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تشخيص نوع لوسمی با كمک یادگيري ماشين

مقدمه
در حال حاضر حجم عظيميي از دادههياي پزشيکي در اَشيکال
مختلف در دسترس است .این دادهها با روشهاي مختلف مورد
تجزیه و تحليل قرار ميگيرند تا نتایجي را تولييد کننيد کيه در
تصميمگيري کارآمد و بهبود کيفيت خدمات به پزشيک کميک
کند .ترکيب تکنيکهاي محاسباتي هوش مصنوعي در پزشکي
به پيشرفتهاي قابل توجهي در پيشگيري و تشخيص بيماري
منجر شده است .سرطان ،دوميين عليت اصيلي مير وميير در
سراسر جهان بعد از بيماريهاي قلبي -عروقي است [ .]1یکيي
از اساسيترین مشکالت در درمان بيماري سرطان ،عدم وجيود
روشي مناسب در تشخيص زودهنگام آن ميباشد .این در حالي
است که اگر این بيماري به سرعت تشخيص داده شود ،درميان
بسيار موفقتري را به همراه خواهد داشت .از طير دیگير بيه
دليل هزینه زیاد درمان سيرطان در مراحيل پيشيرفته بيمياري،
سرمایهگذاري در امر تحقيقات سيرطان از نظير اقتصيادي نييز
مقرون به صرفه است .این مطالعه با رویکرد یادگيري ماشين به
تشخيص نوع سرطان خون که جهت درميان را مشيخص ميي
کند ،پرداخته است.
چهارنوع اصلي سرطان خون وجود دارد که عبارتاند از [.]2
 -1لوسمی حااد لفووئيادي (Acute Lymphoblastic

 :)Leukemiaایيين نييوع لوسييمي سييلولهيياي لنفيياوي یييا
لنفوسيتها را تحت تأثير قرار ميدهد و روندي حاد دارد.
 -2لوسااامی حااااد ميلوئيااادي (Acute Myeloid

 :)Leukemiaاین نوع لوسمي سلولهياي مغيز اسيتخوان یيا
ميلوسيتها را تحت تأثير قرار ميدهيد و رونيدي حياد دارد .در
این بيماري ،مغز استخوان ميلوبالسيت (نيوعي گلبيول سيفيد ،
گلبول قرمز یا پالکتهاي غيرطبيعي ميسازد.
 -3لوسمی مزمن لفووئيدي ( Chronic Lymphocytic

 :)Leukemiaایيين نييوع لوسييمي سييلولهيياي لنفيياوي یييا
لنفوسيتها را تحت تأثير قرار ميدهد که بافتهياي لنفياوي را
ميسازند و روندي مزمن دارد.
 -4لوساامی ماازمن ميلوئياادي (Chronic Myeloid

 :)Leukemiaاین نوع لوسمي سلولهياي مغيز اسيتخوان یيا
ميلوسيتها را تحت تأثير قيرار مييدهيد کيه بافيتهياي مغيز
استخوان را ميسازند و روندي مزمن دارد.
در سالهاي گذشته ،پژوهشهاي زیادي در زمينه تشخيص نوع
سييرطان خييون انجييام شييده اسييت .بييه عنييوان نمونييه روش
( ABC Artificial Bee Colonyبراي کاهش ویژگي بيا
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طبقيهبنيد ( ،]3[ kNN k-Nearest Neighborهمچنيين
روش انتخيياو ویژگييي (Analysis Marginal Fisher
 MFA score score and redundancy excludingبا
روش بازشناسيييي الگيييو (Support Vector Machine
 SVMپيادهسيازي شيده اسيت [ .]4روش Relative ( RS
 Simplicityاستفاده شده کيه بيا طبقيهبنيد Direct ( DC

