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 مقدمه 1

 تصاویر )یعنی به صورت دیجیتال اسکن کردن تصاویر آسیب شناسی( می تواند در عصر         پردازش مزایای 

سنّتی     شخیص های  جدید کمّی کردن تجزیه تحلیل های نمونه های بافتی ،  به کاربر کمک کند . در حالی که ت

سط آ  صری ، داده می      تو صورت ب شناس به  صویر و الگوریتم های بینایی کامپیوتر می    سیب  شوند . پردازش ت

سلول ها ، بافت های نئوپالسمیک   سینه و ... کمک    2Her، اندازه گیری مقدار   1تواند به تعیین تراکم  سرطان  در 

 کند .

سی دیجیتال     شنا سیب  ست    یکی از بزرگترین چالش ها در آ سلول ها ا . در نمونه های ، دقت بخش بندی 

صویر برداری          شانی دارند ، زیرا بافتی که ت شده اند و گاهی هم پو سته بندی  سلول ها در نزدیکی هم ب بافتی ، 

 سه بعدی است ، در حالی که ما تصویر دو بعدی می گیریم .شده در واقع 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Neoplasmic  
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یک الگوریتم پردازش تصویر را برای بخش بندی سلول های مجزا در نمونه های بافتی  ما در این گزارش ، 

، ترکییی از  2، بخش بندی آب پخشننان 1پیشنننداد می دهیم . تعدادی از الگوریتم ها مانند تیدیل فاصننله اقلیدسننی

سین       سین فیلتر های گو سی ، الپال شنا ساز های     3عملگر های ریخت  شکار  ، برای این  4 یدیل هافو ت MSER، آ

 قضیه معرفی شده اند . 

ما سننه تا از این الگوریتم های متواوت را آزمایش اواهیم کرد ، سننپا نتای  را در گروه های مختل  با  

سالید باکا   " ستیت ویرتوال ا سالید های   ، که یک "5یوا ا ستو پاتولوژی "مرکز داده ی بزرگ از ا ست  "6هی ،  ا

 مقایسه می کنیم ؛ سپا تجزیه تحلیل اواهیم کرد که آیا به درستی عمل کرده ایم یا ایر .

 مطالعه علت و تاثیر بیماری از نمونه های بافت روی اسالید های میکروسکوپی است. 

یب سننارزیابی یک نمونه بافت زیر میکروسننکوب بررسننی می شننود و یاتا این ارزیابی یهنی اسننت و میتواند  

یین ، تشخیص  ااتالف بین پاتولوژیست ها شود. بنابراین ،آنالیز بافت زمینه ای است که کمی سازی عینی در تع    

 یا پیش آگاهی درست می تواند کمک کننده باشد. 

شده با       در این پروژه مجموعه ای سلول های رنگ آمیزی  سازی و بخش بندی در  شکار از الگوریتم های آ

7H & E .مطالعه اواهند شد و بر روی تصاویر واقعی مورد ارزیابی قرار اواهند گرفت 

                                                           
1 Euclidean distance transform 

2 Watershed segmentation  

3 Laplacian of Gaussian filters  

4 Hough transform  

5 Iowa state virtual slidebox  

6 Histopathology  

7 Hematoxylin and eosin 
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 معرفی 2

سکوپی بافت زنده نمونه های بافتی ، معموالً های جراحی و یا بریدن قطعه ای از ، عمل  1 از آزمایش میکرو

ست می   شخیص و پیش بینی برای م   نآیبدن ، بد ساله در کلینیک های ت شده    لیون ها مریض ید که هر  ستواده  ا

 است.

سال   سانی       2، مدیکیر 2014در  ست برای ک سالمت فدرال در ایاالت متحده ا ) مدیکیر یک برنامه ی بیمه 

جمعیت  %30سال سن دارند ، جوانتر هایی با ناتوانی های جسمی و بیماران کلیوی حاد ( که تقرییاً  65که باالی 

دفعه بابت آنالیزهای میکروسکوپی حق بیمه پرداات کرده لیون یم 20ایاالت متحده را پوشش می دهد ، نزدیک  

 .لیون دالر است یم 964است که بالغ بر 

سی          سکوب برر شغول می کند که یک نمونه بافتی را زیر میکرو شناس را م سیب  این روش معموالً یک آ

سننلول ها و سننااتار بافت ، مشننکل بیمار را متوجه می شننود و این منجر به   3ریخت شننناسننی به وسننیلهکند. 

