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مقدمه :در سالهای اخیر ،سرطان پوست غیرمالنوما ( )NMSCجزء سه سرطان شایع در ایران بوده است .مدیریت نامناسب این
بیماری منجر به افزایش شیوع و هزینههای سربار اقتصادی شده است .تکنیکهای داده کاوی به آنالیز دادههای پروندههای بیماران و
مدیریت صحیح بیماریها کمک مینمایند .هدف این مطالعه کشف الگوها و روابط پنهان در دادههای بیماران  NMSCبا استفاده از
الگوریتمهای داده کاوی میباشد.
روش :جامعه مورد بررسی در این مطالعه کاربردی 828 ،پرونده  NMSCبود که طی سالهای  86-94به انستیتو کانسر بیمارستان امام
خمینی (ره) تهران ارجاع شده بودند .متغیرهای دموگرافیک و ریسک فاکتورهای ابتال به بیماری با استفاده از الگوریتم K-Means
خوشهبندی شدند .همچنین از الگوریتم  Aprioriبرای استخراج قوانین انجمنی و تعیین شاخصهای مشترک بیماران با درجه اطمینان
باالی  0/9استفاده گردید.
نتایج :بیماران  NMSCبا توجه به متغیرهای مورد بررسی در چهار خوشه توزیع شدند و سه عامل مهم تأثیرگذار بر بیماریBMI ،
غیرنرمال ،شغلهای با ریسک باال و سابقه قبلی سرطان مشخص شد .با استفاده از قوانین انجمنی هفت قانون مورد تأیید قرار گرفت و
بیشترین ارتباط میان عوامل سابقه قبلی بیماری ،موضع درگیر ،عود و نوع سرطان پوست غیرمالنوما دیده شد.
نتيجهگيري :این مطالعه برای اولین بار مهمترین عوامل مؤثر بر  NMSCرا با استفاده از داده کاوی تعیین نمود .این عوامل بایستی در
انجام خودآزماییها و یا آزمایشهای غربالگری پوست در گروههای پرخطر مدنظر قرار بگیرند .همچنین در مطالعات آینده بایستی
مشارکت عوامل فیزیولوژیک ،اکولوژیک و ژنتیک در ایجاد سرطان پوست تواماً داده کاوی شوند.
كليد واژهها :سرطان پوست غیر مالنومایی ،داده کاوی ،خوشه بندی ،قوانین انجمنی ،ریسک فاکتور
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) ،(Basal Cell Carcinomaسرطان سلول سنگفرشی
( SCC)Squamous Cell Carcinomaو مالنوما
( )Melanomaمیباشند .به مجموع دو نوع سرطان اول یعنی
 BCCو ،SCCسرطان پوست غیر مالنومایی ( Non
 NMSC)Melanoma Skin Cancerاطالق میگردد
[.]4
سرطان  BCCرایجترین نوع سرطان پوست در افراد سفید
پوستی است که در آب هوای مالیم زندگی میکنند و  %80از
سرطانهای غیر مالنومایی را به خود اختصاص میدهد .همانند
دیگر سرطانهای پوست ،قرار گرفتن در برابر اشعه،UV
مهمترین ریسک فاکتور برای گسترش آن میباشد [.]18،19
دومین نوع رایج سرطان پوست ،سرطان  SCCمیباشد که
از سلوهای کراتین که اصلیترین سلولها در الیه اپیدرم پوست
هستند ،شروع میشود .این نوع بیماری  %20از کل
سرطانهای غیر مالنومایی در کشورهایی مانند بریتانیا را شامل
میشود .در مقابل  SCC ،BCCتمایل به رشد زیاد داشته و
نه تنها رشد موضعی دارد ،بلکه به غدد لنفاوی و اندامهای
دورتر از ضایعه نیز متاستاز میدهد .افراد با پوست لطیف
چنانچه در معرض اشعه UVقرار گیرند ،در تمام طول عمر خود
مستعد  SCCخواهند بود [.]19
بنابراین حفاظت از پوست بسیار حائز اهمیت بوده و کار مهم و
پیچیدهای محسوب میشود .عالوه بر میزان شیوع ،هزینه مالی
درمان هر سرطان به طور معناداری میتواند بر منابع یک جامعه
تأثیر بگذارد []20؛ بنابراین مردم باید بیشتر از معمول برای
بیماریهای مختلف پوست و عالئم آنها قدم پیشگیرانه
