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 اطالعات ناقص ثبت شده در. باعث تضعیف شدید پرتو میشود،CT وجود کاشتهای فلزی در میدان دید پرتوهای ساطع شده در اسکنرهای
 که به شدت کیفیت تصویر را تحت تاثیر قرار، منجر به تشکیل رگههای تیره و روشن در تصاویر حاصله میشود، در بازسازی تصویر،آشکارسازها
 شرکتهای.میدهد و باعث تشخیص نادرست ساختارهای نزدیک کاشتهای فلزی و بروز خطا در تخمین دُز در برنامههای طراحی درمان میشود
 اقدام به توسعه و افزودن الگوریتمهایی به منظور کاهش آرتیفکتهای فلزی در، برای افزایش کارایی اسکنرهای خودCT سازندهی اسکنرهای
 به عنوان یکی از موفقترین الگوریتمها در کاهش آرتیفکت فلزیNMAR  وOMAR  الگوریتمهای، در این میان.تصاویر حاصله کردهاند
 موجود در اسکنرهایMAR  در این پژوهش قصد داریم عملکرد این دو الگوریتم. در اسکنرهای فیلیپس و زیمنس بکارگیری شدهاند،)MAR(
. مورد ارزیابی قرار دهیم، با بررسی پارامترهای کیفیت تصویر و به صورت کیفی و شهودی با بررسی تصاویر کلینیکی،تجاری را به صورت کمی

