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مدلسازی بیماری سرطان پستان با استفاده از روشهای مبتنی بر دادهکاوی
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ماروسی5

 پذیرش مقاله96/9/5 :

مقدمه :سرطان سینه رایجترین شکل سرطان در زنان است .اهمیت تشخیص سرطان سینه به عنوان یکی از موضوعات مهم در علم
پزشکی مطرح میشود .تشخیص خوشخیم یا بدخیم بودن سرطان عالوه بر کاهش هزینهها در جهتگیری نوع درمان از اهمیت فوقالعاده
ای برخوردار است .هدف از این پژوهش ارائه مدلهایی بر اساس دادهکاوی است که قابلیت پیشبینی بیماری سرطان سینه را داشته باشند.
روش :این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی میباشد .پایگاه داده آن شامل  683رکورد مستقل شامل  9متغیر موجود در پایگاه داده یادگیری
ماشین  UCIمیباشد .در این مقاله ،از شبکههای عصبی مصنوعی پرسپترون ،بیزین و شبکه عصبی  LVQبرای کالس بندی سرطان
سینه به دوکالس خوشخیم و بدخیم استفاده شده است .از  %80دادهها جهت آموزش و از  %20باقیمانده جهت آزمون استفاده شد.
نتایج :پس از پیشپردازش دادهها شبکههای عصبی متفاوت با معماریهای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند .در بهترین حالت خوشخیم
یا بدخیم بودن سرطان را در شبکههای عصبی پرسپترون چند الیه و شبکه عصبی  LVQو بیزین با میانگین ده بار تست به ترتیب با
دقتهای  %97/5و  %97/6و  %98/3پیشبینی شد .بررسیهای مطالعه نشان داد که شبکه عصبی بیزین در تشخیص بیماری موفقتر
است.
نتيجهگيري :سرطان پستان یکی از شایعترین سرطانها در بین زنان میباشد .تشخیص به موقع بیماری ضمن کاهش هزینهها ،شانس
درمان موفقیتآمیز بیمار را افزایش میدهد .در این مطالعه ضمن تشخیص بیماری به کمک روشهای دادهکاوی ،توانست با استفاده از
شبکه عصبی بیزین به دقت باالیی در تشخیص بیماری دست یابد.
كليد واژهها :سرطان پستان ،شبکه عصبی مصنوعی ،شبکه عصبی پرسپترون ،LVQ ،داده کاوی
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مدل سازي سرطان پستان