بردارند [ ،]21ولی متأسفانه بیشتر مردم ،به اندازهای که به انواع
سرطانهای دیگر توجه دارند به پوست خود توجه نمیکنند و
هوشیار نیستند؛ بنابراین ،بیمارانی که دچار سرطان پوست
هستند اغلب ،تا قبل از یک دوره زمانی که سرطان پیشرفت
میکند اقدامات پزشکی مناسب انجام نمیدهند و این در حالی
است که بیشتر سرطانهای پوست اگر در مراحل اولیه
تشخیص داده شده و درمان شوند ،بهبود مییابند [.]22
حجم باالیی از دادهها در پروندههای بیماران گردآوری و
ذخیره شده است و تنها افرادی که با این پرونده سروکار دارند
به خوبی میدانند که اطالعات بسیار مفیدی در این دادهها
پنهان هستند .در واقع بین جمعآوری دادهها تا تفسیر آنها به
صورت علمی شکاف وسیعی وجود دارد .دادهکاوی سالمت،
حوزه میان رشتهای جدید و در حال رشدی است که با تلفیق
حوزههای مختلف (پزشکی ،پایگاه داده ،آمار ،یادگیری ماشین و
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مقدمه
پوست یکی از بزرگترین اندامهای بدن از نظر سطح و وزن
میباشد .پوست دارای دو الیه اپیدرم و درمیس میباشد .در زیر
الیه درمیس ،هیپودرم یا بافت چربی زیرپوستی قرار دارد.
پوست دارای سه عملکرد اصلی حفاظت ،تنظیم و احساس
میباشد؛ بنابراین هر عاملی که پوست را تحت تأثیر قرار دهد بر
این سه عملکرد اصلی نیز تأثیر میگذارد .عملکرد اولیه پوست
ایجاد سد حفاظتی در برابر فشار و تحریکات مکانیکی ،تغییرات
حرارتی ،میکروارگانیسمها ،تشعشع و مواد شیمیایی است.
پوست به عنوان یک اندام تنظیمی ،جوانب مختلف فیزیولوژی
شامل دمای بدن را از طریق تعریق و موها و نیز تغییرات در
گردش محیطی و تعادل مایعات را از طریق تعریق تعدیل
مینماید .همچنین به عنوان منبع مهمی برای سنتز ویتامین D
محسوب میشود .پوست حاوی شبکه گستردهای از سلولهای
عصبی است که تغییرات محیطی مانند گرما ،سرما ،لمس و درد
را شناسایی و منتقل مینماید [.]1
بیماریهای مختلف ،پوست را تحت تأثیر قرار میدهند که در
این بین ،سرطان پوست شدت بیشتری دارد [ .]2،3به طور کلی
سرطان یکی از مهمترین علل مرگومیر در سراسر جهان
میباشد و پس از بیماریهای قلبی و عروقی دومین عامل شایع
در کشورهای توسعه یافته و سومین عامل مرگ در کشورهای
کمتر توسعه یافته میباشد .زیرا درمانی که بتواند مشکالت
مربوط به این بیماری دردناک را حل کند ،وجود ندارد [ .]4،5در
ایاالت متحده آمریکا ،اروپا و استرالیا به ترتیب در حدود 20 ،25
و  45درصد از سرطانهای گزارش شده در طول یک سال،
سرطانهای پوست میباشند [ .]13-6در ایران مطالعات
محدودی در مورد میزان بروز سرطان پوست صورت گرفته
است .مشخص شده است که بروز این نوع سرطان  10تا 15
مورد جدید در هر  100000نفر میباشد [ .]17-14طبق
گزارشهای ارائه شده توسط مرکز مدیریت بیماریهای غیر
واگیر اداره پیشگیری و کنترل سرطان وزارت بهداشت جمهوری
اسالمی ایران ،سرطان پوست غیر مالنومایی در سال  88در
مردان رتبه اول و در زنان در رتبه دوم قرار داشته است و میزان
بروز استاندارد شده سنی آن برای مردان  18/93و زنان 13/09
بوده است .در سال  88در استان تهران سرطان پوست غیر
مالنومایی در بین مردان ( )14%/3رتبه اول و در بین زنان
( )9%/3رتبه سوم را داشته است [.]15
سه نوع مهم سرطان پوست بر اساس نوع سلولهایی که
دچار رشد سرطانی میشوند ،سرطان سلول پایه BCC