 پرتو درمانی،MAR ، آرتیفکت،CT ، مقطعنگاری کامپیوتری: کلیدواژهها
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Abstract :
The presence of metal implants in the field of view of the beams emitted by CT scanners
severely attenuates the beam. Incomplete information recorded in the detectors, by
reconstructing the image, leads to the formation of dark and light streaks in the images,
which severely affects the image quality and causes misdiagnosis of structures close to
metal implants and errors in dose estimation in treatment planning programs. To increase
the performance of their scanners, CT scanners vendors have introduced and added
algorithms to eliminate metal artifacts. The OMAR and NMAR algorithms, which are the
most widely used and well-known metal artifact reduction (MAR) algorithms, have been
implemented on Philips and Siemens scanners, respectively. In this study, we intend to
evaluate the effectiveness of these two MAR algorithms in commercial scanners
quantitatively and qualitatively.
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 .1مقدمه
کیفیت باالی تصاویر  CTباعث شده است که اسکنرهای  CTبه عنوان پرکاربردترین سیستم تصویربرداری پزشکی در
بین سیستمهای دیگر شناخته شود] .[1کاشتهای فلزی مانند :پروتزهای مفصل ران ،پیچ و صفحههای فلزی ،به طور
معمول در جراحی استخوان استفاده میشود .همچنین ،آمالگام( 1آلیاژ جیوه) کاربرد فراوانی در پرکردن دندان دارد.
وجود چنین اجسام فلزی با عدد اتمی باال باعث میشود که به واسطه آرتیفکتهای ستارهای شکل که به صورت خطوط
تیره و روشن نمایان میشود ،تصاویر بازسازی شده کیفیت خود را از دست بدهند] .[2کاشتهای فلزی به سه دلیل
عمده  :سخت شدگی پرتو ،پرتوهای پراکنده و نویز باعث تشکیل آرتیفکت در تصاویر  CTمیشوند].[3
در اسکنرهای  CTبا طیف پرتوهای ایکس مواجه هستیم و فوتونهای با انرژی کمتر به راحتی توسط اجسام فلزی با
عدد اتمی باال جذب می شوند .در نتیجه ،متوسط انرژی پرتو افزایش مییابد و پرتو سخت میشود و فیزیک انتقال آن
تغییر میکند .در شرایط بحرانی ،در حضور اجسام فلزی با اندازه بزرگ ،چگالی زیاد یا عدد اتمی زیاد ،افزایش جذب
فوتون ممکن است منجر به کمبود فوتون شود ،به این معنی که تعداد فوتونها ناکافی است و قابل مقایسه با سطح نویز
یا کمتر از آن میشود .به دلیل افزایش انرژی پرتوی تابشی ،سیگنالهای ثبت شده در آشکارسازها ،تحت تاثیر پرتوهای
پراکنده بر اثر اندرکنش پراکندگی کامپتون قرار میگیرند .پراکندگی در سراسر بیمار اتفاق میافتد ،مسیر اشعه ایکس
مربوطه تغییر میکند و پرتو پراکنده شده به اشتباه در آشکارساز دیگری ثبت میشود .ترکیب سخت شدگی پرتو و
پرتوهای پراکنده ،منجر به ایجاد رگههای تیره در تصویر در امتداد محور بیشترین تضعیف میشود ،در حالی که جسم
فلزی به رنگ سفید نمایان میشود .اثر مهم دیگر ،نویز است که به تشکیل آرتیفکت در تصاویر  CTکمک میکند ،به
ویژه هنگامی که فوتونی که به آشکارسازها میرسد به دلیل تضعیف شدید ،به طور قابل توجهی کاهش مییابد .تشخیص
فوتون در آشکارسازها از یک توزیع پواسون پیروی میکند ،بنابراین تعداد کم فوتون باعث خطاهای آماری باالتری میشود
که به صورت رگههای نازک تیره و روشن در تصویر نمایان میشود] .[4کیفیت باالی تصاویر  CTدر شناسایی و تشخیص
بیماری و پیگیری روند درمان بیمار ،بسیار مهم است] .[5بتابراین طی  4دهه اخیر ،تالشهای بسیاری برای معرفی
روشهایی برای رفع خطای ناشی از آرتیفکتهای فلزی در تصاویر  ،CTصورت گرفته است که به عنوان روشهای کاهش
آرتیفکت فلزی یا به اختصار  MAR2نامیده میشوند .شرکتهای سازنده اسکنرهای  CTسعی کردهاند که بهترین
الگوریتمها را برای رفع و یا کاهش بیشتر آرتیفکتهای فلزی معرفی کنند و به منظور افزایش بهرهوری اسکنرهای خود
این الگوریتمها را به صورت پالگینهایی به سیستم خود اضافه کنند .فیلیپس و زیمنس ،دو تولیدکننده بزرگ سیستمهای
تصویربرداری پزشکی هستند که دو الگوریتم  OMAR3و  NMAR4را به اسکنرهای خود اضافه کردهاند].[4
الگوریتمهای  MARدر حالت کلی به دو دسته :الگوریتمهای مبتنی بر درونیابی و الگوریتمهای بر پایه تکرار ،تقسیمبندی
میشوند .الگوریتم  ،OMARترکیبی از این دو دسته است که در گام اول ،با استفاده از الگوریتمهای بخشبندی ،تصویر
مربوط به ناحیهی فلزی و تصویر طبقه بندی شده مربوط به بافتهای بدن ،ایجاد میشود .سپس دادههای سینوگرام هر
سه تصویر ،ورودی ،طبقه بندی شده و تصویر ناحیهی فلزی ،توسط تبدیل رادون ،تولید میشود .سپس یک سینوگرام
خطا با کم کردن سینوگرام طبقه بندی شده از سینوگرام ورودی ،محاسبه میشود .دادههای سینوگرام فلزی به عنوان
ماسک استفاده میشود تا دادههای غیرفلزی را از سینوگرام خطا حذف کند .سرانجام دادههای سینوگرام خطا با اعمال
عکس تبدیل رادون ،به فضای تصویر انتقال یافته و برای بدست آوردن تصویر اصالح شده ،از تصویر ورودی کم میشود
و این فرآیند به صورت تکراری انجام میشود تا در نهایت به پاسخ مطلوب همگرا شود] .[6در الگوریتم  NMARنیز
همانند  ،OMARتصاویر و سینوگرامهای مربوط به ناحیهی فلزی و تصویر طبقه بندی شده از بافتهای بدن ،تشکیل
می شوند .سینوگرام مربوط به تصویر ورودی را باتقسیم بر سینوگرام طبقه بندی شده ،نرمال سازی میکنند .دادههای
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مربوط به ناحیه فلزی ،با درونیابی از دادههای در همسایگی آن در سینوگرام نرمال شده ،جایگزین میکنند .در نهایت با
اعمال عکس تبدیل رادون بر سینوگرام اصالح شده ،تصویر خروجی ایجاد میشود].[7
در این پژوهش ،مقایسهای بین دو الگوریتم تجاری  OMARو  NMARصورت گرفته است ،به طوری که برای ارزیابی
کمی ،پارامترهای  MRE2 ، NRMSE1و ( MAD3از پارامترهای مهم کیفیت تصویر) برای هر دو الگوریتم محاسبه
شده و به منظور ارزیابی کیفی یا شهودی ،عملکرد این دو الگوریتم بر روی تصاویر کلینیکی ،مورد مطالعه قرار داده شده
است.
 .2روش کار
 . 1 .2شبیه سازی
روشهای  OMARو  NMARبا استفاده از مطالعات شبیه سازی شده و بالینی ارزیابی میشوند .در تصاویر بالینی،
هیچگاه نمیتوان تصویری از یک برش را در اختیار داشت که هم توسط آرتیفکتهای فلزی تخریب شده باشد و در عین
حال تصویری از همان برش موجود باشد که هیچ آرتیفکت فلزی نداشته باشد .برای دستیابی به چنین شرایطی ،از یک
برنامه شبیه سازی استفاده کردهایم] .[8در این شبیه سازی ،تصویر  CTاز بیماری بدون کاشت فلزی تهیه شده است و
سپس اعداد  CTمربوط به هر پیکسل ،به ضرایب تضعیف مربوط به آن پیکسل تبدیل شده است .سپس ناحیه فلزی
متناسب با این تصویر را تشکیل داده و پروجکشنهای مربوط به این ناحیه فلزی با اعمال تبدیل رادون بدست آمده است.
در نهایت با ادغام سینوگرام مربوط به تصویر بدون آرتیفکت و سینوگرام مربوط به ناحیه فلزی ،سینوگرام تخریب شده با
پروجکشنهای کاشت فلزی بدست می آید .سینوگرام مربوطه با اعمال عکس تبدیل رادون به ناحیه تصویر انتقال داده و
تصویر تخریب شده با آرتیفکت فلزی تشکیل شده است (شکل.)1

