براساس تصییاویر

پرتودهی پرداخته شد .سپس بییا اسییتفاده از طراحییی دو مییدل

قبل و بعد از کاشت در  90بیمار صورت گرفته است و شبکه

شبکه عصبی توسعهیافته و بهینهشده توسم نرمافزار پایتون بییه

مولد تخاصمی تصاویر سیتیاسکن با و بدون سیگنال اشیا را

اصالح تصاویر بیماران دارای سیگنال اشیا فلزی پرداخته شد.

میآموزد .سپس در مرحله نتیجهگیری با ارائه تصییاویر جدییید

با مقایسه پارامترهای ارزیابی کیفیت تصاویر سیتی قبل و بعد

دارای سیگنال اشیا فلزی ،تصاویر بهبود یافتییه و سیییگنالهای

از اصالح سیگنال اشیا فلزی ،شبکه عصبی مطلوب را انتخاب

اشیا حذف میگردد .سپس آزمون شبکه بهوسییله  74تصییویر

کرده تا به تشخیص محل دقیا تومییور و تخمییین دز دریییافتی

سیتیاسکن گوش پس از کاشت صییورت میگیییرد و میییزان

بیماران در روند پرتودرمانی کمک شود .ارزیابی اثر دز جذبی

کیفیت تصاویر اصالحشده با مقایسه ساختار آناتومیکی داخل

در پرتودرمانی در حضور فلزات و توسعه شییبکههای عصییبی

حلزون قبل از کاشت که قبالً بهدست آمده است ،بییا تصییاویر

جهت بهبود کیفیییت تصییاویر و مقایسییه پارامترهییای کیفیییت

سیتیاسکن اصالحشده بهوسیله شبکه صورت میگیییرد [.]9

تصاویر از نوآوریهای این مطالعه میباشد.

کاشت حلزون در گوش با استفاده از شبکه مولیید تخاصییمی

از طرفی بر روی انواع مختلف شییبکههای عصییبی مرسییوم و
انواع مختلف معماری شبکههای مولد تخاصییمی جهییت رفی

 .2مواد و روشها

رسییدند کییه شییبکههای عصییبی مولیید تخاصییمی در کییاهش

در این مطالعییه ابتییدا تصییاویر سیتیاسییکن  20بیمییار دارای

سیگنال ناخواسته بسیار مؤثر هستند [ .]10در یکی از مطالعات

سرطان سر و گردن با و بدون اجسام فلییزی توسیم دسییتگاه

خالقی و همکاران ،با مقایسییه شییش شییبکه عصییبی بییر روی

 syngo CT VC Siemensبا گخامت اسالیس  1میلیمتر با

تصاویر شبیهسازیشده از دهان و ارزیابی پارامترهای کیفیییت

وگوح  512× 512پیکسل گرفته شد .سپس بیمییاران توسییم

تصاویر ،شبکه عصبی مطلوب را بهدست آوردند و سییپس بییا

دستگاه شتابدهنده خطی  6مگاولتی  Elektaپرتودهی شدند.
میزان دز جذبی ناحیه دهان در نقییاط مختلییف و حسییاس بییه

Filtered back projection
)Generative Adversarial Network (GAN

1
2

پرتو در نزدیکی غدد بزاقی ،زبان ،دهان ،اطراف دندان سالم و
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دندان کاشتهشده توسم الگوریتم محاسبه دز و طراحی درمییان