،SOM )Self Organization Map( ،MLP
( PNN)Probabilistic Neural Networkو
( RBF)Radial Basis Function Networksبرای
تشخیص سرطان پستان انجام دادند و نتایج آن ،حاکی از برتری
شبکههای  PNNو  RBFدر تشخیص این بیماری بود [.]11
 Salamaو همکاران از روش بیزین ساده و درخت تصمیم بر
روی مجموعه داده بیمارستان ویسکانسین استفاده کرده و به
ترتیب به دقت  %92/97و  %93/15رسیدند [ .]12ایران پور و
همکاران از شبکههای  RBFو (Support Vector
)  SVM Machineبرای تشخیص سرطان پستان استفاده
کردند و به دقت  %98/1رسیدند [.]13
در مطالعهای دیگر نتایج پیادهسازی بر روی مجموعه داده
بیمارستان ویسکانسین در روش بیزین ،شبکه عصبی  RBFو
درخت تصمیم به ترتیب به دقت  %93/67 ، %92/61و %92/97
دست یافته است [.]14
گنجی و همکاران از الگوریتم مورچگان برای تشخیص خوش
خیم یا بدخیم بودن سرطان پستان استفاده کردند و به دقت 95
 %رسیدهاند [.]15
 Zhouو همکاران از ترکیب الگوریتم  c4.5و شبکههای
عصبی استفاده کردند و توانستند دستهبندی بیماران مبتال به
سرطان پستان را با دقت  %94انجام دهند [.]16
قیومیزاده برای تعیین خوشخیم یا بدخیم بودن سرطان پستان
از ترکیب شبکه عصبی خودسازمانده ( )SOMو شبکه پرسپترون
چند الیه ( )MLPاستفاده کردهاند .در شبکه خودسازمانده ،از
روش یادگیری رقابتی برای آموزش استفاده میشود [.]17
اگرچه تحقیقات مربوط به سرطان بیشتر بالینی و بیولوژیکی
است؛ اما استفاده از تحقیقات آماری به یک امر رایج تبدیل شده
است .توجه بیشتر به فاکتورهای بالینی و بیولوژیکی بیماری
سرطان پستان و تشخیص دقیقتر این بیماری حتی به اندازه 1
 %باعث خواهد شد که شانس بقاء بیمار افزایش یافته و روند دوره
درمان با سرعت بیشتری طی شود؛ لذا در این مطالعه که با هدف
تشخیص خوشخیم یا بدخیم بودن بیماری سرطان پستان
صورت گرفته است ،با استفاده از شبکههای عصبی مختلف تالش
شد که دقت تشخیص بیماری را نسبت به مطالعات مشابه
افزایش دهد.
روش
این مطالعه از نوع توصیفی ،تحلیلی است که بر اساس متغیرهای
ورودی به پیشگویی وضعیت بیماری سرطان سینه از نظر خوش
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مقدمه
سرطان پستان ( )Breast cancerیک تومور بدخیم است که
سلولهای بافت سینه به علت اختالالت ژنتیکی مانند جهش،
افزایش کروموزومی ،حذف ،بازسازمانی ،جابهجاشدگی و
تکرارشدگی کروموزومی بدون هیچ کنترلی شروع به تقسیم شدن
کرده و به وجود میآیند [ .]1امروزه سرطان پستان ،مشکل
بهداشتی عمده برای زنان در سراسر جهان محسوب میشود [.]2
این نوع سرطان در ایاالت متحده یکی از رایجترین سرطانهایی
است که زنان به آن مبتال میشوند [ .]3در ایران این سرطان
اولین نوع سرطان تشخیص داده شده در میان زنان است که
 %24/4از همه انواع بدخیمیها را به خود اختصاص میدهد [،]4
همچنین میزان بروز سرطان پستان در زنان ایرانی  22در 100
هزار نفر و میزان شیوع آن  120در هر  100هزار نفر میباشد
[ .]5اگرچه سرطان پستان اخیراً از جنبههای مختلفی موضوع
تحقیقات گسترده در اغلب مراکز پژوهشی سرطان در جهان قرار
گرفته ،ولی با این حال تحقیقات همچنان ادامه دارد [ .]6سن
مرگومیر ناشی از سرطان پستان در ایران بین  40تا  49سالگی
است ،درحالی که این سن در کشورهای پیشرفته بین  55تا 60
است؛ بنابراین در ایران حداقل ده سال پایینتر از کشورهای
پیشرفته است و با توجه به نقش محوری زنان در این سن در
خانواده و جامعه ،مرگومیر و ناتوانی ناشی از بیماری صدمات
جبرانناپذیری به جامعه و خانواده وارد میکند [ ]7اگر چه در ده
سال گذشته شیوع این بیماری بسیار باال بوده ،ولی میزان مرگ
ومیر بر اثر این بیماری کاهش یافته است [ .]8سرطان پستان بر
اساس نوع خطر آن به دو دسته خوشخیم و بدخیم طبقهبندی
میشود .تومورهای خوشخیم به طور غیرطبیعی رشد میکنند،
ولی بهندرت باعث مرگ فرد میشوند در عین حال برخی از این
تودهها نیز میتوانند خطر ابتال به سرطان پستان را افزایش دهند
[ .]9در سالهای اخیر استفاده از روشهای دادهکاوی به منظور
تشخیص بیماریها ،مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته
است .در بین روشهای مختلف ،شبکههای عصبی مصنوعی به
دلیل ماهیت ساختاری خود از محبوبیت ویژهای برخوردارند.
 Wernerو همکاران برای تشخیص سرطان پستان بر روی
مجموعه داده ویسکانسین از الگوریتم ژنتیک استفاده کردند و
پس از مقایسه خروجی با خروجی واقعی به دقت  %96/32رسیدند
[.]10
سروستانی و همکاران از دو مجموعه داده ویسکانسین و
بیمارستان نمازی شیراز استفاده کردند و مقایسههایی بین شبکه
های عصبی مصنوعی ()Multi Layer Perceptron

دهقان و همکاران
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جدول  :1متغيرهاي ورودي در تشخيص سرطان پستان
Attribute
Clump Thickness
Uniformity of Cell Size
Uniformity of Cell Shape
Marginal Adhesion
Single Epithelial Cell Size
Bare Nuclei
Bland Chromatin
Normal Nucleoli
Mitoses

Domain
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10
1-10

جدول  :2آمارههاي توصيفی سرطان پستان به تفکيک ویژگی
نام ویژگی
ضخامت غده
یکنواختی
اندازه سلول
یکنواختی
شکل سلول
چسبندگی لبه
ها
اندازه سلول
مخاطی منفرد
نوکلئی لخت