قاسم زاده و همکاران
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 )...و تحلیلهای عمیق ،دانش ارزشمند نهفته در این دادهها را
آشکار نموده و به توسعه تحقیقات پزشکی و تصمیمگیریهای
بالینی کمک مینماید [.]25-23
داده کاوی سالمت دارای کاربردهای بسیار وسیع و در عین
حال حساس و حیاتی است .با توجه به این که دادهها با سالمت
و بهداشت انسان سروکار دارند ،با ارزشترین و حساسترین
دادهها برای کاوش و تحلیل هستند ،تحلیل و کسب دانش از
آنها باید با درجه باالیی از دقت و حساسیت صورت گیرد
[.]26
طی چندین سال اخیر مطالعات متعددی در جهت تشخیص،

بهار  ،1396دوره چهارم ،شماره اول

پیشگویی و پیشگیری بیماریهای پوست انجام شده است .در
این راستا تکنیکهای آماری ،هوش مصنوعی و الگوریتمهای
مختلف داده کاوی برای تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به
این بیماران استفاده شدهاند .مطالعات داده کاوی انجام شده در
مورد سرطان پوست در سه زمینه کلی تشخیص
( ،)Diagnosisپیشگویی ( )Predictionو پیشگیری
( )Preventationقابل طبقهبندی هستند (شکل  .)1در هر
کدام از این گروهها ،بسته به نیاز و کارایی از الگوریتمهای
مختلف شبکه عصبی ،درخت تصمیم ،قوانین وابستگی و طبقه
بندی استفاده شده است.

شکل  :1سه گروه اصلی مطالعات انجام شده در زمينه سرطان پوست به كمک داده كاوي

روش بررسی
دادههای مورد استفاده در این مطالعه شامل اطالعات مندرج در
پروندههای بیماران مبتال به سرطان پوست غیر مالنوما بود که
طی سالهای  94-86به مدارک پزشکی مرکز تحقیقات
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با توجه به شیوع باالی  ،NMSCتأثیری که بر سالهای مفید
زندگی فرد میگذارد و نیز رنج عاطفی و جسمانی حاصل از آن،
پیشگیری از این بیماری امری ضروری به نظر میرسد []29
اگرچه این سرطان یکی از شایعترین سرطانها است ،ولی
درعین حال یکی از قابل پیشگیریترین سرطانها نیز میباشد
[]31،30؛ بنابراین با گردآوری دادههای پروندههای بیماران
 NMSCو آنالیز آنها با کمک تکنیکهای دادهکاوی میتوان
به مدیریت صحیح بیماری از نظر تشخیص ،پیشگویی و
پیشگیری کمک نمود.

هدف این مطالعه گذشتهنگر و مقطعی ،کشف الگوها و روابط
پنهان در دادههای بیماران  NMSCبا استفاده از الگوریتمهای
دادهکاوی میباشد تا بدین وسیله مهمترین عوامل مؤثر بر این
نوع سرطان در ایران شناسایی و به دنبال آن قدمهای مؤثر در
پیشگیری بیماری برداشته شوند.