ورودی میباشد که براساس آن آموزش و اعتبارسنجی شییبکه

مییدل  Rayplan 7.0.0.19انییدازهگیری شییدند .بیمییارانی کییه

صورت میگیرد و هرچه تعداد دادههییای ورودی زیییاد باشیید،

دارای دندان کاشتهشده بودند ،با استفاده از اصییالح چگییالی و

دقت شبکه در برآورد دادههییای خروجییی و کیفیییت تصییاویر

عدد سیتی ،که توسم نرمافزار طراحی درمان بهطور معمییول

خروجی باالتر میرود .در این قسمت تصاویر بیماران با سایز

محاسبه میشود ،پرتودهی شدند .سییپس بییا میییانگینگیری دز

 256×256پیکسل در نرمافزار بارگییذاری شییده و توسییم کیید

جذبی نقاط مختلف حساس به پرتو ذکرشده در بیماران بییا و

دسییتوری " "Image Data Generatorتعییداد تصییاویر بییا

بدون منسوجات فلزی ،منحنیهییای دوبعییدی و سییهبعدی دز

اعمال تغییراتی بهطور تصییادفی در انییدازه ،جهییت ،چییرخش،

جذبی در ناحیه دهان توسم نرمافییزار متلییب نسییخه R2019

زاویه ،طول و عرض افزایش مییابد و شبکهها توسم تصاویر

بهصورت نقطهبهنقطه رسم شدند .با استفاده از اییین منحنیهییا

با و بدون سیگنالهای اشیا فلزی بهطور جداگانه آموزش داده

بییهطور دقیییا و نقطهبهنقطییه میتییوان اثییر تخریبییی وجییود

میشوند و درنهایت تصاویر دارای سیگنال اشیا فلزی اصییالح

منسوجات فلییزی حییین پرتودرمییانی و مقییدار دز جذبشییده

میشوند .بهجای استفاده از حافظه کامپیوتر و نرمافزار پایتون،

بیماران دارای دندان کاشتهشده در نقییاط حسییاس را بررسییی

از فضای ارائهشده در گوگییل تحییتعنوان "گوگییل کولییب"1

کرد که یکی از نوآوریهای این تحقیا میباشد.

استفاده میکنیم که با کمک این وبسایت این امکییان فییراهم
می شود تا از حافظه گوگل برای ذخیره و پردازش تمامی کدها

 .2.2شبکههای عصبی

استفاده کنیم تا چالش مربوط به محدودیت حافظه و پردازش

ایده اصلی اینگونه شبکهها تییا حییدودی الهامگرفتییه از شییوه

ازبین رود.

کارکرد سیستم عصبی زیستی برای پردازش دادهها و اطالعات

در این قسمت با استفاده از دو مییدل طراحییی شییبکههای

بهمنظور یادگیری و ایجاد دانش میباشد .با اسییتفاده از دانییش

عصبی میخواهیم تصییاویر بیمییاران دارای سیییگنالهای اشیییا

برنامهنویسی رایانه میتوان سییاختار دادهای طراحیی کییرد کییه

فلزی را اصالح کرده و پارامترهای کیفیت تصییاویر را قبییل و

همانند یک نورون عمل نماید .سپس با ایجاد شبکهای از اییین

بعد از اصالح سیگنالهای اشیا فلزی بررسی کنیییم تییا شییبکه

نورونهییای مصیینوعی بییههم پیوسییته ،ایجییاد یییک الگییوریتم

عصبی مناسب انتخاب شود.

آموزشی برای شبکه و اعمال اییین الگییوریتم بییه شییبکه آن را

باالیی از خود نشان دادهاند.

شییبکههای عصییبی الیهبهالیییه نسییبت بییه بقیییه رویکردهییای

بیییا تعرییییف کتابخانیییههای Glob ،Keras، Numpy

دستهبندی تصاویر بییهمیزان کمتییری از پیشپییردازش اسییتفاده

 Tensorflow ،Skimage ،Matplotlib.Pyplotتمیییییامی

میکنند .این امر به معنی آن است که شبکه معیارهییایی را فییرا

تواب و کدهای الزم در نرمافزار پایتون نسییخه  3.7فراخییوانی

میگیرد که در رویکردهای قبلیی بهصییورت دسییتی فراگرفتییه

میشود .همچنین پارامترهای ارزیابی کیفیت تصاویر و دقت و

میشدند .این استقالل از دانش پیشین و دستکاریهای انسانی

خطای شبکه با فراخوانی کدهای مربوط به هر کییدام بهدسییت

در شبکههای عصبی الیهبهالیه یک مزیت اساسی است.