رنگینه مالیم

نوکلئی نرمال
تقسیم هسته
سلول

268

كالس
خوشخیم
بدخیم
مجموع
خوشخیم
بدخیم
مجموع
خوشخیم
بدخیم
مجموع
خوشخیم
بدخیم
مجموع
خوشخیم
بدخیم
مجموع
خوشخیم
بدخیم
مجموع
خوشخیم
بدخیم
مجموع
خوشخیم
بدخیم
مجموع
خوشخیم
بدخیم
مجموع

Means±SD
2/96 ± 1/673
7/19 ± 2/438
4/44 ± 2/821
1/31 ± 0/856
6/58 ± 2/724
3/15 ± 3/65
1/41 ± 0/957
6/58 ± 2/569
3/22 ± 2/989
1/35 ± 0/917
5/59 ± 3/197
2/83 ± 2/865
2/11 ± 0/877
5/33 ± 2/443
3/23 ± 2/223
1/35 ± 1/178
7/63 ± 3/117
3/54 ± 3/644
2/08 ± 1/062
5/97 ± 2/282
3/45 ± 2/450
1/26 ± 0/955
5/86 ± 3/349
2/87 ± 3/053
1/07 ± 0/510
2/60 ± 2/564
1/60 ± 1/733
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خیم یا بدخیم بودن میپردازد .دادههای مورد استفاده در این
پژوهش از مجموعه داده مربوط به بیماران مبتال به سرطان
پستان بیمارستان ویسکانسین ،موجود در انبار داده یادگیری
ماشین دانشگاه ایروین ،کالیفرنیا تأمین شده است [ .]18بانک
اطالعاتی این منبع شامل  699نمونه با  9پارامتر میباشد .در
ایـن مجمـوعه  16نمونه دارای ویـژگیهای کامـل نیست.

در نهایت دادههای این منبع را میتوان یک ماتریس 9*683در
نظر گرفت .از این تعداد  %65این بیماران یعنی  444نفر سرطان
به خوشخیم و  %35یعنی  239نفر مبتال به سرطان بدخیم سینه
بوده اند .سطرهای این ماتریس  9پارامتری هستند که میتوانند
خوشخیم با بدخیم بودن سرطان را مشخص نمایند .جدول 1
پارامترهای تشخیص بیماری سرطان پستان و دامنه تغییرات هر
یک از آنها [ ]18-20و نیز جدول  2آمارههای توصیفی بیماری
را نشان میدهد.

دهقان و همکاران

مدل سازي سرطان پستان

شکل  :1معماري شبکه عصبی پرسپترون چند الیه مورد استفاده در این مطالعه

تابع خروجی شبکه در الیه آخر با فرمول  1محاسبه می شود که
در آن  hو  oبه ترتیب نشــاندهنده الیه نهان و الیه خروجی
بوده و منظور از  wهمان وزنهای الیهها میباشد.
)(1

ℎ
𝑜
𝑚𝑙𝑤 𝑖𝑥 ∑( 𝑚𝑔𝑠 ∑( 𝑚𝑔𝑠 = 𝑖𝑂
𝑖𝑚𝑤 )
)
𝑙

 Sgmنیز تابع سیگموئید ا ست که به صورت زیر تعریف می
گردد:

)(2

𝑚

تعداد ورودی شبکه مانند مطالعات مشابه  9پارامتر مندرج در
جدول  2است.
به طورکلی برای بررسی میزان موفقیت و کارایی سیستمهای
دستهبندی و تشخیص بیماریها ،از ماتریس آشفتگی
( )Confusionاستفاده میشود .تحلیلهای این ماتریس در
دستهبندی و تشخیص بیماران منجر به  4حالت مثبت حقیقی
( Positive Trueیا  ،)PTمنفی حقیقی (True Negative
یا  ،)TNمثبت کاذب ( False Positiveیا  )FPو منفی کاذب
( False Negativeیا  )FNمیشود .از نتایج ماتریس کانفیوژن
سه شاخص حساسیت (دقت سیستم در تشخیص نوع بدخیم) و

1
𝑥1 + 𝑒 −

= )𝑥(𝑚𝑔𝑠

ویژگی (دقت سیستم در تشخیص نوع خوشخیم) و صحت
(نسبت تمام مواردی که به صورت صحیح طبقهبندی شدند) به
دست میآید که برای تحلیل عملکرد سیستمهای طبقهبندی
استفاده میشود .پس از بررسی حدود  90شبکه عصبی مختلف
کمترین خطا 0/0086و مربوط به زمانی بود که  80نرون در الیه
مخفی اول وجود داشت .در تمامی مدلها از  %70دادهها جهت
آموزش ( )Trainو  %15آنها جهت آزمون ( )Testو %15
باقیمانده جهت اعتبارسنجی ( )Validationاستفاده شده است.
شکل -2الف خطای مربوط به هر یک از انواع معماری شبکه و
شکل -2ب بازدهی هریک از معماری مختلف را نشان میدهد.
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داده كاوي
به فرایند استخراج دانش ناشناخته ،درست ،و بالقوه مفید از داده،
دادهکاوی گفته میشود .دادهها اغلب حجیم؛ اما بدون ارزش می
باشند .دانش نهفته در دادهها آنها را قابل استفاده میکند .روش
های دادهکاوی را میتوان به صورت بدون ناظر
( )Unsupervised learningو با ناظر ( Supervised
 )learningدر نظر گرفت .دادهکاوی در پی ساختارهایی در بین
متغیرها میباشد که روش خوشهبندی ( )Clusteringبه

