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روایی روش ابداعی پردازش تصویر در اندازه گیری زاویه  Qدر حالت درازکش

 .9محمد رحیمی  .1 _ 9ناصر مهرشاد
 .9کارشناس ارشد دانشگاه تهران .1 ،استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده
تغییرات زاویة  ،Qمهم ترین عامل بروز سندروم درد کشککی-رانی در تحقیقات مختلف گزارش شده است .در این پژوهش
یک روش غیرتهاجمی جدید برای اندازهگیری زاویة  Qارائه شده است .هدف از پژوهش حاضر ،طراحی و تعیین روایی یک سیستم
اندازهگیری زاویة  Qدر حالت درازکش است .این روش با استفاده از پردازش تصاویر گرفته شده از پایینتنه مقدار زاویة  Qرا
محاسبه میکند .به این منظور زاویة  Qهجده زانو با میانگین و انحراف استاندارد سن ( 42/55 ± 4/42سال) ،وزن± 01/24
( 42/11کیلوگرم) و قد (045/44 ± 2/42سانتیمتر) با استفاده از روش ابداعی پردازش تصویر و روش  CT scanدر وضعیت
درازکش محاسبه و مقدار همبستگی بین این دو روش از طریق ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد .نتایج نشان داد که بین
زوایای  Qبه دست آمده از روش ابداعی پردازش تصویر با روش  CT scanدر حالت درازکش ارتباط معناداری وجود دارد
( .)P=1/110و مقدار همبستگی ( )r =1/24بهدست آمد .براساس نتایج بهدست آمده ،روش ابداعی پردازش تصویر همبستگی
زیادی با روش  CT scanدر اندازهگیری زاویة  Qدارد ،بنابراین از روش ابداعی پردازش تصویر می توان بهعنوان یک روش با دقت
زیاد در کنار دیگر روشها استفاده کرد.

واژههای کلیدی
روایی ،CT scan ،پردازش تصویر ،زاویة  ،Qدرازکش.

 - 9نویسندة مسئول :تلفن 11899811311 :