میآید .یک ی از نکات مهم در آموزش این شییبکهها ،دادههییای

Google Colaboratory Notebook

1
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یک شبکه عصبی الیهبهالیه از یک الیه ورودی ،یک الیییه

دیگییری کییه متمایزکننییده نامیییده میشییود ،4سییعی میکنیید

خروجی و تعدادی الیه پنهان تشییکیل شییده اسییت [.]14 ،13

نمونههای تولیدشده از شبکه مولد را از دادههای اصلی متمایز

معماری کد متشکل از  20الیییه همگشییت دوبعییدی بییا تییاب

کند .رقابت بین این دو شبکه درنهایت باعث یادگیری بهتییر و

فعالسازی "رلو "1و گامهای یکگانه و  64فیلتر کرنل با سایز

بهبود عملکرد هر دو میشود .مزیت این شبکه نسبت به دیگر

 3×3در هر الیه درنظر گرفته شد .آموزش این شبکه  100بییار

شبکهها در این است که قابلیییت بییاالیی در سییاخت تصییاویر

انجام گرفته است .همچنین یک الیهای برای حذف دادههییای

پزشکی با وگوح باال و انتقال تصویر به تصویر را دارد که بییه

اگافی درنظر گرفته شده اسییت کییه بییچ نرمالیزیشیین 2نامیییده

این وسیله میتوان سیگنالهای اشیا فلزی ایجادشده را اصالح

میشود .الیه آخر بهصورت یک فیلتر  1×1درنظر گرفته شییده

کرد [ .] 15یکی از کارهایی که در این شبکه باید انجام شییود،

است؛ چون برچسب تصاویر یکبعدی میباشد.

همسانسازی تصاویر از نظر رنه و اندازه پیکسل میباشیید و

تمامی پارامترهای ذکرشده در بییاال بییرای بهدسییت آوردن

باید این تصاویر بهصورت ماتریس درآیند .در اییین معمییاری،

بهترین حالت معماری شبکه با اعمال تغییرات و تکرار کییردن

شبکه سعی میکند کییه بییرای هییر بییار آمییوزش ،ویژگیهییای

چندین مرتبهی پردازش شییبکه عصییبی بهدسییت میآییید کییه

تصویر ورودی (با و بدون سیگنال اشیییا فلییزی) را شناسییایی

درنهایت دارای کمترین خطا و باالترین دقت باشیید کییه اییین

کرده و تصاویری که بهعنوان خروجی بازسازی میکند ،مشابه

معیارها توسم برنامه پایتون بییا فراخییوانی کییدهای دسیتوری

تصویر سالم ورودی باشد کییه بییرای اجییرای هییر سییری اییین

مربوطه محاسبه میشود.

آموزش بهصورت مرحله به مرحله طبا کد دستوری  Yieldو

درنهایت مییزان دقت این شبیکه  %62و مییزان خطای آن

کالس  pix2pixاجرا میشود .مولیید و متمایزکننییده هرکییدام

 6/76×4-10توسم پایتون گزارش شده است کییه معیییاری از

بهعنوان یک شبکه بهطور تواب جداگانه باید نوشته شوند کییه

بهینه بودن شبکه را نشان میدهد .شکل  1معماری این شییبکه

مولیید متشییکل از شییبکه  UNetو متمایزکننییده متشییکل از

را نشان میدهد.

الیههای همگشت است .در هر مرحله متمایزکننده بهبود یافته
و مدل مورد نظر مولد بازسازی میشود و درنهایت تاب خطییا
توسم شبکه محاسبه میگردد .تعداد فیلترها برای متمایزکننده
و مولد  64،عدد درنظیر گرفتیه شده است .بهصییورت تابیی
فعیالسازی  Leaky Reluوتاب خطا از نوع آنتروپی متقابییل

میباشد .دادههای اییین شییبکه  250بییار آمییوزش میبیننیید تییا

الیهها نمایش داده شده است.