 Classifierهمراه بوده است [ .]5یا به عنوان مثيالي دیگير،
پييا از انتخيياو ویژگييي توسييط روش Variable ( VIMs
 ، Importance Measuresنمونههاي موجود با ویژگيهاي
حاصل ،توسط جنگل تصادفي طبقهبندي شدند [.]6
در این مقاله ،با توجه به اثير بخشيي الگيوریتمهياي یيادگيري
ماشين در بسياري از پژوهشها [ ،]7-11بيه بررسيي عملکيرد
الگوریتمهاي پارامتریک و غيرپارامتریک درفرآیند تشخيص نوع
سرطان خون پرداخته شد .همچنين اثر بخشي کاهش نيویز در
دادهها را با حذ ویژگيهاي نامناسب مورد ارزیيابي قيرار داده
شد .از آنجا که ميزان پيچيدگي دادهها مشخص نيسيت ،هيد
این پژوهش مشخص کردن مناسبترین الگوریتم با توجيه بيه
پيچيدگي دادهها ميباشد ،به گونهاي که پدیده بييشبيرازش و
کم برازش رخ ندهد.
روال کار به این صورت است که ابتدا تميام ویژگييهيا توسيط
متخصص سرطان خون ،بيراي تشيخيص بهتير نيوع سيرطان
مشخص ميشود .معموالً هرچه تعداد ویژگييهيا بيشيتر باشيد
فرضيههاي یادگيري که ميتوانند باتوجه به نمونههاي آموزشي
مدل یادگيري را ایجاد کنند ،به صورت نمایي افزایش ميیابيد؛
لذا ویژگيهاي کمتر سبب ميشود تا استخراج فرضييه نهيایي،
که عمالً مدل یادگيري را شکل ميدهد ،شيباهت بيشيتري بيه
مدل ذاتي دادهها داشته باشد؛ بنابراین با رویکيرد کياهش ابعياد
ميتوان انتظار داشت تا دقت تعميم در یادگيري افيزایش یابيد.
همچنين حذ ویژگيهاي نامناسب ميتواند سبب کاهش نویز
در دادههييييا گييييردد .در ایيييين پييييژوهش از (Principal
 PCA Component Analysisکيه یيک روش ميؤثر در
استخراج ویژگي است به منظور کاهش ابعاد استفاده شد [.]12
به طيور خالصيه ،نيوآوري اصيلي ایين پيژوهش پييادهسيازي
مجموعهاي از روشهاي پارامتري و غيرپارامتري در تشيخيص
نوع سرطان خون ،بررسي اثربخشي آنها و بهبود نتایج توسيط
کاهش ابعاد و متوازنسازي دادههيا مييباشيد .نتيایج تجربيي،
بيانگر بهينگي روش دستهبندي نزدیکتيرین مييانگين و روش
درجه دو از مجموعه روشهاي پارامتري در مجموعه دادههياي
""Leukemia1ميباشد .بيا اعميال روش کياهش ویژگيي
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 PCAو سپا اعمال الگوریتمهاي نزدیکتيرین مييانگين و