 تشخیص یا پیش گیری از آن می شود.

شاوره با دیگر ه        شناس با م سیب  ست ، در نتیجه گاهاً یک آ مکارانش ، در حالی که این روند یاتاً یهنی ا

 نظر اود را تغییر میدهد.

شناس دیگر     سیب  سیاری ، وقتی که آ شاهده می کن      در موارد ب شابه را م سکوپی م سالید میکرو د ، ی یک ا

 ممکن است نتای  دیگری بگیرد.

                                                           
1 biopsies 

2 Medicare  

3 Morphology  
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که  به موازات همین موضوع ، ظدور عصر دیجیتال مواجه شده است با اسکنرهای آسیب شناسی دیجیتال         

ری با تصننوی قادرند تمام اسننالید را تصننویر برداری کنند ، به این معنی که این اسننکنر های اودکار می توانند 

 چند دقیقه فراهم کنند. عرضوضوح باال از کل نمونه ی بافتی را در 

 از این تکنولوژی وجود دارد :در این جا دو مزیت اساسی 

کار را  اول : اشننتراگ گراری یک اسننالید دیجیتال به مراتب آسننان تر از نمونه ی فیزیکی آن اسننت و این

 نند.کند تا تجزیه و تحلیل اود را با هم مقایسه ک برای دو آسیب شناس که از هم دور هستند آسان می

 دوم : اسالید دیجیتال راه را برای تجزیه و تحلیل اودکار تصاویر ، هموار می کند.

مونه ی بافتی نیاد گیری مدل ها و الگوریتم های پردازش تصویر ، اندازه گیری های کمّی و عینی را درباره 

 انواعر تشخیص  دهسته ها در منطقه ی مورد نظر. این اصوصاً     اندازهداده شده ، فراهم می کند ؛ مانند میانگین  

سته هایی         سلول های تومور که ه ست ، مانند  سرطان مدم ا شکل   غیر طییعی )بزرگ(از نظر اندازه ومختل  

 دارند.

وجود دارد ،  3و تضنناد فازی 2، فلوئورسنننا1مانند برایت فیلددر حالی که روش های متعدد میکروسننکوپی 

شتراگ می گرارند تا تجزیه و تحلیل را به وسیله اجرای شناسایی و بخش       تمام این ها ، یک نیاز  مشترگ را به ا

 ا شروع کنیم ؛بندی انورادی سلول ها ر

                                                           
1 Bright field  

2 Fluorescence 

3 Phase contrast  
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در حالی که بسیاری از روش های رنگ آمیزی معمول استواده شده ، به صورت ویژه غشاء سلول را رنگ        

)فلوئورسنننا( هسننته ها را رنگ  1نمی کند ، به جای آن روش هایی مانند هماتوکسننایلین )برایت فیلد (یا داپی

 می کند .

سته ها ب     سایی و بخش بندی ه شنا سی ترین قد   از این رو ، ما با  سا م در تجزیه و ه عنوان یک نیاز اولیّه و ا

 تصویر و آسیب شناسی دیجیتال ، شروع کردیم.تحلیل 

  

                                                           
1 DAPI 
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 های قبلی کار 3

یک آن  شماری از الگوریتم ها وجود دارد که برای حل مشکل شناسایی هسته ها استواده شده است که به         

( تعری  x,yدا )برای سلول واقع در تصویر، یک نقطه تنتصویر از نمونه ی بافتی داده می شود ، ما میخواهیم که  

 کنیم که در داال هسته ها واقع شده است.

 2، همراه با تیدیل حوزه آبریز 1اولین کالس الگوریتم ها برای شننناسننایی مراکز هسننته ها ، از تیدیل فاصننله 

 استواده می کند.