خروجی دقیاتر باشد و همانند شبکه قبل تمامی پارامترهییای

 .2.2.2شبکه عصبی مولد تخاصمی توسعهیافته

ذکرشده شبکه چنییدینبار پییردازش شییده تییا بهتییرین حالییت

در این شبکهها ،یک شبکه یادگیری عمیییا کییه مولید 3نامیییده

معماری شبکه از نظیر کم بودن خطیا و دقت باال بهدست آید.

میشود ،با یک روند تخاصمی رقابت میکنیید .شییبکه عمیییا

درنیهایت مییزان دقت این شبیکه  %71و میییزان خطییای آن

1

Relu
)Batch normalization (BN
3
Generator
2

4

Discriminator
5
Binary cross entropy
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 7/46 ×4-10توسم پایتون گزارش شده است که معیییاری از

طراحیشده ،استفیاده میکنیم .دستور هر کدام از این پارامترها

بهینه بودن شبکه را نشان میدهد .شکل  2معماری این شییبکه

از کتابخانه مختص خیود گرفته میشییود و توسییم نرمافییزار

و قسمت مولد و متمایزکننده را بهطور جداگانه نشان میدهد.

پایتیون محاسبه میگردد [ .]16مقادیر عددی انحراف معیییار،4

در قسمت باالی شییکل ،مولیید بهصییورت یییک شییبکه UNet

میانیگین سطه روشنایی ،حداقل سییطه روشیینایی و حییداکثر

متشکل از الیههای همگشت دوبعدی 7 ،الیه همگشت بییا 64

سییطه روشیینایی هییر پیکسییل از تصییاویر بییرای انییدازهگیری

فیلتر در سییایز  4×4نشییان داده شییده کییه بییه الیییههای دیگییر

پارامترهای کیفیت تصاویر با مشخص کردن نواحی حساس به

بهشییکل "یییو" متصییل شییدهاند و در قسییمت پییایین شییکل،

پرتییو کییه در قسییمت  1.2ذکرشییده توسییم نرمافییزار 1/52a

متمایزکننییده متشییکل از  7الیییه پیوسییته در کنییار هییم قییرار

 Image Jمحاسبه میگردد .تمامی نییواحی بییر روی تصییاویر

گرفتهاند .پارامترهای بهینه شده در هر الیه نیز بر روی شییکل

دارای سیگنال اشیا فلزی ،دارای مختصییات ،طییول ،عیرض و

بهطور مختصر نوشییته شییده اسییت .زمیان پییردازش دادههییا و

مساحت یکسان و همانند با تصاویر اصالحشده هستند .رابطه

آموزش در این شبکه نسبت به شبکههای دیگر بسیییار بیشیتر

محاسبه پارامترهای کیفیت تصاویر در رابطه  1نشان داده شده

است کییه یکییی از معایییب اییین شییبکهها محسییوب میشییود.

است .هرچه مقدار پارامترهای حییداکثر سییگنال بییه سیییگنال

همچنین پیچیده بودن کدنویسی و ساخت الیییههای آن یکییی

ناخواسته ،کنتراست به سیگنال ناخواسته تصویر بییاالتر باشیید،

دیگر از چالشها میباشد.

کیفیت تصویر خروجی باالتر و آن شبکه موفاتر است .درباره
پارامتر خطای مجذور میانگین نرمال هرچییه مقییدار آن کمتییر

 .3.2پارامترهای کیفیت تصاویر
از پارامترهییای حیییداکثر سیییگنال بییه سیییگنال ناخواسییته،1

باشد ،این پارامتر بهتر است [.]16
(انحراف معیار÷ حداکثر = 10log) 2حداکثر سیگنال به سیگنال ناخواسته