Email :m.rahimi6465@gmail.com
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مقدمه
سندروم درد کشککی رانی ،)PFPS( 0یکی از عارضههای شایع در بین افراد و ورزشکاران است(.)42 ،44 ،2
از عوامل درگیرکنندة  ،PFPSمیتوان به وجود اختالل های بیومکانیکی اندام تحتانی مانند آنتروورژن ،پرونیشن
پا ،چرخشهای ساق و تغییرات زاویة  Qاشاره کرد ( .)02 ،05 ،02 ،2در این بین تغییرات زاویة  ،Qمهمترین
عامل بروز  PFPSگزارش شده است ( .)24 ،40 ،04 ،2 ،2این وضعیت بالغ بر 45درصد افراد را درگیر
میکند( )24،41و عامل تشدیدکننده در ایجاد وضعیتهایی مانند ناپایداری کشککی ،کندروماالسی کشکک،
آرتریت کشککی رانی ،هایپرپرونیشن پا و مچ پا و سندروم ایلیوتیبیال باند است( .)24 ،41 ،04 ،2بنابراین
استفاده از روش غیرتهاجمی با روایی باال برای اندازهگیری زاویة  Qحائز اهمیت است.
روایی 4اندازهگیری مشخص میکند که تا چه حد یک آزمون قادر به اندازهگیری خصیصهای است که برای
سنجش آن ساخته شده است .روایی به منزلة مهمترین خصوصیت ابزار اندازهگیری ،معادل تناسب ،معناداری و سودمندی
استنباطها و تفسیرهایی است که براساس نمرههای آزمون بهعمل میآید و بیانگر خصیصة تعمیمپذیری
نمرههای آزمون است (.)02 ،01
زاویة  ،Qزاویة حاده بین دو خط فرضی ترسیم شده از خار خاصرة قدامی فوقانی به مرکز کشکک و از مرکز
کشکک به برجستگی درشتنی تعریف میشود ( .)24 ،42 ،44 ،02 ،00روشهای اندازهگیری زاویة  Qبه دو
دستة تهاجمی (مستقیم) مالک و غیرتهاجمی (غیرمستقیم) تقسیم میشوند .روشهای تهاجمی شامل
رادیوگرافی معمولی (اشعة ایکس) و اسکن موضعی با استفاده از کامپیوتر (سیتی اسکن) است و بهعنوان
استاندارد (معیار) طالیی توصیف شدهاند ( .)02تکنیکهای رادیوگرافی که در سال  0222ابداع شدند ،اصلیترین
روشهای مستقیم محسوب می شوند ( .)2تکنیکهای تهاجمی بهدلیل اینکه نتایجش تحت تاثیر تفاوت بافت نرم
در میان نمونهها قرار نمیگیرد ،بهعنوان دقیقترین و معتبرترین روش ثبت زاویه مطرح شده و برای
رواییسنجی ،از روش های جدید اندازهگیری استفاده میشود ( .)20 ،42 ،42البته استفاده از این روشها با
دقت و صحت همراه است ،ولی بهدلیل ماهیت آسیبزنندة آنها (استفاده از اشعههای مضر مختلف) کمتر به کار
1 - Patellofemoral pain syndrome
2 - Validity
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می روند ( .)0در این راستا بهمنظور جلوگیری از آسیبهای احتمالی در استفاده از روشهای تهاجمی ،به تدریج
شیوههای اندازهگیری بهسمت شیوههای غیرتهاجمی سوق داده شد.
شیوههای غیرتهاجمی مورد استفاده نیز مشکالتی دارند .از جمله روش های غیر تهاجمی ،روش گونیامتری
است ،این روش به طور وسیع در تحقیقات و درمان های کلینیکی برای ارزیابی دامنة حرکتی ( )21 ،45و اندازه گیری
زوایای مفصل( )21 ،45استفاده میشود .بعضی از فواید این روش ،هزینة کم وسیله است ،اما ،تقریبا به تجربه و
مهارت ارزیاب وابسته است ( ،)21 ،45تعیین نشانه های استخوانی همیشه مشکل ساز بوده است(،)24،00
مطالعات مختلف سطوح متفاوتی از پایایی و روایی این وسیله را گزارش کردند ( ،)45 ،02همچنین خستهکننده
و زمان بر بودن استفاده از آن در صورت نیاز به محاسبة زاویه بیش از یک بار یا در جمعیت زیاد ،از دیگر محدودیتهای
استفاده از این وسیله عنوان شدهاست.
این نقایص نیز به تدریج بهدلیل ابداع شیوههای گوناگون ،کمتر میشود .با وجود این پذیرش این نقایص در
شیوههای غیرتهاجمی ،به مراتب بهتر از کاربرد شیوههای تهاجمی است .بنابراین براساس بررسیهای صورت
گرفته در شیوههای غیرتهاجمی ،روشهای گوناگونی برای به حداقل رساندن نقایص این روش ها بهوجود آمده
است .از جمله روشهای غیرتهاجمی مورد استفاده برای محاسبة زاویه ،روش پردازش تصاویر است .در این روش
با استفاده از ثبت تصاویر نقاط مشخصی در بدن (نشانگرها )0با استفاده از روشهای ریاضی و برنامهنویسی
کامپیوتری ،زوایای قسمتهای مختلف بدن نسبت به حالت طبیعی بررسی می شود.
با پیدایش فناوریهای جدید ،اندازهگیری دیجیتالی برای اندازهگیریهای خطی و زاویهای بیشتر مورد توجه
قرار گرفت ( .)45 ،4براساس فتوگرامتری جامعة آمریکا ،اندازهگیری زاویه از روی عکس ،هنر ،علم و فناوری
بهدست آوردن اطالعات پایا روی اشیا و محیط اطرافشان از طریق ثبت کردن ،اندازهگیری و تغییر عکسهای
فوتوگرافیک و الگوهای انرژی اشعة الکترومغناطیسی ،همچنین دیگر منابع است (.)45 ،4
ثبت تغییرات دقیق و رابطههای بین بخشهای مختلف بدن انسان که اندازهگیری یا ثبت آنها بهوسیلة
وسایل دیگر مشکل است ،از طریق فتوگرامتری امکانپذیر میشود ( .)45 ،2از این گذشته ،فرایند ذخیرهسازی