داده كاوي سرطان پوست غيرمالنومایی

سرطان بیمارستان امام خمینی (ره) تهران ارجاع شده بودند
[ .]32متغیرهای مورد نظر شامل سن افراد ،جنسیت ،شهر محل
زندگی ،شغل ،BMI) Body Mass Index(،نوع سرطان
غیرمالنوما ( ،)SCC, BCCسابقه بیماری قبلی ،موضع درگیر
و تعداد عود بودند که به صورت دستی از پروندهها استخراج و
در فایل تهیه شده با نرم افزار  Excelنسخه  2010وارد شدند.
از  865پرونده مورد بررسی که با روش تصادفی ساده انتخاب
شده بودند ،پس از پیش پردازش ،رکوردهایی که حداقل 3
متغیر مفقود داشتند از مطالعه حذف شدند و مطالعه با 557
رکورد ادامه یافت .به منظور پیش پردازش دادهها دو فاز
پاکسازی و آمادهسازی صورت گرفت .در فاز پاکسازی،
بعضی فیلدهای خالی با توجه به فیلدهای دیگر پر شدند ،برای
مثال فیلد "موضع درگیر" با توجه به فیلد "نوع درمان" که نام
قسمت جراحی شده را دست نوشته بود تکمیل شد .در مرحله
خوشهبندی رکوردهای با یک یا دو فیلد مفقوده با استفاده از
الگوریتمهای تخمین بازسازی شدند .ناهمگونی در دادهها
(کلمات متفاوت با یک مضمون) و اشتباهات تایپی نیز تصحیح
شدند .در فاز دوم ایجاد ویژگی جدید ،تبدیل مقیاسها،
نرمالسازی و تبدیل نوع ویژگی انجام شد .بدین منظور برای
دستیابی به حجم کوچکتری از دادهها ،دو فیلد قد و وزن در
فیلد  BMIبا یکدیگر ادغام شدند .برای اجرای الگوریتم
خوشهبندی ،به منظور سادگی محاسبات و مقایسه بهتر دادهها
ابتدا مقیاسهای کیفی به کمی تغییر یافتند و پس از آن
نرمالسازی دادههای کمی با استفاده از فرمول  1انجام شد.

فرمول ()1
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هدفی به منظور پیشبینی وجود ندارد .به این مدلها اغلب
مدلهای یادگیری بدون نظارت گفته میشود .در الگوریتم k-
 meansتعداد  nمشاهده در  kدسته قرار میگیرند به طوری
که هر مشاهده در خوشهای قرار میگیرد که کمترین فاصله را
با مرکز خوشه دارد [ ]33در الگوریتم  K-meansوزن متغیرها
یکسان در نظر گرفته شد و از معیار شباهت فاصله اقلیدسی
برای خوشهبندی استفاده گردید.
برای بررسی ویژگیها یا خصوصیاتی که با یکدیگر همراه
بوده و به دنبال آن ،استخراج قواعد از میان این خصوصیات ،از
الگوریتم  Aprioriاستفاده شد .این الگوریتم یکی از
پرکاربردترین الگوریتمهای قوانین انجمنی ( Association
 )rulesمیباشد .قوانین انجمنی ارتباطات جذاب و پرتکرار بین
مجموعه بزرگی از دادهها را کشف میکند که این ارتباطات
میتواند به تصمیم گیرندگان کمک کند.
برای انجام خوشهبندی و کشف قوانین انجمنی از نرمافزار
 Wekaنسخه  3.6استفاده شد.
نتایج
با استفاده از الگوریتم  K-meansویژگیهای دموگرافیک و
ریسک فاکتورهای فردی و محیطی تمام بیماران بررسی و
رکوردها در چهار خوشه به ترتیب با فراوانیهای  21 ،36 ،40و
 3%دستهبندی شدند .در خوشه اول و با بیشترین مقدار فراوانی،
زنان در دهه سنی  70سال و مبتال به سرطان از نوع  BCCبا
 BMI 78%رنج غیرنرمال ،محل زندگی در عرضهای
جغرافیایی باال %16 ،سابقه قبلی سرطان و شغل با ریسک
پایین قرار داشتند .در خوشه دوم مردان در دهه سنی  60سال و
مبتال به سرطان از نوع  BCCبا  BMI %66رنج غیر نرمال،
محل زندگی در عرضهای جغرافیایی باال %26 ،سابقه قبلی
سرطان و شغل با ریسک باال قرار داشتند .در خوشه سوم مردان
در دهه سنی  60سال و مبتال به سرطان از نوع  BCCبا 63%
 BMIرنج غیرنرمال ،محل زندگی در عرضهای جغرافیایی
باال ،با سابقه قبلی سرطان و شغل با ریسک پایین قرار داشتند.
در خوشه چهارم با کمترین مقدار فراوانی ،زنان در دهه سنی
 30سال و مبتال به سرطان از نوع  BCCبا  BMI %69رنج
غیرنرمال ،محل زندگی در عرضهای جغرافیایی باال%13 ،
سابقه قبلی سرطان و شغل با ریسک پایین قرار داشتند.
جزئیات خوشه بندی متغیرهای بیماران مبتال به  NMSCدر
جدول  1نشان داده شده و اثرگذارترین عامل روی سرطان
پوست در هر دسته با رنگ قرمز مشخص شده است.
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در برخی موارد الزم بود نوع داده برای همگونسازی و کاهش
پراکندگی تغییر یابد .تبدیل نوع برای متغیرهای سن ،محل
زندگی ،شغل ،موضع درگیر و سابقه قبلی بیماری طبق مطالعه
پایه انجام شده توسط قاسم زاده و همکاران ،صورت گرفت
[.]32
جهت خوشهبندی بیماران از الگوریتم  K-meansاستفاده شد.
دستهبندی دادهها در خوشههای معنادار به طوری که محتویات
هر خوشه ویژگیهای مشابه و در عین حال نسبت به اشیاء
دیگر در سایر خوشهها غیر مشابه باشند را خوشهبندی
میگویند .خوشهبندی به منظور کشف گروهبندی طبیعی درون
دادهها به کار میرود و هیچ خروجی از پیش تعیین شده یا فیلد