کنتراست به سیگنال ناخواسییته 2و خطییای مجیذور میییانگین

انحراف معیار÷ (حداقل – حداکثر)= کنتراست به سیگنال ناخواسته

نرمیال 3بیرای ارزییابیی کییفییت تصیاویر بییمیاران قبییل و

کنتراست به نویز÷ (حداقل + 2حداکثر = √ )2خطای مجذور میانگین نرمال

بعیید از اصیالح سیگینالهای اشییا فلیزی توسیم دو شیبکه

()1

1

)Peak of signal to noise ratio (PSNR
)Contrast to noise ratio (CNR
3
)Normalized root mean-squared error (NRMSE
2

)Standard Deviation (std

4
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 .3بحث و نتایج

بهترتیب  27/81 ،3/63بود و از شبکه مولد تخاصمی بهعنوان

خالقی و همکاران با مطالعه بر روی فانتوم دهان و پرتودرمانی

یک شبکه موفا برای مطالعه بیماران استفاده کردند [.]18

فانتوم قبل و بعد از قرارگیری دندان کاشتهشده و انییدازهگیری
دز بهوسیله فیلمهای گافکرومیک ،متوجه شدند که میییزان دز

 .1.3تحلیل دز جذبی

جذبی بیمار بییاالتر از میییزان دز محاسبهشییده توسییم سیسییتم

با توجه به نمودارهای بهدست آمده از نرمافییزار متلییب کییه در

طراحی درمان میباشد .این میزان خطای دز جذبی در فییانتوم

شکل  3نشان داده شییده اسییت ،میییانگین دز جییذبی روی 20

با دندان کاشتهشده حدوداً  7%است [.]12

بیمار مبتال بییه سییرطان سییر و گییردن بهصییورت نقطهبهنقطییه

وجود فلز باعث بروز خطا در محاسبات دز میشود .بیش

بهدست آمد و بیماران با و بدون داشتن فلزات در ناحیه دهان

از  10%خطا بههنگام وجییود پرشییدگی دنییدان حیین طراحیی

پرتییودهی شییدند .نمودارهییا بهصییورت دوبعییدی و سییهبعدی

درمییان وجییود دارد .بییه اییین دلیییل اصییالح چگییالی یکییی از

ترسیم شدند که برای اولینبار در این مطالعه توسییم نرمافییزار

مهمترین مواردی است کییه بییه هنگییام طراحیی درمییان باییید

متلب با استفاده از دز هر نقطه از ناحیه دهان ترسیم شدهاند و

بهصورت دستی توسم فیزیست انجام شود تا محاسبات دز و

نشان میدهند که حداکثر مقدار میییانگین دز جییذبی در ناحیییه

مشخص کردن تومور و بافت سالم و دندان کاشتهشده با دقت

دهان در حضور فلییزات ،بیشییتر از دهییان بییدون حضییور فلییز

باالیی صورت گیرد.

میباشد و لزوم بهبود کیفیت تصاویر برای کاهش اثییر فلییزات

گروهیی یک اختیالف  2%بین فیلم دزیمتییری و سیسییتم

در ناحیه دهان بههنگام پرتودرمانی را دو چندان میکند.

طراحی درمان در حضیور فلز و حجم اطیراف آن با مشخص

میزان دز جذبی در برخی نقاط دهییان در حضییور فلییز بییه

کردن قسمت سیگنال اشیا فلزی بهدست آوردند [ .]17مطییابا

 320cGyمیرسد؛ در صورتی که میزان میانگین دز جییذبی در

نتایج بهدستآمده از تحقیا ما نیز اختالف دز بین بیمییاران در

بیماران بدون فلز در ناحیه دهان در حییدود  290 cGyاسییت.

حضور فلز و بدون فلز در حدود  10%اسییت کییه اییین مییزان

این اختالف دز بین بیماران دارای فلز و بدون فلییز در حییدود

توسم نمودارهای بهدست آمده از نرمافییزار متلییب بهصییورت

 10%میباشد که رقم بسیار باالیی است و باعث آسیب جدی

نقطهبهنقطه و میانگین محاسبه شده است.