1 - Landmarks.
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در فتوگرامتری بهراحتی انجام میگیرد ( .)45همچنین در هر زمان فایلهای ضبط شده در دسترس است .فایدة
دیگر فتوگرامتری دیجیتال ،امکان ترکیب با فرایند اندازهگیری کامپیوتری است (.)45
هدف از اجرای تحقیق حاضر ،طراحی و ساخت نرمافزاری معتبر با استفاده از روش پردازش تصویر در اندازهگیری
زاویة  Qدر وضعیت درازکش بود تا در صورت داشتن دقت الزم از آن به عنوان روشی با بهره گیری از فناوری
جدید در اندازهگیریهای زاویة  Qاستفاده شود.

روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع همبستگی و کاربردی بود و به طراحی و ساخت نرمافزاری برای اندازهگیری زاویة  Qبا
روش فتوگرافی پرداخته شد .نمونه آماری پژوهش 2 ،داوطلب مرد ( 02زانو) در دامنة سنی  02تا  42سال بودند
و تمامی شرکتکنندگان برگة رضایتنامه را امضا کردند.
اندازهگیری زاویة  Qدر سه مرحله انجام گرفت؛ در مرحلة اول محل خار خاصرة قدامی فوقانی (،0)ASIS
مرکز استخوان کشکک (( 4)PCمرکز کشکک بهوسیلة نقطة تالقی خط مرکزی عمودی و خط مرکزی داخلی/
خارجی تعیین شد ( ))00و مرکز برجستگی درشت نی ( 2)TTCمشخص و سپس ،با ماژیک عالمتگذاری شد
( .)24 ،42 ،44 ،02 ،00در مرحلة دوم نمونهها به مرکز رادیولوژی منتقل و از آنها تصویر  CT scanگرفته شد.
در این روش ابتدا نشانگر در محلهایی که با ماژیک عالمتگذاری شده بود ،نصب شد (بهدلیل همپوشانی چگالی
استخوان خاصره و استخوان خار خاصرة قدامی فوقانی ،با یک روش ابداعی ته سوزن تهگرد در محل سه نقطة
مورد نظر برای تشخیص بهتر نقاط در تصاویر  CT scanقرار داده شد) ،سپس ،آزمودنیها در حالت درازکش با
زانوی کامال باز و ریلکس ( ،)44پاها برهنه و مستقیم به باال ( )44و یک اسفنج (به شکل ذوزنقه) به طول 04
سانتی متر بین دو قوزک داخلی پا روی تخت دستگاه قرار گرفتند و از نمونهها عکس گرفته شد و زاویة  Qتوسط
متخصص رادیولوژی با کمک نرمافزار  DICOM Eyeمحاسبه شد.
1 - Anterior Superior Iliac Spine
2 - Patella Center
3 - Tibial Tubercle Center

