
 

اتساع  نروشي جديد براي تشخيص ميكروآنوريسم از تصاوير شبكيه مردمك هاي بدو
  با استفاده از پردازش تصوير داراي رتينوپاتي ديابتي

  
  
  
  

هاي از نشانه MA باشد.به كمك كامپيوتر مي )DR( يكي از مراحل اصلي در تشخيص رتينوپاتي ديابتي )MA( ميكروآنوريسم ها تشخيص - چكيده
 كنـد.  مـي كمـك   نابينـايي  به كاهش MAسريع  تشخيصدر حاليكه،  و يكي از علل اصلي از دست دادن بينايي در بيماران ديابتي است. DR اوليه

از در ايـن مقالـه    .اسـت دست بررسـي   هاي خوني هنوز در با توجه به اندازه ريز، كنتراست كم و همچنين شباهت با رگ MAاتوماتيك  تشخيص
هـاي بـدون   مردمـك  در MAتشخيص به منظور عصبي جهت طبقه بندي  شبكهاز و  MAاستخراج نواحي نامزد ي رياضي جهت مورفولوژعمليات 

 شـود. به عنوان طبقه بند استخراج ميجهت استفاده در شبكه عصبي  ويژگي 18، به ازاي هر پيكسل از نواحي نامزد شود.گرفته ميكمك اتساع 
 ،هايي كه بدرستي تشخيص داده شده اندپيكسل درصد واست  هاي بدون اتساع اعمال شدهمربوط به مردمكتصوير  12روش پيشنهادي  بر روي 

   سازي در بخش سوم آورده شده است.نتايج شبيه % مي باشد.98.9
  

 رتينوپاتي ديابتي، ميكروآنوريسم، شبكه عصبي، استخراج ويژگي، مورفولوژي رياضي - كليد واژه

 مقدمه -1

اصلي نابيناييست بطوريكه  علليكي از  )DR(1بتيرتينوپاتي ديا
. ه استديرس % از جمعيت جهان4.4به  2013شيوع آن تا سال 

 15% از آنها بعد از 97% از افراد ديابتي بعد از پنج سال و 17
علت اين  .]1[ شوندسال ابتال به ديابت متوجه اين عارضه مي

اين افزايش، به  باشدكهيزان انسولين در خون ميافزايش م عارضه
كند. مشكل اصلي در رابطه با عروق خوني شبكيه صدمه وارد مي

 ،در مراحل اوليه اين بيماري اين است كه DRيك بيمار مبتال به 
. شودمشاهده نمي اي از اختالل در بيناييتقريبا هيچ نشانه

  بنابراين بيماران ديابتي بايد تحت نظر باشند.  
در  )MA(2هاميكروآنوريسمتشكيل  ،DRاز اولين عالئم باليني 

كاهش بينايي در بيماران ديابتي  است كه موجب سطح شبكيه

                                                                          
 
 

1 Diabetic Retinopathy 
2 Microaneurysms 

هاي گير بودن و احتمال خطاي باالي روشدليل وقتهب .شودمي
با توجه به اندازه ( MAدستي، تشخيص خودكار و زود هنگام 

تواند مي هاي خوني)كم و همچنين شباهت با رگريز، كنتراست 
شدت بيماري، بهبود مديريت بيماران ديابتي و كمك  در كاهش

  به چشم پزشكان در بررسي و درمان اين بيماري موثر باشد. 
هاي بدون اتساع خيلي دشوار بخصوص از مردمك MAتشخيص 

- روشاست. درنتيجه، ايجاد يك سيستم اتوماتيك با استفاده از 

و تركيب آن  (بهبود تصوير، قطعه بندي و ...) تصوير هاي پردازش
ها MAهاي هوشمند امروزي كه بتواند بطور ساده و موثر با روش

تواند كمك شاياني به درمان سريع و دقيق مي ،دهدرا تشخيص 
. اكثر روشهاي موجود نمايدديابت و جلوگيري از نابينايي و كوري 