به بافتهای سالم و حساس میشود .عدد بهدست آمده فقییم

بهتییرین روش جهییت کییاهش تییأثیرات پروتزهییای فلییزی در

فلزی را نشان میدهیید کییه بییههنگام پرتییودهی ،بییا توجییه بییه

تصاویر است [ ،]8با استفاده از روش چند فییریم در معمییاری

مطالیعات قبلی این مییزان در عمل بیشتر خواهد بود.

شییبکه مولیید تخاصییمی و اسییتفاده از معمییاری الیهبهالیییه در

شکل -3الف نمودارهای میانگین دز جذبی را به صییورت

قسمت متمایزکننده ،پارامترهای خطییای مبتنیی بییر فرکییانس،

دوبعدی (سمت راست) و سییهبعدی (سییمت چییی) بیمییاران

حداکثر سیگنال به سیگنال ناخواسییته بییهترتیب بییا اسییتفاده از

بدون منسوجات فلزی در پرتودرمانی بهصییورت نقطهبهنقطییه

شییبکههای  SRResNet ،UNet ،DCSRNو شییبکه مولیید

نشییان میدهیید و شییکل -3ب نمودارهییا را در بیمییاران بییا

تخاصمی مقایسه شد و نتایج حاصل از آن پارامترهای تصویر

منسوجات فلزی در ناحیه دهان نشان میدهد.
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شکل ( :)3منحنیهای میانگین دز جذبی بیماران در ناحیه دهان بهصورت نقطه به نقطه بهصورت دوبعدی و سهبعدی( .الف) منحنیهای دز جذبی بدون
فلز( ،ب) منحنیهای دز جذبی با فلز.

 .2.3کاهش سیگنالهای اشیا فلزی
قسمت  ، 2.2استفاده از تعداد دور آموزش باال برای بهتر کییردن

جایی که دندان کاشتهشده بهدلیل کوچک بودن اندازه و تعییداد

بازده شبکههای عصبی ،همچنییین توسییعه و تغییییر پارامترهییای

دور آموزش باال در تصاویر اصالحشده ،حذف شده و البتییه از

معماری شبکهها جهت باال بردن دقت و کاهش خطا نسبت بییه

ط رفی برخی جزئیات تصاویر نیییز حییذف گردیییده اسییت کییه

مطالعات قبل [ ،]20، 19تصاویر بیمییاران دارای سیییگنال اشیییا

مصالحهای میان تعداد دور آموزش ،تعداد دادههای ساختهشییده

فلزی با شبکه عصبی الیهبهالیییه و مولیید تخاصییمی را اصییالح

و پارامترهای متغیر در معماری شبکه عصبی باید صورت گیرد

کرده و بهعنوان مثال ،تصویر یک بیمار قبییل و بعیید از اصییالح

تا حذف جزئیات کمتر باشد .نواحی مورد مطالعه برای ارزیابی

توسم دو شبکه عصبی در شکل  4نشیان داده شده اسییت .کییه

پارامترهای کیفیت تصاویر نیز بر این شکلها نشییان داده شییده

شکل  -4الییف تصییویر واقعییی بیمییار دارای سییه عییدد دنییدان

است که همگی دارای مختصییات ،مسییاحت ،طییول و عییرض

کاشتهشده ،شکل  -4ب تصییویر اصالحشییده بیمییار بییا شییبکه

یکسییان و هماننیید بییا هیییم هسییتند .جییدول  1پارامترهییای

عصبی الیهبهالیه و شکل  -4ج تصییویر اصالحشییده بیمییار بییا

محاسبهشده کیفیت تصییاویر را در دو شیبکه عصییبی بییر روی

شبکه عصبی مولد تخاصمی را نشان میدهد .بهطور بصییری از

بیماران نشان میدهد .این پارامترها بین تصویر قبییل از اصییالح

این شکل میتوان دریافت که شییبکه عصییبی مولیید تخاصییمی

(اصلی) و بعد از اصییالح  20بیمییار بییا هییر دو شییبکه عصییبی

نسییبت بییه شییبکه عصییبی الیهبهالیییه در حییذف سیییگنالهای

محاسبه و مقدار میانگین پارامترها با هم مقایسه شدهاند .مطابا

ناخواسییته اطییراف فلییزات موفییاتر عمییل کییرده و تصییویر

اعداد بهدستآمده از میزان بهبود تصاویر ،که میانگین کل اعداد
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حاصل از پارامترها میباشد ،نشان میدهد که در شبکه عصییبی