روایی روش ابداعی پردازش تصویر در اندازهگیری زاویة  Qدر حالت درازکش

35

شکل  _9نمونهای از شیوة تصویربرداری بهوسیلة دستگاه CT scan

در مرحلة سوم ،آزمودنیها به محل انجام تست انتقال داده شدند و آزمودنی ها در حالت درازکش روی کف
زمین با چهار سر ریلکس و زانوی کامال باز ( ،)44پاها برهنه و مستقیم به باال ( )44و یک اسفنج (به شکل
ذوزنقه) به طول  04سانتی متر بین دو قوزک داخلی پا و با پشت زمینه غیرمنعکسکننده قرار گرفتند ،سپس در
محلهایی که با ماژیک عالمتگذاری شده بود ،برچسب سفید نصب شد و آزمونگر در این حالت با استفاده از
دوربین دیجیتال ( 5 ، Canonمگاپیکسل) ،که در نمای فوقانی از اندام تحتانی در ارتفاع  051سانتی متر از
آزمودنی روی سه پایه به صورتی که لنز دوربین در راستای مرکز طولی ران قرار داشت ،از آزمودنیها عکس
گرفت.
نحوة محاسبة زاویة  Qدر روش ابداعی پردازش تصویر
در روش ابداعی پردازش تصویر برای اندازهگیری زاویة  Qمبتنی بر تعیین موقعیت نسبی نشانگرهای نصبشده روی سه
نقطة مورد نظر نسبت به یکدیگر است .برای پرهیز از پیچیده شدن الگوریتمهای پردازش تصویر در مراحل بعدی
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اندازهگیری ،الزم بود که تصاویر در شرایط کنترل شدهای از وضعیت نورپردازی و رنگ زمینه گرفته شوند .شکل ،4
نمونهای از تصاویر مورد استفاده در این تحقیق را که در پسزمینة تیره گرفته شده است ،نشان میدهد .در مراحل بعد با
پردازشهایی موقعیت نشانگرها و در نهایت زاویة  Qاز روی تصویر مشخص میشود .مراحل پردازشی مختلف
برای تعیین موقعیت نشانگرها و محاسبة زاویة  Qبه وسیلة نرم افزار با ذکر جزئیات و شکل توضیح داده شده
است.

شکل  _1نمونهای از تصاویر مورد استفاده برای محاسبة زاویةQ

شکل  _8تصویر ناحیهای که به وسیلة نرمافزار انتخاب و جدا شده است
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محاسبة زاویة Q
در اولین مرحله برای محاسبة زاویة  ،Qابتدا الزم بود تصویر رنگی برای اعمال آستانة سازگار به تصویر سیاه
و سفید تبدیل شود .در شرایط کنترل شده برای تصویربرداری ،نواحی مربوط به نشانگرها را میتوان بهراحتی و با
اعمال یک آستانة سازگار مطابق رابطة زیر از روی تصویر سیاه و سفید مشخص کرد.

()0

)) 1, I ( X , Y ) > 0 / 95 × max( I ( X , Y
)) 0, I ( X , Y ) ≤0 / 95 × max( I ( X , Y

= ) I th ( X , Y

اعمال این آستانة سازگار روی تصویر نشان داده شده در شکل 2نواحی مربوط به نشانگرها را مطابق تصویر
نشان داده شده در شکل  2استخراج میکند .همان طور که در شکل  2مشخص است ،با اعمال آستانه ،تمام
پیکسلهای مربوط به موقعیت نشانگر ،ناحیة پیوستهای را تشکیل نمیدهند.

شکل _0اعمال آستانة سازگار روی تصویر و استخراج نقاط مربوط به نشانگرها

ابعاد تصاویر ورودی اغلب با هم متفاوت است ،از طرف دیگر ،تمامی عملگرهای مورفولوژیکی اعمال شده بر
روی تصویر به طور مستقیم با تعداد پیکسلهای تصویر مرتبط است .تمامی تصاویر در ابتدا به مقادیر مشخصی
تغییر اندازه پیدا میکرد .در این تحقیق با ثابت در نظر گرفتن نسبت بعد افقی به عمودی تصویر ،بعد عمودی
تصویر برابر  251پیکسل در نظر گرفته میشود.
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پس از اعمال سه عملگر مورفولوژیکی متوالی (عملگرهای  Line Erode ،Disk closeو در نهایت )Line dilate
نقاط باقی مانده از تصویر به صورت کامالً واضح و آشکار مشخص کنندة محل نشانگرها خواهند بود .با محاسبة
فاکتور ( metricکه نشان دهندة گردی محدودههای سفید است) و مشخص کردن مراکز هر محدوده،
موقعیتهای واقعی نشانگرها تعیین میشود.