مثننال آدیگننا      نننند            ( از یننک مجموعننه از      U.Adiga, Aug2006)برای  پردازش مننا یش  پ تر هننای  ل ی  ف

شار  سینه با هدف تجزیه        3جدت انت سرطان  صاویر چند منظوره از بافت  صله در ت ، قیل از به کار گرفتن تیدیل فا

 تحلیل تغییرات ژنتیکی در هسته های سلول که از تومور اصلی دور هستند ، استواده کرده است.

ش  سایش     دومین کالس از الگوریتم ها به عملگرهای ریخت  صوص عملگر فر سی تکیه می کند ، به ا ،  4نا

بودند  3*3و  7*7( این مشکل را با استواده از دو مجموعه از عناصر سااتار یافته که  X.Yang, Nov.2006یانگ )

تا  گیرند میبه کار  7*7های درشننت رد. در این روش به صننورت تکراری فرسننایش ها را با فیلتر، بر طرف ک

ستانه  شخص   زمانی که به آ سپا فیلتر های ظری       ی م سد ،  ستانه ی     3*3شده بر ستواده می کنند تا به آ را ا

 دیگری برسیم.

                                                           
1 Distance transform 

2 watershed 

3 Directional diffusion 

4 Erosion operation 



 
 

8 

 

 : سااتار المان های ظری  و درشت استواده شده به وسیله یانگ1 شکل

 نشانگر های حاصل ، هسته ها را در تصویر نشان اواهند داد.

برای پیاده سننازی پیدیده تر می کند ، این اسننت که شننخص برای شننروع به   چیزی که این تکنیک ها را 

 نیاز دارد ، پا نیاز است که اسالید آسیب شناسی اصلی ،  به روش هایی ،  دودویی شود. 1تصویر دودویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 binary 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 نتیجه گیری 6

س     شده را برای پیش بینی اینکه یک پیک ستواده از یک طیقه بندی اطی نظارت  ل متعلق در این گزارش ،  ا

 وید است :این به چند دلیل م  .به یک هسته هست یا ایر را بر اساس رنگ آن  ، مورد بررسی قرار داده ایم

ود . هنگام براورد با انواع بافت و پروتوکل های رنگ آمیزی متواوت ، باعل انعطاف پریری می شننن              (1

شد، همان طیقه بندی می ت      برای مثال  سر و گردن با سینه یا  صویربرداری از بافت  واند با تغییرات اگر کاربر در حال ت

 .نور، طرح های رنگی و اسکنر های آسیب شناسی دیجیتال ، سازگار باشد 

سایی هسته در نیود آن      (2 شنا ضافه  )مثال کاربر  در بخش  2و پیدا نکردن هسته   1از طریق بازاورد کاربری ا

 .بندی ندایی را شناسایی می کند( ، می توان الگوریتم بخش بندی کلی را تصحیح کرد

ند معیا           مان با انتخاب وسنننیع تر از ویژگی های تصنننویر بدیود داد ،  ندی اطی را می توان  قه ب رهای  طی

( . عالوه بر این ، می توان این را انعطاف 3*3)به عنوان مثال ، مقادیر میانگین رنگ یک همسننایگی  3همسننایگی

 پریر تر کرد اگر کاربر قادر به انتخاب یک منطقه غیر مستطیلی مورد عالقه می بود .

حل های مم و در مورد ما همدنین الگوریتم ها را برای شناسایی هسته و بخش بندی ، اجرا و بررسی کردی    

 قابل ارتقا و بدسازی ، بحل کردیم .

 

                                                           
1 False negatives  

2 False negatives  

3 Neighborhood metrics 
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 مجموعه ای از الگوریتم های شننناسننایی و بخش بندی هسننته ها که ، هنوز که مطالب مطرح شنندهبا این 

آمادگی بالینی داشته باشد را ندارد ، همدنان پتانسیل قابل توجدی برای تجزیه تحلیل تصویر دیجیتال برای بدیود 

 شناسی و تشخیص و درمان بیماران در سرتاسر جدان ،  وجود دارد . عمل آسیب
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