تغییر معماری شبکه و بهینهسازی برخی پارامترهییا بییه 94/61%

مولد تخاصمی ،در برخی نقاط مانند غدد بزاقی و اطراف دندان

رسیده است (ناحیه شماره .]11[ )3

دارای فلز 94/61% ،بهبود کیفیت تصویر صورت گرفته کییه در
مقایسه با شبکه الیهبهالیه تا  72/36%بهتر شییده اسییت (ناحیییه

 .4نتیجهگیری

شییماره  .)3در ناحیییه شییماره  1و  4کییه در اطییراف دنییدان

با توجه به بییاال بییودن میییانگین دز جییذبی بییههنگام پرتییودهی

کاشتهشده قرار دارد ،میزان بهبود تصییاویر نسییبت بییه تصییاویر

بیمییاران در حضییور منسییوجات فلییزی ناحیییه دهییان و اثییرات

واقعی بهترتیب به میزان  93/51%و 15/97%بوده است ،که اییین

تخریبی دز باال بر بافتهای سالم و حساس در ناحیه دهان ،بییا

می زان نسبت به شییبکه عصییبی الیهبهالیییه بییهترتیب  69/13%و

معرفی شبکه عصبی مولیید تخاصییمی بیهعنوان شییبکه عصییبی

 8/%02بهتر بوده است .در ناحیه شماره  2بییهمیزان  %26شییبکه

موفا ،برای کاهش سیگنالهای اشیییا فلییزی تصییاویر بیمییاران

عصبی مولد تخاصمی نسییبت بییه شییبکه عصییبی الیهبهالیییه در

میتوان تصاویر سیتیاسکن با وگوح و کیفیییت بییاالتری بییه

بهبود کیفیت تصاویر نسبت به تصییاویر واقعییی موفییاتر عمییل

سیستم طراحی درمان وارد کنیم تا روند محاسبه دز و تشخیص

کرده است .همچنین با محاسبه پارامترهای دقت و خطییای هییر

محل دقیا تومور با دقت باالتری توسییم پزشییک متخصییص و

شبکه توسم نرمافزار پایتون میزان دقییت شییبکه عصییبی مولیید

فیزیست صورت گیرد .همچنین میتوان برای نقاط دیگر بیدن

تخاصییمی  9%بیشییتر از شییبکه عصییبی الیهبهالیییه در اصییالح

که دارای پروتزهای فلزی هستند ،از اییین نییوع شییبکه عصییبی

سیگنال اشیا فلزی تصاویر بوده اسییت .اگرچییه شییبکه عصییبی

استفاده کرده تا تصاویر بهتر بهدست آید و درنتیجه پرتودهی با

الیهبهالیه نیز در بهتر کردن کیفیت تصاویر موفا بوده است ،اما

کمترین آسیب صورت گیرد.

میزان بهبود تصاویر در شبکه عصبی مولد تخاصمی بهخصود

بوده است .میزان بهبود تصاویر در شبکه عصبی مولد تخاصمی

از تمامی پرسنل و کادر درمان بیمارستانهای پارس و فیروزگر

با معماری دیگر در مطالعات دیگر بر روی بیماران دارای دندان

که در جم آوری دادهها کمک نمودند ،همچنین سییرکار خیانم

کاشتهشده در حدود  %16در نقاط حساس در دهان بوده اسییت

دکتر هدی مهدوی کییه در جمی آوری دادههییای بییالینی کمییک

که این میزان در تحقیا ما بهدلیل تغییر معماری و بهبییود دقییت

شایانی کردند ،آقایان ایمان شوکتیان و احسان گودرزی کییه در

شبکه عصبی افزایش چشمگیری داشته و به  %26رسیده اسییت

طراحی شکلها و به پایان رساندن این مطالعه کمییک نمودنیید،

(ناحیه شماره  .)2همچنین در اطراف دندان با فلز ،میزان بهبود

کمال تشکر و قدردانی را داریم.