عنوان معمولترین روش شناخته میشود [ .]21،22در این
پژوهش از سه نوع شبکه عصبی مختلف به منظور پیشبینی
بیماری سرطان سینه استفاده گردید .مدلسازی به کمک شبکه
عصبی پرسپترون چند الیه ( )Multilayer perceptronدر
مرحله اول این پژوهش ا از سادهترین و کارآمدترین ساختارهای
پیشنهادی برای استفاده در مدلسازی به نام مدل پرسپترون
چندالیه ( )MLPاستفاده شده است .شکل  1ساختار شبکه
عصبی مورد استفاده در این پژوهش که از نوع  3الیه است را
نشان میدهد.
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مدلسازي با شبکه عصبی مصنوعی LVQ
)(Learning Vector Quantization

شبکه عصبی  LVQدارای دو الیه رقابتی و خطی میباشد.
الیه رقابتی دستهبندی کردن بردارهای ورودی را یاد گرفته و در
نهایت الیه خطی کالسهای الیه رقابتی را به دستههای هدف

که توسط کاربر تعیین شده نگاشت میکند .شکل  3معماری
شبکههای  LVQدر این پژوهش را نشان میدهد [.]23،24
در این شکل  S1و  S2به ترتیب تعداد نرونهای الیه رقابتی و
خطی و  Rتعداد عضوهای بردار ورودی میباشند .هردو الیه
رقابتی و خطی دارای یک نرون به ازای هر کالس هستند [.]25

شکل  :3معماري شبکه عصبی  LVQمورد استفاده در این مطالعه

در این مطالعه از  10شبکه عصبی  LVQبا معماریهای
متفاوت استفاده شد تا بتوان بهترین معماری شبکه جهت
تشخیص بیماری شناسایی شود .در تمامی شبکهها از  %80داده
جهت آموزش شبکه و  %10آنها جهت اعتبارسنجی و  %10به
منظور آزمون استفاده گردید .تعداد تکرارها ( )Epochsبرای
تمامی آنها  30و از دو نوع الگوریتم یادگیری  LVQ1و هم
 LVQ2استفاده شده است .نمودار  4وضعیت خطای شبکههای
عصبی مختلف در ازای تغییر تعداد نرونهای الیه رقابتی را نشان
میدهد .در این نمودار محور افقی بیانگر تعداد نرونها در الیه
رقابت است که عددی بین  10تا  100در نظر گرفته شده است
و محور عمودی نمودار ،خطا را نشان میدهد.
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نمودار حاکی از آن است که جزء در مواردی خاص رفتار کلی دو
الگوریتم در تشخیص سرطان خوشخیم از بدخیم شبیه به هم
است .فقط زمانی که تعداد نرونها در الیه رقابتی  90انتخاب
شده است رفتار دو الگوریتم متفاوت بوده و  LVQ1عملکرد
بهتری داشته است .همچنین نتایج نشان میدهد که الزاماً با
افزایش تعداد نرونهای الیه رقابتی و ضعیت شبکه بهتر نشده
است .به عنوان مثال زمانی که تعداد نرونهای الیه یادگیری 30
نرون میباشد خطای شبکه حدود  0/04و زمانی که تعداد نرون
ها  100بوده است خطای شبکه بیشتر از  0/05بوده است .در
بهترین وضعیت کمترین خطا با مقدار  0/028571به دست آمد.
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شکل  :2الف باال -خطاي مربوط به تعداد  90معماري شبکه مختلف .ب پایين -بازدهی مربوط به هریک از معماري ها

دهقان و همکاران

مدل سازي سرطان پستان

شکل  5فرایند یادگیری بهترین شبکه عصبی  LVQاز بین

شبکههای عصبی فوق را نشان میدهد.

شکل  :5فرایند یادگيري بهترین شبکه عصبی  LVQدر تشخيص سرطان خوشخيم از بدخيم

دقیق و تاریخچه کامل یک واقعیت نیاز ندارد ،بلکه میتواند با
استفاده از اطالعات ناقص و غیردقیق نیز به نتایج قانعکنندهای
درزمینه تخمین وضعیت فعلی یا آینده یک سیستم دست یابد .بر
این اساس سومین نوع مدلسازی با استفاده از شبکههای عصبی
بیزین انجام شده است .برای توزیع وزنها از رابطه  3استفاده
شد.