شکل .1تصویر بدون آرتیفکت (الف) که با افزودن مجازی کاشتهای فلزی (ب) به آن ،تصویر تخریب شده با آرتیفکت فلزی (ج) ،شبیه سازی
شده است.

 .2 .2ارزیابی کمی عملکرد الگوریتمهای MAR

تجزیه و تحلیل عملکرد کمی الگوریتمهای  MARمعرفی شده ،با محاسبه خطای میانگین مربعات نرمال
شده )( (NRMSEمطابق معادله ( ،))1خطای نسبی متوسط (( )MREمطابق با معادله ( ))2و میانگین انحراف مطلق
(( )MADمطابق معادله ( ))3تفاوت بین تصویر بدون آرتیفکت ،بدون درج ناحیه فلزی در تصویر (شکل-1الف) و تصاویر
اصالح شده  MARانجام میشود:
1
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 I Jcorrو  ، I Jrefاعداد  CTدر هر پیکسل از تصاویر اصالح شده و مرجع( 1تصویر بدون آرتیفکت) است  .و ، I ref
میانگین اعداد  CTپیکسلها در تصویر مرجع I corr ،میانگین اعداد  CTپیکسلها در تصویر اصالح شده و  ،Nتعداد کل
پیکسلها است .هر چه اختالف میان تصاویر اصالح شده و مرجع (  I Jcorrو  ) I Jrefافزایش یابد ،پارامترهای ،NRMSE
 MREو  ،MADزیاد خواهند شد].[9
 .2نتایج و بحث
در این پژوهش ،الگوریتمهای  OMARو  NMARبر روی تصاویر ناحیه دهان اعمال شده است که آرتیفکتهای فلزی
به واسطه وجود دندانهای پر شده با ماده با چگالی باال از جنس آمالگام ،تصویر را دچار تخریب کردهاند .تصاویر اصالح
شده با الگوریتمهای  OMARو  NMARبه همراه تصویر اصلی که با آرتیفکتهای فلزی تخریب شدهاند ،در شکل2
نشان داده شده است.