از روي تصاوير رنگي شبكيه بيماراني كه  MAبراي تشخيص 
 گردد. به عنوان مثال،ت حاصل ميمردمك آنها متسع شده اس

Dupas و  ترين فاصلهنزديك هاياز روش ]2[ و همكارانش درk 
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بندي نواحي براي بخش به ترتيب )kNN(1همسايه نزديك
 sensitivity كه كننداستفاده مي 2بنديكالس و MAمشكوك به 

 Zhang .رسانند% مي72.7% و 83.9را به ترتيب به   specificityو
) MSCF(3از ضرايب مرتبط چند مقداري ]3[رانش در و همكا

ها استفاده بندي ويژگيو كالس MSCFكنند. آنها از استفاده مي
ه د. سپس بدهن تشخيصرا  MA نامزدهاي كنند تا پيكسلمي

-سازي بكار گرفته مي، آستانهMAهاي نامزدمنظور تعيين تعداد 

براي تعيين اندازه را  4هاي مبتني بر رشد ناحيهشود و الگوريتم
MA هاي پيشنهاديروش. برندبكار ميSpencer   وCree  و

- رياضي براي بخش مورفولوژياز يك  ،]5و4[در همكارانشان 

و   Sinthanayothin.بردبهره ميدر تصاوير رنگي  MAبندي 
رتينوپاتي  تشخيصبراي  خودكاريك سيستم  ]6[همكارانش در 

بندي قابل رشد ناحيه بازگشتي ديابتي با استفاده از بخش
5)RRGS( كنند كه در آن پيشنهاد ميsensitivity  و % 77.5به

specificity  د. رسمي% 88.7بهUsher  براي  ]7[و همكارانش در
رشد ناحيه هاي روش از تركيب ،نامزدنواحي زخمي  تشخيص
 بندي طبقهبراي  و و آستانه سازي تطبيق پذير )RRG(6بازگشتي

د. تركيب اين دو روش كننفاده ميك شبكه عصبي استاز ي
sensitivity  رساند و نياز به بررسي توسط انسان مي% 94.8را به

كارهاي انجام  ]8[در و همكارانش  Niemeijer .دكنميرا نصف 
و همكارانشان را با يك سيستم  Frame و Spencer شده توسط
و ويژگي  ركيب كردهپايه كالس بندي پيكسلي ت تشخيص بر

براي   top-hat آن عمليات كه در دهندارائه ميهايي جديدي را 
 و همكارانش Akara كه،در حالي شود.استفاده ميها شناسايي رگ

ها از تصاوير MAروشي ساده و موثر براي تشخيص  ]9[در 
بندي و طبقه مورفولوژي رياضيبا استفاده از  بدون اتساعشبكيه 

، sensitivity ،specificity ،precision بيز ارائه دادند كه
accuracy  99.99% و 83.34%، 99.99%، 85.68را به ترتيب به  %

    د.رسان
مرحله  د.باشش پيشنهادي شامل چهار مرحله ميدر اين مقاله رو

 ،در اين مرحله نويز تصوير كاهش يافته پردازش،اول پيش
كنواخت كنتراست تصوير بهبود و تغييرات روشنايي در تصوير ي

ها و ترشحات با شود. در مرحله دوم نواحي مربوط به رگمي
و از تصوير حذف  ت رياضي مورفولوژي تشخيصاستفاده از عمليا

                                                                          
 
 

1  k-nearest neighbors  
2 Classification 
3  Multi-Scale Correlation coefficients 
4  region-growing-based 
5  Recursive Region Growing Segmentation 
6  Recursive Region Growing 

د. در مرحله سوم گرداستخراج مي MAد و نواحي نامزد نشومي
ويژگي به ازاي هر  MA، 18هاي ظاهري نواحي با توجه به ويژگي