مدلسازي به وسيله شبکه عصبی بيزین ( Bayesian

)network
این روش یکی از روشهای سیسـتم پشتیبـان تصمیمگـیری
میباشد که ابزار قدرتمندی در مدل کردن روابط علی و معلولی
در قالب شبکهای از احتماالت است .نکته بسیار مهم در مورد
روش شبکه عصبی بیزین این است که این روش به اطالعات
)(3

)(1

)(1

𝑑

)(1

) 𝑤𝑗𝑖 + 𝑤𝑗0 ) + 𝑤𝑘0

𝑖=1

) Wji(1و ) Wki(2وزنها در الیه اول و الیه دوم به ترتیب با
ورودی  Iو الیه مخفی  jمیباشد و ) wj0(1بایاس برای واحد
مخفی  jاست M .تعداد واحدهای مخفی d ،تعداد واحد ورودی
و  Kشاخصی برای واحد خروجی است .تابع ) fouter(0خطی

𝑚

)(2

∑( 𝑟𝑒𝑛𝑛𝑖𝑓 𝑗𝑘𝑤

𝑗=1

∑( 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑜𝑓 = 𝑘𝑦

است و ) finner(0تابع تانژانت هایپربولیک میباشد .درروش
بیزین برای توزیع وزنها از معادله ( )3استفاده میشود و میزان
وزنهای شبکه با قرار دادن در رابطه  4به دست میآیند [.]24
)(4
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شکل  :4نمودار خطا مربوط به تعداد نرونهاي الیه رقابتی با  2الگوریتم  LVQ1و LVQ2

دهقان و همکاران

مدل سازي سرطان پستان

) P(wتابع توزیع احتمال در فضای وزنی با فقدان داده است که
به صورت تابع اولیه میباشد .کمیت ) P(W|Dتابع احتمالی
وزنها است که به عنوان تابع توزیع احتمالی بعد از آموزش داده

ها دیده میشود P(D|W) .تابع توزیع احتمال و ) P(Dتابع
توزیع احتمال ثانویه است.
ساختار شبکه ع صبی بیزین که در این پژوهش مورد ا ستفاده
قرار گرفته است در شکل  6نشان داده شد.

جهت یافتن بهترین معماری از نظر تعداد نرون در الیههای
رقابت ساختارهای متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است که
جدول  3برخی از انواع معماریهای مورد مطالعه را نشان می
دهد .همانطور که جدول  3نشان میدهد  4شبکه اول جدول
دو الیه

مخفی دارند و با تغییر تعداد نرونها تفاوت محسوسی در کاهش
خطا رخ نمیدهد حتی زمانی که تعداد الیهها از  2به  3تغییر
کردهاند یعنی در دو ردیف آخر جدول ،تنها  %0/2بهبود حاصل
شده است.

جدول  :3بررسی معماريهاي مختلف شبکه عصبی با در نظر گرفتن كليه پارامترهاي ورودي
بيماري سرطان پستان
معماري شبکه عصبی

5-5-1
10-5-1
15-5-1
15-20-1
10-5-5-1
20-10-5-1

تعداد الیه مخفی

2
2
2
2
3
3

الگوریتم مورد استفاده در این پژوهش در شکل  7ارائه شده است.
همانطور که الگوریتم نشان میدهد در این پژوهش پس از
تفکیک نمونه های تست و آزمون و نیز تقسیم آنها به دو کالس

272

دقت تشخيص(درصد) روي مجموعه آزمون

%98
%98/1
%98/3
%98/1
%98/2
%98/3

خوش خیم و بد خیم به کمک  3نوع شبکه عصبی مختلف به
مدلسازی سرطان پرداخته و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است.
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شکل  :6معماري شبکه عصبی بيزین مورد استفاده در این پژوهش

دهقان و همکاران

مدل سازي سرطان پستان

شروع

مجموعه داده

تفکیک نمونههای آموزش آزمون

WBCD

تعلیم نمونههای آموزشی با شبکه عصبی MLP

تعلیم نمونههای آموزشی با شبکه عصبی BR
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تفکیک بیماران به دو کالس خوشخیم و بدخیم

تعلیم نمونههای آموزشی با شبکه عصبی LVQ

بررسی عملکرد هر سه شبکه با نمونههای آزمون

مقایسه نتایج
پایان
شکل  :7الگوریتم مورد استفاده در این پژوهش

نتایج
در این مطالعه  683بیمار مبتال به سرطان پستان که اطالعات
آن از بیمارستان ویسکانسین موجود در مخزن داده یادگیری
ماشین  UCIجمع آوری شده است مورد بررسی قرار گرفتند.
مجموع متغیرهای بالینی بیماران شامل  9ریسک فاکتور بود .از
این تعداد بیمار %80 ،آنها ( 547نمونه) جهت آموزش شبکه و

از  %10آنها جهت اعتبارسنجی و از باقیمانده دادهها جهت
تست شبکه استفاده شده است .با توجه به اینکه بازه تغییرات هر
یک از این  9ریسک فاکتور بیماری بین  1تا  10است توزیع
فراوانی هر یک از آنها در جدول  4نمایش داده شد.