قاسم زاده و همکاران
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جدول  :1تحليل خوشهبندي دادههاي بيماران مبتال به سرطان پوست غيرمالنوما با استفاده از الگوریتم K-Means
خوشهها
عوامل تأثيرگذار
فراوانی خوشه
دهه سنی بیماران
جنسیت
نوع سرطان غیرمالنوما
 BMIغیر نرمال
زندگی در عرض جغرافیایی پایین
سابقه قبلی سرطان
شغل با ریسک باال

خوشه اول

خوشه دوم

خوشه سوم

خوشه چهارم

40%
 70سال
 56%زن
BCC 52%

36%
 60سال
 99%مرد
BCC 54%

21%
 60سال
 86%مرد
BCC 56%

3%
 30سال
 % 69زن
BCC % 69

78%
13%
16%
0%

66%
12%
26%
55%

63%
8%
100%
0%

69%
12%
13%
0%

در مرحله استخراج قوانین انجمنی یک بار آنالیز با تمام
رکوردها انجام شد و  1000قانون استخراج شد .بار دیگر با
حذف رکوردهای با حداقل  3متغیر مفقوده ،آنالیز انجام شد و
این بار با  557رکورد ،تعداد  461قانون با درجه اطمینان باالی
 0/9به دست آمد .همه قوانین به دست آمده دارای معنا و
مفهوم مناسبی نبودند .با انجام فیلتر ،قوانین بیمعنا و مفهوم

حذف شدند و با استفاده از نظر متخصص پوست تعدادی از
آنها تأیید شد که در جدول  2گزارش شده است.
معیار  Confidenceمقداری عددی بین صفر و یک می
باشد ،که هر چه این عدد بزرگتر باشد بر کیفیت قانون افزوده
خواهد شد .محاسبه معیار اطمینان با استفاده از فرمول  2انجام
شد که مدار عددی آن در این مطالعه  0/9در نظر گرفته شده
است.