- ايت در مرحله چهارم پيكسلشود و در نهپيكسل استخراج مي

با استفاده از شبكه عصبي شناسايي و از تصوير  MAهاي غير 
  شوند.نهايي حذف مي

ساختار اين مقاله بدين صورت است كه روش پيشنهادي در 
ايج نت 3در بخش  گام به گام توضيح داده شده است. 2بخش 
بندي انجام جمع 4در بخش  سازي آورده شده و در نهايتشبيه

    شود.يم

 پيشنهادي روش -2

مرحله  دراست كه  بدين گونهميكروآنوريسم  تشخيصروند    
جهت كاهش نويز و بهبود  ،بر روي تصوير اوليه پردازشپيش

ود كنتراست و تصحيح سايه فيلتر گذاري، بهب عملياتكيفيت 
تشخيص و حذف  ،شود. در مرحله بعد رگها و ترشحاتانجام مي

د. در ادامه به ازاي نشونامزد استخراج ميدر نهايت نواحي  شده و
 سپس شود.ويژگي استخراج مي 18 ،هر پيكسل از نواحي نامزد

هاي ويژگي استخراج شده، برداربا استفاده از  7شبكه عصبي
 1شكلدر  كند.بندي ميطبقه  MAو غير MAنواحي نامزد را به 

   كنيد.را مشاهده مي MAروال كلي تشخيص 

 پيش پردازش -2-1

هاي تشخيص يت تصوير شبكيه چشم روي كارايي الگوريتمكيف
MA پردازش يك مرحله مهم به منظور تاثير دارد. بنابراين پيش

از آنجا كه كنتراست بين  آيد.تصوير به شمار مي بهبودكيفيت
تصوير اصلي  )Ig( در باند سبز MAها و نقاط زمينه و رگپس

ر در اين باند صورت ها بر روي تصويتر است، پس پردازشبرجسته
به منظور كاهش تاثير نويز، فيلتر ميانه بر روي تصوير  گيرد.مي

 به منظور افزايشسپس،  شود.اصلي در باند سبز اعمال مي
كنتراست تصوير از برابر سازي هيستوگرام تطبيقي محدود شده 

به علت توزيع غير شود. استفاده مي CLAHE8كنتراست يا 
زمينه تصوير تغييرات كند روشنايي يا پس يكنواخت روشنايي، در

تفاضل ) از Isc( سايهشده تصحيح  تصويرشود. سايه مشاهده مي
ايجاد تصوير اصلي  وتصوير مات شده به وسيله فيلتر ميانه بين 
-پردازش را مشاهده مي نتايج مرحله پيش 2شكل  در .شودمي

   كنيد.
                                                                          

 
 

7 Neural network 
8 Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization 



 

  

  
 MAكلي از روند تشخيص  نماي .1شكل 

 حذف رگ ها و ترشحات -2-2

شود زيرا در اين مرحله ترشحات موجود در تصوير حذف مي
كه آنها كنار هم قرار مي گيرند ممكن است به اشتباه به زماني

تشخيص داده شوند. از اينجا كه اين ترشحات از  MAعنوان 
در نظر گرفتن يك  تر هستند پس باديگر نقاط تصوير روشن

 شود، نواحي ترشحاتصورت تجربي مشخص ميبه آستانه كه 
)IExudate( ها به دو دليل وجود رگ د.نشواز ديگر نقاط مجزا مي

 ي باهم رنگ شود و بايد حذف شوند. اول،شكل ميباعث م
MA (به رنگ قرمز)دوم،و ها MAدهندوي رگ ها رخ نميها ر. 

