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عنوان پایاننامه
مجسم سازي حرکات فک هاي باال و پایین به منظور ارزیابی ناهنجاري استخوانی براساس تثبیت

تصاویر سی تی اسکن و اشعه ایکس

چکیده پایان نامه

بعضی از ناهنجاري هاي ناحیه سر مربوط به استخوان فک هاي باال و پایین است. ازجمله این ناهنجاري ها

می توان به روي هم قرار نگرفتن دندان ها، جابجایی، انحراف، جلو و عقب بودن و همچنین ناهنجاري هاي

حرکتی فک اشاره نمود. این ناهنجاري ها بروز مشکالت دهان و دندان را در پی دارد. ارزیابی کمی مبتنی بر

تصاویر اشعه ي ایکس و سی تی اسکن فک و صورت براي پیشگیري، تشخیص و درمان ناهنجاري ها از

اهمیت باالیی برخوردار است. تصویربرداري به روش سی تی با اشعه ي مخروطی به دلیل دوز اعمالی کم به

بیمار و رزولوشن باال، به صورت وسیعی در تصویربرداري ناحیه فک و صورت مورد استفاده قرار می گیرد.

در حالی که آنالیز حرکت سه بعدي فک ها براي تشخیص بالینی مورد نیاز است، تصاویر اخذ شده از

دستگاه هاي سی تی و اشعه ایکس به تنهایی جواب گوي این نیاز بالینی نیستند. هدف از این پروژه نمایش و

ارزیابی حرکات سه بعدي فک پایین در حالت دهان باز و دهان بسته با ایجاد یک الگوي نمونه سالم است.

در دستگاه سی تی اسکن اخذ تصویر سه بعدي براي ناحیه فک و صورت امکان پذیر می باشد اما این تصاویر

سه بعدي ایستا هستند، در مقابل برش هاي ایجاد شده دوبعدي در حالت دهان باز و دهان بسته نشان دهنده

حرکت پویا در فک می باشد، در این پروژه برآنیم که ویژگی هاي هر دو نوع را مجسم سازي کنیم. نتایج

حاصل از این پروژه می تواند جهت پیشگیري، پیگیري روند درمان، تشخیص و معالجه به صورت

کمی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مجسم سازي حاصل جهت ایجاد سیستم هاي چند رسانه اي براي

ارتقاء آموزش بالینی ناهنجاري هاي فک و صورت کاربردي می باشد. الگوریتم معرفی شده در این پروژه

داراي سه مرحله می باشد. مرحله اول پیش پردازش تصویر و حذف نویز می باشد که بدین منظور از فیلتر

انتشار ناهسانگرد بهینه استفاده کردیم که قابلیت حذف نویز و حفظ لبه ها را به صورت همزمان دارد.

مرحله دوم جهت بخش بندي استخوان فک پایین ازالگوریتم سطوح همتراز به صورت نیمه اتوماتیک

استفاده شد که در این پژوهش 40 داده براي تعلیم و 10 داده براي تست به این روش بخش بندي شدند. در

نهایت در مرحله سوم با استفاده از روش هاي متعدد تثبیت اقدام به ارزیابی نمونه هاي فک پایین در حالت

دهان باز و دهان بسته با استفاده از نشانگرهاي تصویر کردیم. در این مرحله از روش هاي تثبیت مبتنی بر

سطح صلب، افاین و غیرصلب بهره بردیم .
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