فرمول ()2
جدول  :2قوانين انجمنی استخراج شده از اطالعات بيماران مبتال به سرطان پوست غيرمالنوما
درجه اطمينان

قانون

نتيجه

از  276نفر بیمار  BCCکه در عرض های جغرافیایی باال زندگی میکنند،
از  257نفر بیمار با سابقه ی بیماریهای قلبی -عروقی که سابقه سرطان دیگری ندارند،
از  210نفر بیمار  BCCکه سابقه بیماریهای قلبی -عروقی ندارند،
از  222نفر مرد که سرطان پوست در ناحیه سر و گردن دارند و سابقه سرطان دیگری ندارند،
از  242بیمار که سابقه سرطان دیگر و سابقه بیماریهای متابولیک و سابقه بیماریهای قلبی عروقی ندارند،
از  70نفر بیمار مرد که در دهه  70سالگی هستند و سابقه سرطان دیگری ندارند،
از  137بیمار مرد مبتال به  BCCدر ناحیه سرو گردن هستند که سابقه سرطان دیگری هم ندارند،

در  269مورد ،موضع درگیر بیماری ،ناحیه سر و گردن
در  242مورد سابقه بیماری متابولیک هم وجود نداشت.
در 196نفر سابقه بیماری متابولیک هم وجود نداشت.
در  202مورد تنها یکبار عود سرطان پوست وجود داشت.
در 220مورد تنها یکبار عود سرطان پوست وجود داشت.
در  66نفر تنها یکبار عود سرطان پوست وجود داشت.
در  125نفر آنان تنها یکبار عود سرطان پوست وجود داشت.

)(Confidence

1
2
3
4
5
6
7

در مطالعه حاضر الگوها و روابط پنهان در دادههای بیماران
 NMSCمراجعه کننده به انستیتو کانسر با استفاده از الگوریتم
های  K-meansو  Aprioriمورد بررسی قرار گرفتند .با
بررسی  4خوشه ایجاد شده ،سه عامل مهم تأثیرگذار بر سرطان
پوست BMI ،غیرنرمال ،سابقه قبلی سرطان و شغلهای با
ریسک باال معرفی شدند .چاقی و اضافه وزن در دیگر مطالعات
نیز به عنوان یکی از ریسک فاکتورها برای ابتالی به انواع
سرطانها محسوب شده است .همچنین نشان داده شده که با
افزایش چاقی خطر ابتال به انواع سرطان پوست نیز افزایش می
یابد [ ]35هر نوع بیماری زمینهای در افراد ،میزان بروز سرطان
را ازدیاد میبخشد؛ بنابراین افرادی که به دلیل ابتال به هر نوع
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بحث و نتيجهگيري
مطالعات انجام شده در مورد سرطانهای پوست در دنیا نشان
میدهند که این سرطان در حدود  20تا  40درصد از انواع
سرطانها را شامل میشود [ .]34،8-6اگرچه شیوع سرطان
پوست در ایران کمتر از کشورهای غربی است ،ولی با این وجود
شیوع آن رو به افزایش است و طبق آخرین گزارشهای وزارت
بهداشت این سرطان در میان زنان و مردان در کشور ما جزء سه
سرطان اول بوده است .به تأخیر افتادن تشخیص و مدیریت
نامناسب بیماری منجر به افزایش شیوع ،هزینههای سربار
اقتصادی و نهایتاً از دست دادن زندگی میشود .همه این نکات
بر مشکل روبه رشد سالمت عمومی پوست تأکید دارند.

بود.