صويري كه تصحيح سايه بر روي آن در اين مرحله دو تصوير از ت
عمليات  با اعمال Iclosingشود. تصوير انجام شده، ساخته مي

 Ifillingشود و تصوير ايجاد مي  Iscبر روي تصوير  1مورفولوژي بستن
ايجاد   Iscبر روي تصوير 2با اعمال عمليات مورفولوژي پركردن 

ضل دو تصوير در تصوير با تفا )IVessel( شود. نواحي نامزد رگمي
Iclosing و Ifilling تبديل كمينه  ادامه با اعمال در شود.استخراج مي

تصوير ابتدايي شامل نواحي  ، Iscبر روي تصوير 3يافته گسترش
  شود.استخراج مي IEMيا  MAنامزد 

  
  

                                                                          
 
 

1 closing 
2 Filling 
3 Extended-Minima Transform 

 
  ايه) تصحيح سd) بهبود كنتراست c فيلتر ميانه )b) تصوير اصلي a .2شكل 

سپس نواحي رگ و ترشحات را از تصوير ابتدايي نواحي نامزد 
MA  كنيم.حذف مي)1(معادلهبا استفاده از  

  
)1                                     (ExudateVesselEMMA IIII                         

                                      

  كنيد.را مشاهده مي MAاستخراج نتايج عمليات  3شكلدر 
  

 
   MA ) نواحي ابتدايي نامزدc) نواحي رگ bنواحي ترشحات  )a   .3شكل

d نواحي نامزد نهايي (MA  

  
  
  



 

 استخراج ويژگي -2-3

 18پيكسل حذف شدند،  10ازه كمتر از بعد از اينكه اشيا با اند
  شود:ويژگي جهت استخراج و ورود به طبقه بند تعريف مي

  مقدار شدت پيكسل تصوير حاصل از تصحيح سايه -1
  مقدار شدت پيكسل تصوير حاصل از باند سبز -2
  )MAاز غير MA(جهت تمايز 1رنگ و شكل پيكسل -3
  انحراف معيار تصوير حاصل از تصحيح سايه -4
  تصوير حاصل از باند سبزانحراف معيار  -5
 با انحراف معيارهاي DOGفيلتر  پنج -6

حاصل اختالف دو  DOGفيلتر ( 0.5،1،2،4،8،16،32
   ). انحراف معيارهاي ذكر شده مي باشدفيلتر گوسي با 

  نامزد MAمساحت  -7
  نامزد MAمحيط  -8
  نامزد MAگريز از مركز  -9

  نامزد MAمدور بودن  -10
ي تصوير حاصل از بر رو نامزد MAشدت ميانگين  -11

  تصحيح سايه
  بر روي تصوير باند سبز نامزد MAشدت ميانگين  -12
 MAنسبت طول محور بزرگ به طول محور كوچك  -13

 نامزد

  بندي با شبكه عصبيطبقه -2-4

ها از شبكه عصبي چند بندي پيكسلطبقهدر اين مقاله به منظور 
-شبكه عصبي پياده شود.استفاده مي MLP2اليه پرسپترون يا 

 18، اليه ورودي كه با اولين اليه اليه است. 3سازي شده شامل 
، اليه بعد هاي ويژگي است.و ورودي آن بردار نرون تعريف شده

كه  اليه خروجي نرون است و اليه آخر، 50كه داراي  اليه مخفي
هر نرون در طبقه  بندي است.دهنده نتايج طبقهبا دو نرون نشان

- ها به اليه پنهان متصل ميز وزناي اورودي از طريق مجموعه

ها در مقادير ورودي در هر گره مجموع حاصل ضرب وزن شود.
-نزاي از ومده به واسطه مجموعهآمحاسبه شده و مقادير بدست 
بين مقادير  حال اگر تفاضلد. نشوها به اليه خروجي اعمال مي

(=خطا) از مقدار مشخصي تجاوز كند، 3خروجي و مقدار مطلوب
ها شود. بدين مفهوم كه وزنمرحله آموزش دوباره تكرار ميآنگاه 

هاي جديد دوباره هاي جديد به واسطه وزنتغيير كرده و خروجي

                                                                          
 
 

1 Hue 
2 Multi-Layer Perceptron 
3 Desired Value 

انجام  FFBP4مرحله آموزش بر اساس الگوريتم  شوند.محاسبه مي
شود. بازده مرحله آموزش به وسيله تابع خطاي حداقل مي