جدول  :4توزیع فراوانی  9ریسک فاكتور بيمار سرطان پستان
مخاطی منفرد

سلول

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

فراوانی

درصد

درصد
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فراوانی

80/5
5/0
4/7
1/7
0/9
0/4
1/3
1/1
2/0
0/0
97/7

563
35
33
12
6
3
9
8
14
0
683

61/8
5/2
6/0
2/6
2/7
3/1
2/3
3/3
2/1
8/6
97/7

432
36
42
18
19
22
16
23
15
60
683

21/5
22/9
23/0
5/6
4/9
1/3
10/2
4/0
1/6
2/9
97/7

150
160
161
39
34
9
71
28
11
20
683

57/5
4/3
4/0
2/7
4/3
0/6
1/1
3/0
1/3
18/9
97/7

402
30
28
19
30
4
8
21
9
132
683

6/3
58/3
10/2
6/9
5/6
5/7
1/6
0/3
0/3
4/4
97/7

44
376
71
48
39
40
11
21
2
31
683

56/2
8/3
8/3
4/7
3/3
3/0
1/9
3/6
0/6
7/9
97/7

393
58
58
33
23
21
13
25
4
55
683

53/4
6/4
7/4
5/4
4/3
3/6
2/7
4/0
0/9
9/6
97/7

373
45
52
38
30
25
19
28
6
67
683

درصد

سلول

19/9
7/2
14/9
11/3
18/3
4/7
3/3
6/3
2/0
9/9
97/7

139
50
104
79
128
33
23
44
14
69
683

49/5
8/3
7/6
6/2
4/6
4/1
4/3
3/9
1/0
8/3
97/7

فراوانی

چسبندگی لبهها

نوكلئی نرمال

رنگينه مالیم

نوكلئی لخت

اندازه سلول

تقسيم هسته

یکنواختی اندازه سلول

ضخامت غده

یکنواختی شکل

346
58
53
43
32
29
30
27
7
58
683
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
مجموع

دهقان و همکاران

مدل سازي سرطان پستان

جدول  :5تست معماريهاي مختلف شبکه  MLPو درصد صحت تشخيص
با ميانگين  10بار تست

صحت عملکرد
%97/5
%87/6
%97/1

معماري شبکه
10-10-1
20-10-1
10-10-10-1

تعداد الیه مخفی
2
2
3

شکل  :8ماتریس آشفتگی بهترین معماري شبکه پرسپترون

نتایج نشان میدهد که این شبکه عصبی توانسته است تعداد 428
بیمار یعنی معادل  %96/4که مبتال به سرطان خوشخیم بودهاند
را به درستی دستهبندی نماید و تعداد  16نفر از این افراد اشتباهاً
در کالس سرطانیهای بدخیم قرار گرفته است .همچنین تعداد
 238نفر از مجموع  239نفر بیماری که دچار سرطان بدخیم بوده
اند به درستی در کالس بیماران سرطان بدخیم قرار گرفتهاند؛ اما
فقط یک نفر از آنها یعنی معادل  %0/1از این افراد اشتباهاً در
کالس بیماران خوشخیم دسته بندی شدهاند.
در مرتبه دوم مدلسازی ،از شبکه عصبی  LVQاستفاده گردید.
عالوه بر بررسی شبکههای عصبی با معماریهای مختلف تعداد

274

ورودیهای بیماری در ورودی شبکه عصبی نیز مورد بررسی قرار
گرفت که نتایج حاکی از آن است که وقتی تعداد ریسک
فاکتورهای تشخیص بیماری افزایش پیدا میکند میزان خطای
شبکه عصبی کاهش مییابد به طوری که وقتی فقط از ویژگی
اول جهت کالسبندی بیماران به دو دسته خوشخیم و بدخیم
استفاده میشد خطای محاسبه شده برای بهترین معماری
 0/1388خواهد بود و زمانی که از  9ویژگی استفاده میشود
خطای کالسبندی به  0/0243کاهش مییاید .جدول  6تأثیر
افزایش پارامترهای ورودی روی بیماری را نشان میدهد.
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در مطالعات مختلف تحت عنوان دادهکاوی پزشکی ،راهکارهای
متعددی جهت کشف روابط بین عوامل سرطان پستان ارائه شده
است .استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی جهت تشخیص نوع
سرطان در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .در
این پژوهش سعی شد برای بهبود تشخیص بیماری از روشهای
مختلف دادهکاوی با تکیه بر انواع شبکههای عصبی مصنوعی
استفاده شود.
در اولین مرتبه مدلسازی از یک شبکه عصبی پرسپترون چند
الیه با الگوریتم پس انتشار خطا استفاده شد .از این شبکه عصبی