درجه دو ،دقت تشخيص نسبت به پيژوهشهياي قبليي []3-6
بهبود یافت .در نهایت دادههاي نامتوازن انتخاو شيده بيا روش
Synthetic
Minority
(Over-sampling
 TL TomekLink( + SMOTE Techniqueمتيوازن
گردید که موجب افيزایش قابيل توجيه دقيت پييشبينيي نيوع
سرطان خون شد.
با عنایت به اهميت ویژه بيمياري سيرطان خيون و تشيخيص
زودهنگام آن و با توجه به مزیت مضاعف روشهياي یيادگيري
ماشيييين ،در ایييين پيييژوهش بيييراي مجموعيييه دادههييياي
" "Leukemia1یک مدل پيشبيني نوع سيرطان خيون ،بيه
وسيله روشهاي یادگيري ماشين ،ارائه گردید .پيش بينيي نيوع
سرطان خون از اهميت باالیي برخيوردار اسيت چيرا کيه عيدم
تشخيص زودهنگام و تشخيص اشيتباه نيوع آن موجيب مير
سریع بيمار ميگيردد .همچنيين بيا تشيخيص زودهنگيام نيوع
سرطان خون بيمار اقدامات درماني الزم را سریعتر آغاز ميکند.
روش
این مطالعه از نوع توصيفي-تحليلي ميباشد .در ایين بخيش از
کار که به عنوان روش کار و پيادهسازي شناخته ميشيود سيعي
شده با ارائه یک الگوریتم مناسب و اجراي آن بير روي دادههيا،
نوع سرطان خون افراد مبتال را با دقت بيشيتري تشيخيص داد.
در ادامه بيه شيرد دادگيان ميورد اسيتفاده و مراحيل الگيوریتم
پيشنهادي پرداخته ميشود.
دادههاي " "Leukemia1یکي از شناختهشدهترین دادهها در
تشخيص نوع سرطان خون است که توسط گيروه انفورماتييک
پزشکي دانشگاه واندربيلت ایاالت متحده آمریکيا تيدوین شيده
است .در این داده ها ،مجموعهاي از نمونههاي مغز اسيتخوان و
نمونه خون بيماران لوسمي براي تشخيص تفاوت بيين لوسيمي
حاد لنفوئيدي و لوسمي حاد ميلوئيدي اسيتفاده مييشيود .ایين
مجموعه شيامل  72نمونيه بيا  5327ژن اسيت کيه  38نمونيه
مربوط به لوسمي ميلوئيدي حاد 9 ،نمونيه مربيوط بيه لوسيمي
لنفوئيدي حاد نوع  Bو  25نمونه مربوط به لوسيمي لنفوئييدي
نوع  Tميباشد .طبقهبنيدي بير اسياس  3زیير گيروه سيرطان
خيون  ALL T-cell ،ALL B-cellو  AMLمييباشيد
[.]12
با توجه به اثربخشي الگوریتم هاي یادگيري ماشين در بسيياري
از پييژوهشهييا [ ،]8-11در ابتييدا بييه بررسييي الگييوریتمهيياي
پارامتریک و غيرپارامتریک در فرآینيد تشيخيص نيوع سيرطان