دهنده ار نشاناين مقد شود.محاسبه مي MSE5مربعات يا 
 قفو شرط تو  مقدار خروجي به مقدار مطلوب است نزديكي

 نماي كلي 4شكل در  اساس اين مقدار است. مرحله آموزش بر
  شود.مشاهده مي در اين مقاله شبكه عصبي تعريف شده

 نتايج -3

تصوير  12ز به منظور بررسي روش پيشنهادي ا در اين مقاله
از آنجا كه  هاي بدون اتساع استفاده شده است.مربوط به مردمك

نظر گرفته شده است پس  روش پيشنهادي بر اساس پيكسل در
آموزش و تست تهيه  هاي ورودي براي مرحلهحجم زيادي از داده

ها وجود بردار ويژگي مربوط به پيكسل 4308كه شود. بطوريمي
 در MAو غير MAهاي اي پيكسلبر صورت مساويدارد كه به 

نرخ بازده براي شبكه عصبي در مرحله  نظر گرفته شده است.
 نمودار بازده شبكه عصبي، است. 0.129آموزش برابر با 

نمايش داده )7(-)5(در شكل 7ماتريس اغتشاشو   ROC6نمودار
و  MAدر ماتريس اغتشاش ستون اول مربوط به حالت  .شده اند

  است.   MAالت غيرستون دوم مربوط به ح
و نرخ  98.9%با برابر  TP8نرخ  كنيدهمانگونه كه مشاهده مي

TN9 % براي طبقهشبكه عصبي آموزش ديده  است. 99.8برابر با-

هاي غير پيكسل ،8شكل طبق  .شودها استفاده مي بندي پيكسل
MA  مانده و نواحي باقي تصوير حذف شده طبقه بندي ازبعد از

    .باشدمي ها MAمربوط به 
  

  
  نمايي كلي از شبكه عصبي تعريف شده .4شكل 

  

                                                                          
 
 

4 Feed -Forward Back Propagation 
5 Mean Square Error 
6 Receiver Operator Characteristic 
7 Confusion Matrix 
8 True Positive 
9 True negative 



 

 جمع بندي -4

هاي اوليه رتينوپاتي از نشانه هاMAيا  هاميكروآنوريسماز آنجا كه 
ادن بينايي در بيماران ديابتي و يكي از علل اصلي از دست د

 نابينايي به كاهش MAسريع  پس تشخيص ،ديابتي هستند
در اين مقاله روشي ارائه شده است كه بدون نياز  كند.ميكمك 

به صورت  MAبه تشخيص چشمي دكتر معالج، امكان تشخيص 
شود. روش پيشنهادي شامل چهار مرحله است. افزاري فراهم نرم

تصوير كاهش يافته، در اين مرحله نويز پردازش، شمرحله اول پي
تصوير يكنواخت كنتراست تصوير بهبود و تغييرات روشنايي در 

  ها و ترشحات با رگ شود. در مرحله دوم نواحي مربوط بهمي
 
 

 
 

از عمليات رياضي مورفولوژي تشخيص داده شده و از  استفاده
شوند. در استخراج مي MAشوند و نواحي نامزد تصوير حذف مي

 MA ،18هاي ظاهري نواحي مرحله سوم با توجه به ويژگي
در مرحله  ،در نهايت شود.تخراج ميه ازاي هر پيكسل اسويژگي ب

با استفاده از شبكه عصبي شناسايي  MAهاي غير چهارم پيكسل
 12شوند.  اين روش جديد بر روي و از تصوير نهايي حذف مي
هاي بدون اتساع اعمال شده و نتايج تصوير مربوط به مردمك

 سازي در بخش سوم آورده شده است.شبيه
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  مربوط به روش پيشنهادي ROC. نمودار 6شكل 



 

  
  

 
 

. ماتريس اغتشاش7شكل 

  
  استخراج شده  MA. نواحي 8شكل 
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