کیفیت تصاویر  %84بوده؛ درصورتی که در مطالعییه مییا بییهدلیل

] [ Downloaded from rsm.kashanu.ac.ir on 2022-10-05

در نواحی حساس در معرض پرتییوگیری بسیییار بهتییر و بییاالتر

 .5تشکر و قدردانی

گلی خالقی ،محمد حسنطلب ،مهدی صادقی* ،رضا ریاضی و سید ربیع مهدوی

54

جلد دهم ،شماره 1

شکل ( :)4تصویر سیتیاسکن ناحیه دهان یک بیمار با سه عدد دندان کاشتهشده در دهان( ،الف) تصویر اصلی( ،ب) تصویر اصالحشده با شبکه عصبی
الیهبهالیه( ،ج) تصویر اصالحشده با شبکه عصبی مولد تخاصمی.
جدول ( :)1پارامترهای کیفیت تصاویر محاسبهشده توسط دو مدل شبکه عصبی.
میزان بهبود تصاویر

NRMSE

PSNR

CNR

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

میانگین

تصاویر

نواحی

شبکه عصبی الیهبهالیه

24/%38
0/31%
22/25%
7/95%

87/65

0/66

2/91

87/65

255

0

164/19

واقعی

71/57

0/84

3/56

68/42

255

11

145/48

اصالحشده

42/81

2/55

5/05

20/56

196

92

152/53

واقعی

48/18

3/18

4/42

16/05

182

111

153/52

اصالحشده

104/66

0/55

2/43

104/69

255

0

99/49

واقعی

65/98

0/68

2/96

84/96

255

3

175/19

اصالحشده

81/03

0/71

3/14

81/03

255

0

148/76

واقعی

75/06

0/77

3/39

75/06

255

0

126/42

اصالحشده

1
2
3
4

شبکه عصبی مولد تخاصمی

93/51%
26/00%
94/61%
15/97%

39/31

4/35

5/22

11/49

172

112

148/12

42/81

2/55

5/05

20/56

196

92

152/53

واقعی

43/82

4/97

5/27

11/57

191

130

164/81

اصالحشده

104/69

0/55

2/43

104/69

255

0

99/49

واقعی

52/61

1/21

4/05

44/68

211

30

114/25

اصالحشده

81/03

0/71

3/14

81/03

255

0

148/76

واقعی

66/35

0/83

3/42

66/34

227

0

135/63

اصالحشده

0/08

0/17

0/07

2
3
4

 :محاسبه مقادیر p

همچنین توسم آزمون آماری "تیتست" مقادیر  pمحاسبه

نشان میدهد .رابطه  2محاسبه میزان بهبود تصاویر ذکییر شییده

شده است که در انتهای جدول  1آورده شده است .اییین عییدد

در جیدول  1را نشییان میدهیید کییه عییدد  2نشییانگر تصییاویر

برای پارامترهای کیفیت تصاویر بین دو گروه تصییاویر قبییل و

اصالحشده و عدد  1نشانگر تصاویر واقعی بیمار است [:]11
A = (CNR 2 – CNR 1) ÷ CNR 1

بعد از اصییالح سیییگنال اشیییا فلییزی محاسییبه شییده اسییت و

B = (PSNR 2 – PSNR 1) ÷ PSNR 1

نشاندهنده این است که اییین پییارامتر بیشییتر از  0/05بییوده و
فرض صفر رد میشود ،بنابراین درستی اعداد بهدسیت آمده را

C = (NRMSE 2 – NRMSE 1) ÷ NRMSE 1

()2

 = [(A+B+C) ÷ 3] x100میزان بهبود تصاویر در هر ناحیه
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87/65

0/66

2/91

87/65

255

0

164/19

واقعی
اصالحشده

1
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