بهار  ،1397دوره پفجم ،شماره اول

خون پرداخته شد .روش هاي پارامتري ،یادگيري را با استفاده از
استخراج پارامترهاي آماري از دادهها انجام ميدهند .در مقابيل،
روشهاي غيرپارامتري سعي ميکنند با توجيه بيه ارتبياط بيين
نمونههاي مجموعه دادهها ،عمل یادگيري را انجام دهند [.]12
در روشهاي پيارامتري تميام نمونيههياي آميوزش ،تأثيرگيذار
هستند؛ در حاليکه در روش هاي غيرپارامتري ،تنها نمونههيایي
از دادههاي آموزش در یادگيري تأثيرگذارند که به نمونيه جدیيد
نزدیک مييباشيند .از جمليه عييبهياي روشهياي پيارامتري
ميتوان به کند بودن و مصر حافظه زیاد اشاره کرد.
در ميان روشهاي پارامتري از روشهاي تحليل تفکيککننيده
خطي ( ،LDA Linear Discriminant Analysisدرجيه
دو ( ، QDA Quadratic Discriminant Analysisبييز
سيياده (Naïve Bayes Discriminant Analysis
 ،NBDAفاصييييله اقليدسييييي (Euclidean Distance
 ،EDDA Discriminant Analysisنزدیکترین ميانگين
(Nearest Mean Discriminant Analysis
 NMDAو تطبيييق قالييب ( Template Discriminant
 TDA Analysisاسييتفاده شييد .همچنييين در روشهيياي
غيرپارامتریک از روشهاي تخمينگر پایه ( Naïve Density
 ،NDE Estimationمبتني بر هسيته (Kernel Density
-k ،KDE Estimationهمسایه نزدیيکتير ( K-Nearest
 KNN Neighborو -kهمسایه نزدیکتر مبتنيي بير هسيته
( KNN-Kernelاستفاده شد [.]12
در روشهاي غيرپارامتري براي محاسبه مقدار مناسب براي k
(پارامتر تعداد نزدیکترین همسيایههيا در روشهياي  KNNو
 KNN-Kernelو ( hپييارامتر پهنيياي بييازه در روشهيياي
 NDEو  KDEاز اعتبارسنجي متقابل با -5زیرمجموعيه (k-
 fold cross validationاستفاده شيد .مقيدار  hبيراي هير
روش ،از ميان بازه بيشترین فاصله و کمترین فاصله بين نمونيه
ها انتخاو شد .همچنيين بيراي  ،kاز مييان مقيادیر  1تيا ،10
بهترین جواو که معيار دقت را بيشينه ميکند ،براي هير روش
انتخاو ميگردد .در روش  KNNبراي محاسبه فاصيله نمونيه
ورودي با نمونههاي آموزشي ،از فاصله اقليدسي استفاده شد .در
روش  ،KDEبراي ایجاد یک تخمين مناسيبتير از نمونيههيا،
هسته گوسي مورد استفاده قرار گرفت.
دادههاي مورد استفاده داراي  5327ویژگي هستند .هرچه تعداد
ویژگيها بيشتر باشد فرضيههاي یادگيري که ميتوانند باتوجه
به نمونههاي آموزشي ،مدل یادگيري را ایجاد کنند ،به صورت
نمایي افزایش ميیابد .از آنجایي که این افزایش نمایي ،به
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تعداد ویژگيها وابسته است؛ لذا ویژگيهاي کمتر سبب مي
شود تا استخراج فرضيه نهایي ،که عمالً مدل یادگيري را شکل
ميهد ،شباهت بيشتري به مدل ذاتي دادهها داشته باشد؛
بنابراین با رویکرد کاهش ابعاد ميتوان انتظار داشت تا دقت
تعميم در یادگيري افزایش یابد .همچنين حذ ویژگيهاي
نامناسب ميتواند سبب کاهش نویز در دادهها گردد .در این
مطالعه از روش  PCAبه منظور کاهش ویژگي استفاده شد .در
این روش از فضاي ویژگيهاي کنوني نگاشتي به یک فضا با
ابعاد کمتر ایجاد ميشود .در این روش ابتدا یک بردار ویژه
( Eigen vectorبه همراه مقادیيير ویژه متعلق به آن از
کواریانا دادههاي آموزشي محاسبه ميشود .سپا از ميان
مقادیر ویژه حاصل ،مقادیر ویژهاي که از یک حد آستانه (که
بيانگر  nدرصد از ویژگيهاي مهم با باالترین ميزان واریانا
ميباشد بيشتر باشد انتخاو شد [ .]12شکل  1نمودار گردش
کار الگوریتمهاي اعمالشده بر روي داده  Leukemia1را
نشان ميدهد.