مصنوعی به عنوان یک طبقهبند برای کالسبندی دادهها به دو
دسته خوشخیم و بدخیم استفاده گردید و کلیه  9فاکتور مربوط
به بیماری سرطان پستان به شبکه عصبی اعمال شد و آموزش
شبکه با  %70دادهها و تست آن با  %30از دادهها انجام شد.
همچنین معماریهای مختلف شبکه عصبی برای حصول بهترین
کالسبندی مورد بررسی قرار گرفت .جدول  5برخی از بهترین
معماریهای شبکه عصبی پرسپترون چند الیه و شکل 7
ماتریس آشفتگی مربوط به بهترین معماری از بین حدود 100
معماری مختلف را نشان میدهد.

دهقان و همکاران

مدل سازي سرطان پستان
جدول  :6ميانگين  10مرتبه مدلسازي بر روي شبکه عصبی  LVQبه منظور پيشبينی
بيماري سرطان سينه
ضخامت غده
مجموع ریسک فاکتورهای مدل  + 1یکنواختی اندازه سلول
مجموع ریسک فاکتورهای مدل  + 2یکنواختی شکل سلول
مجموع ریسک فاکتورهای مدل  + 3چسبندگی لبه ها
مجموع ریسک فاکتورهای مدل  + 4اندازه سلول مخاطی منفرد
مجموع ریسک فاکتورهای مدل  + 5نو کلپی لخت
مجموع ریسک فاکتورهای مدل  + 6رنگینه مالیم
مجموع ریسک فاکتورهای مدل  + 7نوکلپی نرمال
مجموع ریسک فاکتورهای مدل  + 8تقسیم هسته سلول

همچنین در این مرحله نشان داده شد که در مورد تشخیص
سرطان پستان هر دو الگوریتم مورد استفاده در شبکههای
عصبی  LVQبه جزء در موارد بسیار اندک از نظر خطا رفتار

مشابه هم دارند .در نهایت از بین  100معماری مختلف ماتریس
آشفتگی مربوط به بهترین معماری محاسبه گردید که در شکل
 8نشان داده شد.

شکل  :9ماتریس آشفتگی بهترین معماري شبکه LVQ

در مرحله سوم مدلسازی از شبکه عصبی بیزین استفاده گردید
که در نهـایت بهتـرین معـماری به دسـت آمـده در شـکـل 9

نمایش داده شد.

شکل  :10ماتریس آشفتگی بهترین معماري شبکه بيزین

مشاهده شد که در شبکه عصبی بیزین پارامتر حساسیت %63/7
و پارامتر اخت صا صیت  ،%1/9در شبکه ع صبی  MLPپارامتر
حساسیت  %62/7و پارامتر اختصاصیت  %2/5و در شبکه عصبی

 LVQپارامتر حساسیت  %63/5و پارامتر اختصاصیت  %2/5به
د ست آمد .جدول  7مقای سه بین  3نوع شبکه مورد ا ستفاده در
این پژوهش را نشان میدهد.
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شماره مدل
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ریسک فاكتورها

درصد خطا
0
0/1388
0/0544
0/0415
0/0544
0/0501
0/0329
0/0272
0/0243

زمستان  ،1396دوره چهارم ،شماره چهارم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