0/97
0/94
0/93
0/91
0/91
0/94
0/91

داده كاوي سرطان پوست غيرمالنومایی
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وجود دارد [ .]38در مطالعه اولیه انجام شده توسط قاسمزاده و
همکاران نیز نشان داده شد که میان نوع سرطان غیرمالنوما و
موضع درگیر اختالف معناداری از نظر آماری وجود دارد [.]32
مطالعات قبلی استفاده از داده کاوی در زمینه سرطان پوست،
بیشتر مربوط به پیشبینی و تشخیص بیماری بودند و گزارش-
های منتشر شده از این مطالعات در رابطه با دقت الگوریتمها و
کاربرد آنها میباشد .پژوهشهای انجام شده در رابطه با
فراوانی ویژگیهای بیماران مبتال به سرطان پوست غیرمالنوما
با استفاده از روشهای آماری انجام شده بودند و در حوزه
دسته بندی ویژگیهای بیماران با استفاده از الگوریتمهای داده
کاوی مطالعهای در دسترس نبود.
مطالعه حاضر با بهرهگیری از الگوریتمهای  K-meansو
 Aprioriارتباط بین ویژگیها و دادههای بیماران مبتال به
سرطان پوست را مورد بررسی قرار داد .در مطالعات مشابه در
زمینه سرطان پوست از الگوریتمهای خوشهبندی و قوانین
انجمنی با اهداف مختلف استفاده شده است.
در مطالعهای که توسط  Ahmedو همکاران برای پیشگویی
سرطان پوست انجام شده بود .در آن مطالعه ،دادههای  200نفر
از بیماران مبتال به سرطان پوست و غیر سرطانی طبق عوامل
خطر سرطان پوست (سن ،جنسیت ،وراثت ،فعالیت در فضای
باز ،کار کردن در صنایع ،رنگ پوست ،سابقه در کودکی،
آزمایشهای سالمت قبلی ،مصرف داروهای ضد حساسیت،
سیگار کشیدن ،عادات غذایی ،چاقی ،عوامل ژنتیکی ،محیط،
مصرف الکل ،رادیو تراپی و در معرض مواد شیمیایی بودن) از
مراکز تشخیصی مختلف دریافت و اطالعات تکراری و مفقود
آنها پیشپردازش شده بودند .بعد از آن ،از الگوریتم K-
 means clusteringبرای دستهبندی دادهها استفاده شده
بود تا دادههای مربوط و غیر مربوط با سرطان پوست تفکیک و
الگوهای تکرار شونده مهم با استفاده از الگوریتم ابداعی
 MAFIAحاصل شوند .از الگوهای مهم به دست آمده
سیستمی پیادهسازی شده بود که سطح ریسک سرطان را به
آسانی و مقرون به صرفه از نظر زمان و هزینه پیشگویی می-
نمود .این سیستم به صورت نرمافزار برخط در دسترس عموم
قرار دارد تا همه افراد بتوانند سطح ریسک سرطان پوست خود
را بررسی کنند [.]4
 Thangarajuو  Deepaسیستمی برای پیشگویی ریسک
سرطان مالنومای پوست پیادهسازی کردند .هدف اصلی آنها،
ساخت سیستمی بود که مورد استفاده همه افراد قرار بگیرد و
افراد بتوانند سطح خطر ابتال به سرطان پوست را برای خود
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بیماری در حالت عام و سرطان در حالت خاص سیستم دفاعی
ضعیف شده داشته باشند ،برای ابتال به سرطان پوست مستعدتر
خواهند بود [ ]18،19،22این مطلب در مطالعه حاضر نیز تأیید
شد.
در مطالعات قبلی شغل و و میزان مواجهه افراد با اشعهها و
مواد شیمیایی زیانبار یک ریسک فاکتور مهم در ابتال به
سرطان پوست شناخته شده است .در آن مطالعات علت 65
تا 90درصد از سرطانهای پوست ،قرار گرفتن در برابر اشعه
 UVخورشید معرفی شده است [ .]7،19مطالعه حاضر نیز
شغلهای افرادی که بیش از  7-6ساعت در معرض اشعه
آفتاب بودند ،شغلهای با ریسک باال معرفی شده بودند [،]32
که در خوشهبندی انجام شده در این مطالعه نیز شغلهای با
ریسک باال یکی از عوامل تأثیرگذار بر سرطان پوست شناخته
شد.
از چهار خوشه ایجاد شده در این مطالعه ،برای خوشه اول
یعنی زنان  70سال BMI ،غیرنرمال عامل مؤثر بر سرطان
شناخته شد .دلیل احتمالی آن این است که با افزایش سن
میزان چاقی در میان زنان بیشتر میشود [ .]36در خوشههای
دوم و سوم ،مردان  60سال قرار داشتند که یکی از عوامل تأثیر
گذار در این خوشهها شغلهای با ریسک باال معرفی شده بود.
دلیل احتمالی آن شاید این نکته باشد که مردان میان سال و
مسن نسبت به مردان جوانتر و زنان در طول زندگی خود مدت
زمان بیشتری در معرض اشعه آفتاب قرار داشتهاند .در آخرین
خوشه زنان جوان و مبتال به  BCCقرار گرفته بودند که در
آنها چاقی و اضافه وزن به عنوان مهمترین ریسک فاکتور