Leukemia1

PCA

روشهاي پارامتري

روشهاي غيرپارامتري

QDA

NDE

LDA

KDE

NBDA

KNN

EDDA

KNN_Kernel

NMDA

TDA
شکل  .1نمودار گردش كار الگوریتمهاي اعمال شده

در بين نمونههاي  ،Leukemia1فقط تعداد اندکي از آنها
لنفوئيدي حاد نوع  Bهستند .در عوض ،تعداد بسياري از آنها
28
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لوسمي ميلوئيدي حاد و لنفوئيدي حاد نوع  Tميباشند؛ بنابراین
لنفوئيدي حاد نوع  Bکه به نسبت کل نمونهها تعداد کمتري
دارند ،به عنوان نمونههاي کالس اقليت معرفي ميشوند .در
مقابل ،لوسمي ميلوئيدي حاد و لنفوئيدي حاد نوع  Tکه
بيشترین نمونههاي سرطاني را تشکيل ميدهند ،به عنوان
نمونههاي کالس اکثریت شناخته ميشوند .به این مسئله در
علم یادگيري ماشين ،مسئله عدم توازن گفته ميشود.
وقتي تعداد زیادي از نمونيههياي آموزشيي مربيوط بيه کيالس
اکثریت باشد ،نمونه هاي کالس اقليت کمتر ميورد توجيه قيرار
مي گيرد .در نتيجه ،مدل یادگيري در تخمين درست نمونههياي
اقليت دقت کمتري دارد؛ ليذا بيا متيوازن سيازي دادههيا سيعي
ميشود تا دقت پيشبيني نمونههاي لوسمي افزایش یابد.
براي حل مسئله عيدم تيوازن و مشيکالتي کيه از آن نشيأت
ميگيرد ،روشهایي پيشنهاد شده اسيت [ .]14از متيداولتيرین
این روشها SMOTE ،و روشهاي مبتني بر آن است .ایين
روش با استفاده از همسایههياي هير نمونيه از کيالس اقلييت،
نمونههاي مصنوعي جدیدي ميسازد .بيه ایين صيورت کيه در
مرحله اول ،به ازاي هر نمونيه  iاز کيالس اقلييت k ،همسيایه
نزدیکترش در همان کالس را پيدا ميکنيد .در مرحليه دوم بيه
ازاي تمام خصوصيات هر همسایه  jدر  kهمسيایه نزدیيکتير،
فاصله نمونه  iتا  jرا محاسبه ميکند .سيپا در مرحليه سيوم،
مقداري بين  0تا  1را به عنوان شکا ( Gapدر نظر گرفتيه،
آن را در فاصله  iتا  jضرو کرده و با مقادیر خصوصيات  iجمع
مي کند .در آخر مقادیر جدید به دست آمده را به عنيوان مقيادیر
خصوصيات نمونه مصنوعي جدید در نظر ميگيرد.
در پژوهشهاي انجام شده سعي شده است براي بهبيود روش
 ،SMOTEبا افيزودن مياژولهياي دیگيري کيارایي روش را
افزایش دهند [ .]15در این پژوهش ،براي حيذ نيویز از روش
 TLدر کنييار  SMOTEاسييتفاده شييد .روش  ،TLاز نزدیييک
ترین همسایه عضو کالس دیگر استفاده ميکند .در ایين روش
دو نمونه را  TLگویند اگر -1 :از دو کيالس متفياوت باشيند و
 -2هيچ نمونهاي دیگير از کيالس متفياوت ،نسيبت بيه آنهيا
نزدیکتر نباشد .به بياني دیگير ،نزدیيک تيرین دو نمونيه از دو
کالس متفاوت ،یک  TLهستند .اگر دو نمونه TL ،باشيند ،یيا
یکي از آنها نمونه نویز است ،یا هر دو نمونيه ،روي خيط ميرز
هستند.
از این روش هم ميتوان به عنوان روشي براي کاهش نمونيه و
هم به عنوان روشي براي پاکسازي دادهها استفاده کرد .اگر در
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 ،TLفقط نمونه متعلق به کالس اکثریت حذ شيود ،رویکيرد
کاهش نمونه انجام شده .چنانچه هير دو نمونيه حيذ شيوند،
رویکرد پاکسازي دادهها انجام شده است.
این بار بيا اسيتفاده از روش " "SMOTE + TLدادههيا را
متوازن کرده ،سپا کاهش ویژگي  PCAرا اعمال نموده و دو
الگييوریتم  QDAو  NMDAبيير روي دادههيياي متييوازن و
دادگان با ویژگي کاهشیافته اجرا گردید (شکل  . 2نتایج نشان
داد که بهترین نتيجه مربوط به روش درجه  2ميباشد.

Leukemia1
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TP +TN
ALL

(1

با توجه به عدم تيوازن دادههيا ،در ایين پيژوهش از معيارهياي
صييحت ( ، Precisionحساسيييت ( Recallو سيينجهF-( F
 measureنيز استفاده ميشود .صحت بيانگر تعداد نمونههایي
است که به عنوان مبتال پيشبيني شدهاند و در واقعيت نيز ایين
چنين هستند و مي تواند توانيایي روش در کياهش نيرخ مثبيت
کاذو را نشان دهد .صحت از طریق رابطه  2محاسبه ميگردد.
در ایيين رابطييه ( FP False Positiveمييوارد مثبييت (داراي
سرطان که به اشتباه سالم پيشبيني شدهاند را بيان ميکند.
TP
TP + FP