شکل_5اعمال سه عملگر مورفولوژیکی متوالی (عملگرهای  Line Erode ،Disk closeو در نهایت  )Line dilateبهترتیب
از راست به چپ

در انتها برنامه قادر است خطوطی بین نشانگرها رسم کرده و زاویة بین این خطوط را محاسبه کند .برای
مثال در تصویر نشان داده شده در شکل  ،2زاویة بین خطوط  021/2522درجه محاسبه شده ،بنابراین زاویة Q
برابر  02/5200درجه است.
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شکل  _9مقادیر نزدیک به یک نشان دهندة میزان کروی بودن نشانگر است

از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف ( )K-Sبرای تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها و برای اثبات وجود رابطة
بین داده های حاصل از هر دو روش ،ابتدا از نمودار پراکنش و سپس با توجه به توزیع دادهها ،از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد (سطح معنا داری  1/15و حدود اطمینان .)%25

نتایج و یافتههای تحقیق
میانگین و انحراف استاندارد زاویة  Qبا استفاده از دو روش اندازه گیری  CT scanو روش ابداعی پردازش
تصویر در جدول  0نشان دادهشدهاست.
از مفروضههای استفاده از ضریب همبستگی پیرسون این است که رابطة بین متغیرها باید خطی باشد.
بهمنظور اثبات رابطه خطی بین متغیرها از نمودار پراکنش استفاده شد(.)4
شکل  4نشان میدهد که رابطة بین دادههای متغیر روش ابداعی پردازش تصویر و روش سیتی اسکن در
حالت درازکش یک نوع رابطه خطی است.
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یافتههای تحقیق رابطة معنیداری را بین زوایای  Qبهدست آمده از روش ابداعی پردازش تصویر و روش سی
تی اسکن در حالت درازکش نشان داد (.) r =1/24

شکل _8خط رگرسیون حاصل از رابطة خطی بین دو متغیر در اندازهگیری زاویة Q
جدول  _ 9میانگین ،انحراف استاندارد و آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اندازه گیری زاویة  Qدر وضعیت
درازکش
شاخص