Reference image
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شکل .2بازسازی تصاویر  CTبا کاشتهای فلزی به همراه تصاویر اصالح شده با دو الگوریتم  OMARو ..NMAR

تصویر  CTاز ناحیه سر با ولتاژ تیوب  120 kVpو جریان  282 mAو با ابعاد تصویر  ،512×512دریاقت شده است.
در تصاویر اصالح نشده ،آرتیفکتهای رگهای شدید بین دندانهای پر شده مشاهده میشوند .هنگام اعمال الگوریتم
 ،NMARتا حدی از شدت آرتیفکتها کاسته میشود ،اما همچنان آرتیفکتهای رگهای در تصویر اصالح شده باقی
مانده است .الگوریتم  ،NMARبر پایه روشهای بخشبندی 1تصویر کار میکند] .[7به این دلیل ،پس از استفاده از
الگوریتمهای ساده بخشبندی ،آرتیفکتهای ثانویهای به تصویر اصالح شده اضافه شده که مانع از بازیابی مناسب بافتهای
تخریب شده ،میشوند .تصاویر اصالح شده با الگوریتم  OMARنسبت به الگوریتم  ،NMARبدون اضافه کردن
آرتیفکتهای ثانویه به تصویر اصالح شده ،بافت های تخریب شده را بهتر بازیابی کرده است .در تصاویر  2و  ،3رگههای
تیره که به واسطه اثر سخت شدگی پرتو ایجاد شدهاند ،به خوبی توسط الگوریتم  OMARاصالح نشدهاند .اما در مجموع
تصاویر اصالح شده با الگوریتم  OMARپاسخ مناسبتری به نسبت تصاویر اصالح شده با الگوریتم  NMARداشتهاند.
همانطور که در نمودار میلهای شکل 3مشاهده میشود ،برای ارزیابی پارامتری دو الگوریتم  OMARو  ،NMARمعیارهای
سنجش کیفیت تصویر  MRE ،NRMSEو  MADبه صورت درصدی از این مقدار در تصویر اصلی محاسبه شده و
تصاویر اصالح شده با هم مقایسه شده اند.

Segmentation
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. در تصاویر اصالح شده و تصویر اصلیMAD  وMRE ، NRMSE  نمودار گرافیکی از مقایسه.3شکل

 تصویر اصالح. در تصاویر اصالح شده و تصویر اصلی را گزارش میکندMAD  وMRE ،NRMSE  معیارهای،1 جدول
 عملکرد بهتری در کاهش47/58  برابرMAD  و1/91  برابرMRE  و0/21  برابرNRMSE  با،OMAR شده با الگوریتم
. داشته استNMAR آرتیفکتهای تصویر و بازیابی بافتهای تخریب شده به نسبت الگوریتم
 نتایج تجزیه و تحلیل کمی بر روی تصویر شبیه سازی شده.1 جدول
روش

NRMSE

MRE

MAD

FBP

0/88

5/56

82/22

OMAR

0/21

1/91

47/58

NMAR

0/24

2/49

55/44

 نتیجهگیری.4
 با بررسی پارامترهای کیفیتCT  در تصحیح تصاویرNMAR  وOMAR  عملکرد دو الگوریتم تجاری،در این مطالعه
 نتایج کمی و کیفی تحقیق حاضر نشان داده است که الگوریتم..تصویر و بررسی شهودی مورد ارزیابی قرار گرفتند
،NMAR  عملکرد بهتری در بازیابی ساختارهای از بین رفته به واسطه آرتیفکتهای فلزی به نسبت الگوریتمOMAR
.داشته است
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