(2

SMOTE + TL

= Accuracy

= Precision

PCA

NMDA

QDA

شکل  :2نمودار گردش كار بهترین الگوریتمهاي اعمالشده پس از
متوازنسازي و كاهش ویژگی

نتایج

در این تحقيق به منظور مقایسهاي عادالنه براي تشخيص نيوع
سرطان خون ،از مجموعه داده هاي یکسان (مجموعه داده گيان
 Leukemia1اسييتفاده شييد .متغييير هييد در ایيين مطالعييه،
تشخيص نوع سرطان خون است که در مورد هر کيدام از افيراد
مورد بررسيي یکيي از سيه حاليت ALL T-،ALL B-cell
 cellو  AMLميباشد.
معيار ميورد اسيتفاده در سيایر پيژوهشهيا بيراي سينجش و
ارزیابي ،دقت ( Accuracyميباشد [ .]3 -6در این پژوهش
نيييز از همييين معيييار اسييتفاده شييد کييه در آن مثبييت حقيقييي
( ، TP=True Positiveموارد داراي سيرطان اسيت کيه بيه
درسيتي پييشبينيي شيدهانيد و منفيي حقيقيي ( TN=True
 ، Negativeموارد منفي (بدون سرطان است که بيه درسيتي
پيشبيني شدهاند و  ALLتعداد کل موارد پيشبيني است .این
ميعار در رابطه  1نشان داده شد.

فراخواني مجدد ،درصدي از موارد که مبتال تشخيص داده شيده
اند را محاسبه ميکند که ميتواند توانایي روش در کاهش نيرخ
منفي کاذو را بيان کنيد .فراخيواني مجيدد از طریيق رابطيه 3
محاسبه مييگيردد .در ایين رابطيه (FN False Negative
موارد منفي (بدون سرطان است که به اشتباه مبتال پيش بينيي
شدهاند.
TP
TP + FN

(3

= Recall

سنجه  ،Fاز ترکيب دقت و حساسيت حاصل مييگيردد .معييار
 F1از طریق رابطه  4محاسبه ميگردد:
(4

Precision × Recall
Precision + Recall

×F1 = 2

جهت پياده سازي الگوریتم پيشنهادي و محاسبه معيارهاي مورد
نظر از نرمافزار متلب و سيستمي بيا پردازنيده  Core i7بيا 4
گيگا بایت رم و تحت ویندوز  7استفاده شد.
نتایج حاصل از روشهاي پارامتري ،مطابق جدول  1مييباشيد.
همان طور که مشياهده مييشيود روش طبقيهبنيد ،NMDA
بهترین پاسخ را در روشهاي پارامتري به خود اختصيا ميي
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تشخيص نوع لوسمی با كمک یادگيري ماشين

دهد .روش  ،QDAبهدليل عدم معکوسپذیري در ابعياد بياال،
قادر به محاسبه ماتریا کواریانا نميباشند و براي دادههياي
با ابعاد باال کارایي ندارد .نتایج آزمایشها نشيان مييدهيد کيه
روشهایي با پيچيدگي باال مانند  ،LDAبير روي ایين دادههيا
موجب پدیده بيش بيرازش شيده و در فرآینيد پييشبينيي نيوع
سرطان خون پاسخگو نميباشيند .همچنيين روشهياي سياده
مانند  TDAبهدليل وقوع کمبرازش بيه دقيت مناسيبي دسيت
نيافته است.

جدول  :1نتایج روشهاي پارامتري

بدون نرمالسازي
نرمالسازي
نرمالسازي min-max
zscore

LDA

NBDA

EDDA

NMDA

TDA

31/43
25/71
27/14

51/43
51/43
51/43

51/43
51/43
51/43

93/86
81/43
34/29

54/26
78/57
25/71

نتایج حاصل از پيادهسازي توابع غيرپارامتري بر روي دادههياي
نرمال سازي شده و بدون نرمالسازي مطابق جدول  2ميباشد.
همانطور که مشاهده ميشود روشهاي غيرپارامتري براي این
دادهها عملکرد مطلوبي نداشته است.