جدول  :7مقایسه صحت عملکرد شبکههاي عصبی مختلف پس
از ميانگين  10بار تست

نوع شبکه
MLP
LVQ
بیزین

بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضر با هدف تشخیص سرطان خوشخیم و بدخیم
پستان با استفاده از چند تکنیک دادهکاوی و عمدتاً بر پایه شبکه
های عصبی مصنوعی انجام شد .از آنجایی که شبکههای عصبی
مصنوعی به عنوان روش نوین در تشخیص بیماریها مورد توجه
بسیاری از محققین در سالهای اخیر قرار گرفته است؛ لذا در این
پژوهش از سه شبکه عصبی  LVQ ،MLPو  BRبرای طبقه
بندی نوع سرطان پستان به دو دسته خوشخیم و بدخیم استفاده
نمود .ابتدا شبکهها با نمونههای آموزشی ،تعلیم داده شدند و در
نهایت با نمونههای آزمون ،مورد سنجش قرار گرفتند .این بررسی
به وضوح نشان از اثربخشی فنآوریهای شبکههای عصبی در
تشخیص سرطان را دارد .بسیاری از شبکههای عصبی در طبقه
بندی با دقت سلولهای تومور نتیجه فوقالعادهای نمایش می
دهند؛ بنابراین استفاده از شبکه عصبی مصـنوعی میتواند در
کنار سایر روشهای تشخیصی غیر تهاجمی که معموالً مورد
استفاده قرار میگیرند (مانند ماموگرافی و رادیوگرافی) ،به عنوان
یک سیستم پشـتیبان تشـخیص با حساسیت و ویژگی بـاال ،به
منظور شناسـایی تومورهای خوشخیم و بدخیم پستان مورد
استفاده قرار گیـرد .ایـن نتیجه از آن جهت حائز اهمیت میباشد

George SZ. Patient-reported upper extremity outcome
measures used in breast cancer survivors: a systematic
review. Arch Phys Med Rehabil 2014;95(1):153-62.
4. Sharifian A, Pourhoseingholi MA, Emadedin M,
Rostami Nejad M, Ashtari S, Hajizadeh N, et al. Burden
of Breast Cancer in Iranian Women is Increasing. Asian
Pac J Cancer Prev 2015;16(12):5049-52.
5. Hatefnia E, Niknami S, Mahmudi M, Lamyian M.
The effects of “theory of planned behavior” based
education on the promotion of mammography
performance in employed women. J Birjand Univ Med
Sci 2010;17(1):50-8. Persian
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که از عوارض و آسیبهـای احتمالی روشهای تهاجمی (نمونه
برداری و عمل جراحی) بـرای بیمارانی کـه نیازی بـه آنها
ندارنـد ،جلـوگیری میشود [ .]17پیشبینی و تشخیص سریع تر
و دقیقتر سرطان پستان عالوه بر کاهش هزینههای درمان
شانس درمان را نیز افزایش میدهد و با توجه به اینکه سن ابتال
به سرطان در ایران  5تا  10سال پایینتر از میانگین جهانی است
که ناشی از تشخیص دیرهنگام این بیماری میباشد؛ لذا توجه به
روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی و داده کاوی میتواند به
تشخیص دقیقتر این بیماری کمک کند Werner .و همکاران
با استفاده از الگوریتم ژنتیک توانستند به دقت  %96/32برسند
[ Salama .]10و همکاران نیز در سال  2012با استفاده از
درخت تصمیم و روش بیزین به ترتیب به دقت  %93/15و
 %92/97دست یافتند [ .]12ایرانپور و همکاران با استفاده از
روش  SVMو  RBFبه دقت  %98/1دست یافتند [.]13
 Arunaو همکاران با استفاده از روشهای  RBFو درخت
تصمیم و روش بیزین توانستند به ترتیب به دقت  %93/67و
 %92/97و  %92/91دست یابند [ .]14پژوهش حاضر نیز توانسته
است سرطان پستان بر روی مجموعه دادههای بیمارستان
ویسکانسین را با دقت  %98/3تشخیص دهد.
تشکر و قدردانی
این پژوهش با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
تربتحیدریه انجام گردید.
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Introduction: Breast cancer is the most common form of cancer in women. Breast cancer detection
is considered as one of the most important issues in medical science. Diagnosis of benign or malignant
type of cancer reduces costs and also is important in deciding about the treatment strategy. The aim
of this study was to provide data mining based models that have the predictability of breast cancer
detection.
Methods: This study was descriptive-analytic. Its database included 683 independent records
containing nine clinical variables in the UCI machine learning. Multilayer Perceptron artificial neural
network, Bayesian Neural Network and LVQ neural network were used for classification of breast
cancer to benign and malignant types. In this study, 80% of data were used for network training and
20% were used for testing.
Results: After pre-processing the data, different neural networks with different architectures were
used to detect breast cancer. In the best condition, we could predict benign or malignant cancer in the
MLP neural networks, LVQ and Bayesian Neural Networks with an average of ten tests with an
accuracy of 97.5% and 97.6% and 98.3% respectively. Our investigations showed that Bayesian
neural network had a better performance.
Conclusion: Breast cancer is one of the most common cancers among women. Early diagnosis of
disease reduces healthcare costs and increases patient survival chance. In this study, using data mining
techniques in diagnosis, the researchers were able to use Bayesian neural network to achieve high
accuracy in diagnosis.
Keywords: Breast Cancer, Neural Networks, LVQ, Data Mining
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