سرطان پوست شناخته شد .این خوشه نشان داد که شیوع
افزایش وزن در سنین پایینتر خانمها در حال شکلگیری است.
همچنین در این خوشه ،افراد با پایینترین رنج سنی قرار داشتند
پس بایستی برای آموزش مراقبت از پوست و خودآزمایی این
افراد اقدامات جدیتری صورت بگیرد.
در بررسی قوانین انجمنی بیشترین ارتباط میان عود سرطان
پوست ،سابقه قبلی بیماری موضع درگیر و نوع سرطان پوست
غیرمالنوما دیده شد .هر سرطانی دارای عوارضی میباشد ،یکی
از عوارض بالینی برای سرطانها تأثیر آن بر روی سیستم قلبی
عروقی و سیستم تنفس بدن میباشد [ ]37از طرف دیگر یکی
از عوامل تشدید کننده سرطان پوست ،اختالالت متابولیک مثل
دیابت یا بیماریهای تیروئید معرفی شده است .این مطالب
نشان از این موضوع میتوانند داشته باشند که میان عود
سرطان پوست و بیماریهای متابولیک و قلبی-عروقی ارتباطی
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اعمال روشهای داده کاوی بر روی دادههای پزشکی میتواند
 در تصمیمگیری برای،به عنوان سیستمهای تصمیم یار
 به متخصصان،انتخاب نوع درمان و یا تشخیص بیماریها
 این همان فلسفه دادهکاوی است که با شناخت.کمک نماید
. آینده را پیشبینی مینماید،درست از گذشته
در این مطالعه با توجه به دستهبندی و مشخص شدن عوامل
تأثیرگذار روی بیماران میتوان برای گروههای پرخطر
راهکارهای پیشگیری کننده از جمله ترویج خودآزماییهای
پوستی یا انجام آزمایشهای غربالگری توصیه کرد که بتوان
شیوع این بیماری و به دنبال آن هزینههای سربار بر جامعه
 در مطالعات آینده بایستی خوشهبندیها.سالمت را کاهش داد
بر اساس سایر عوامل و ویژگیهای دخیل در سرطان پوست از
 رنگ و نوع پوست همچنین تعداد خال و،جمله سوابق ژنتیکی
یا حساسیتهای پوستی انجام شوند تا مشارکت عوامل
ً اکولوژیک و ژنتیک در ایجاد سرطان پوست تواما،فیزیولوژیک
.مورد ارزیابی قرار بگیرند
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Introduction: Non-melanoma skin cancer (NMSC) has recently been one of the three most
common cancers in Iran. Inappropriate management of the disease has led to an increase in the
prevalence and overhead costs. Data mining techniques are helpful in the analysis of patient records
and accurate management of diseases. This study aimed to find hidden patterns and relationships in
the data of NMSC patients using data mining algorithms.
Methods: In this applied study, study population consisted of medical records of 828 NMSC
patients referred to the Cancer Institute of Imam Khomeini Hospital in Tehran during 2006-2015.
Demographic variables and NMSC risk factors were clustered using K-Means algorithm. Apriori
algorithm was applied as well for extraction of association rules and determination of patient’s
common information with a confidence of ≥ 0.9.
Results: According to the studied variables, NMSC patients were classified in four clusters and
three important factors influencing the disease were identified as abnormal BMI, high risk
occupations and previous history of cancer. Seven rules were approved by association rules and the
highest associations were found between the past history of the disease, the involved site, the
relapse, and the type of NMSC.
Conclusion: For the first time, this study could highlight the most important factors affecting
NMSC using data mining methods. These factors should be considered either in self examination or
screening skin tests in high-risk groups. In future studies, the contribution of physiological,
ecological and genetic factors in the development of skin cancer should be jointly investigated as
well.
Keywords: Non-Melanoma Skin Cancer, Data Mining, Clustering, Association rules, Risk Factor
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