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

CT Scan

93

95/83

1/89

روش ابداعی پردازش تصویر

93

95/89

1/98

روش

روش ابداعی پردازش تصویر و روش CT Scan

سطح معناداری

1/119

ضریب همبستگی

1/11

بحث و نتیجهگیری
تجزیه و تحلیل یافته های بهدست آمده از روش ابداعی پردازش تصویر و روش  CT scanدر وضعیت درازکش،
برای اندازهگیری زوایة  Qنشان داد که این دو روش از همبستگی قابل توجه و معنیداری برخوردارند (r 1/24
=) ،به عبارت دیگر این روش برای محاسبة زوایة  Qزانو روایی باال و مناسبی دارد.
نتایج این تحقیق نشان داد که روش پردازش تصویر در اندازهگیری زاویة  Qاعتبار قابل قبولی دارد .این امر
بهصورت تحلیلی نیز قابل توجیه است ،چرا که در این روش می توان برخی از منابع خطا را به طور کلی حذف و
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برخی از منابع خطا را نیز تضعیف کرد .خطای ناشی از دخالت آزمونگر در مرحلة استخراج زاویة  ،Qخطای
رزونتال (انتظارهای آزمایشگر) ناشی از ذهنیت آزمونگر و خطای ناشی از واکنش عضالت آزمون شونده حین
لمس کردن و اندازهگیری از جمله خطاهایی هستند که بهصورت کامل در این روش حذف شدند .در روش پردازش
تصویر ،زمان اندازه گیری به دو بخش تقسیم می شود ،زمان اختصاص یافته برای مرحلة لمس به منظور نصب
نشانگرها و همچنین زمان الزم برای استخراج زاویة  Qاست .بر خالف روش گونیامتر که مرحلة استخراج زاویة
زمان بر است ( ،)45در روش پردازش تصویر ،این زمان کاهش می یابد و به زمان گرفتن یک تصویر محدود میشود .این
کاهش زمان مرحلة استخراج زاویه ،خود بیانگر کاهش بسیار زیاد خطاهای احتمالی مانند حرکات آزمون شونده
در حین اندازه گیری ،در این مرحله است .بنابراین در این روش خطای ناشی از حرکات آزمون شونده بسیار ضعیف است..
تحقیقات بسیار اندکی در مورد روش فتوگرامتری ( )22 ،24 ،02برای اندازهگیری زاویة  Qصورت گرفته است و هیچ
کدام از این تحقیقات روش ابداعی پردازش تصویر را با یک روش مالک (روشهای تهاجمی)MRI, CT scan, X-Ray :
مقایسه نکردهاند ،ولی بهنظر میرسد که روش ابداعی پردازش تصویر بهدلیل عاری بودن از خطای آزمونگر و مستثنا بودن
از مهارت آزمونگر دارای روایی باالیی برای اندازهگیری زاویة  Qزانو باشد که نتایج این تحقیق همبستگی بین
اندازههای زاویة  Qدر حالت درازکش را با استفاده از روش ابداعی پردازش تصویر و روش  CT scanتایید
میکند .همچنین یافتههای تحقیق حاضر نشان میدهد که روش ابداعی پردازش تصویر روش مناسب و با روایی
باال برای اندازهگیری زاویة  Qزانو است.
با وجود روایی باال ،این روش نیز مزایا و معایبی از جمله موارد زیر دارد:
بر خالف روش گونیامتر در اندازهگیری زاویة  Qکه از ابتدا تا انتهای فرایند اندازهگیری با لمس بدن آزمودنی
همراه است و واکنش بدن آزمودنی به فشار اعمالشده از طرف آزمونگر را به دنبال دارد ،در روش ابداعی پردازش
تصویر پس از نصب نشانگرها در حین مراحل تصویربرداری و استخراج زاویه هیچگونه لمسی با بدن آزمودنی
وجود ندارد .بنابراین از بسیاری از منابع خطاهای احتمالی در این فرایند جلوگیری به عمل می آید .همچنین،
فرایند ذخیره بهراحتی انجام میگیرد و در هر زمان فایلهای ضبط شده در دسترس است ( .)45از معایب روش
پردازش تصویر ،میتوان به عدم استفاده از این روش برای آزمودنیهای مؤنث در ایران اشاره کرد.
1- Rezontal
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از روش ابداعی پردازش تصویر میتوان برای اندازهگیری زاویة  Qدر حالت درازکش استفاده کرد .از مهمترین
دالیل همبستگی این روش این است که در این روش اطالعات الزم در مورد زاویة  Qبدون اینکه تماسی با بدن
ایجاد شود ،بهطور خودکار ،سریع و دقیق بدون مداخلة انسانی جمعآوری میشود ،همچنین ،بهدلیل بهرهگیری از
روشهای منطقی ریاضی و کامپیوتری ،دقت زیادی دارد.
نتیجهگیری نهایی
بر پایة یافتههای پژوهش حاضر میتوان برای اندازهگیری زاویة  Qزانو از روش ابداعی پردازش تصویر
استفاده کرد .روش ابداعی پردازش تصویر که ارائه شد ،روشی است بر پایة استفاده از روشهای ریاضی و
کامپیوتری که دخالت انسان به حداقل میرسد و سرعت بیشتری دارد .البته محقق پیشنهاد میکند بهمنظور
توسعه و ترویج این روش تحقیقات بیشتری صورت پذیرد.
سپاسگزاری
نویسندگان مقاله از مدیریت شبکه بهداشت و مسئول مرکز  CT scanبیمارستان شهدای شهرستان قاین
(استان خراسان جنوبی) به دلیل همکاری در تهیة دادههای مربوط به این تحقیق و در اختیار قرار دادن امکانات
این مرکز برای تهیة تصاویر مورد نیاز این تحقیق ،تشکر و قدردانی میکنند.
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