جدول  :2نتایج روش غيرپارامتري
الگوریتم

مقدار بهيفه h

NDE

180430

دقت
40/60
40/28
53/46
52/78
52/75
52/78
52/75
34/72

اعتبار سنجي
آزمون
اعتبارسنجي
آزمون
اعتبار سنجي
آزمون
اعتبارسنجي
آزمون

الگوریتم

مقدار بهيفه K

KNN

6

دقت
58/30
52/78
44/74
44/44
34/75
34/72
34/75
34/72

اعتبار سنجي
آزمون
اعتبارسنجي
آزمون
اعتبار سنجي
آزمون
اعتبارسنجي
آزمون

77
KDE

175430
177

6
KNNkernel

5
5

در ادامه الگوریتم استخراج ویژگي با روش  PCAپييادهسيازي
شييد .روش اسييتخراج ویژگييي  PCAبيير روي الگييوریتمهيياي
پارامتري ،که در آن نتایج مطلوو بودند ،اعمال شيد .همچنيين
برنامه را  10بار تکيرار کيرده و از نتيایج مييانگين گرفتيه شيد.
بهترین نتایج توسط الگيوریتمهياي  NMDAو روش QDA
حاصل شد (جدول . 3

30

روشهاي نرمالسازي
بدون نرمالسازي
z-score

بدون نرمالسازي
z-score

روشهاي نرمالسازي
بدون نرمالسازي
z-score

بدون نرمالسازي
z-score

همانطور که در روش  NMDAمشخص است ،بهترین مقدار
 nتوسط اعتبارسنجي  5زیرمجموعه 0/56 ،بيه دسيت آميد .بيا
مشخص شدن  ،nبا تعداد ویژگي  6/8ميتيوان بيا دقيت %96
نوع سرطان خون را تشيخيص داد .همچنيين در روش QDA
مشاهده ميشود که با نگهيداري  %42از اطالعيات (n=0/45
به طور متوسط  4/2ویژگي به دست آميد و بيه دقيت %95/33
رسيد.
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جدول  :3ميانگين نتایج بهترین الگوریتمهاي پارامتري با روش PCA

الگوریتم
NMDA

QDA

ميانگين
92/98
96
56
6/8
7/4
89/12
95/33
42
4/2
4/94

دقت اعتبارسنجي
دقت آزمون
پارامتر  PCAآزمون
ابعاد آزمون
ابعاد اعتبارسنجي
دقت اعتبارسنجي
دقت آزمون
پارامتر PCAآزمون
ابعاد آزمون
ابعاد اعتبارسنجي

دو الگوریتم  QDAو  ،NMDAکه در آنها نتایج بهتري به
دست آمده است  100بار دیگر اجرا شد .سپا از نتيایج اجيراي

مجدد آنها ميانگين گرفته شد (جداول  4و . 5

جدول  :4ميانگين معيارهاي ارزیابی روش  NMDAدر  100اجرا
کالس1
کالس 2
کالس3

دقت
93/4
93/4
93/4

باخوانی مجدد
96/10
88/46
91/01

صحت
92/94
87/5
96/36

معيار_اف
94/50
87/98
93/61

جدول  :5ميانگين معيارهاي ارزیابی روش  QDAدر  100اجرا
کالس1
کالس 2
کالس3

دقت
90/88
90/88
90/88

باخوانی مجدد
94/72
82/11
87/88

در مرحله بعد با استفاده از روش " "SMOTE + TLدادهها
را متوازن کرده ،سپا کاهش ویژگي  PCAرا اعمال نميوده و
دو الگوریتم  QDAو  NMDAبير روي دادههياي متيوازن و
کاهش ویژگي یافته اجرا گردید .بهترین نتيجه مربوط بيه روش
درجه  2ميباشد که به دقت قابل مالحظه  %98/59در

صحت
93/12
72/89
77/23

معيار_اف
87/88
95/19
91/39

 100مرحله تکرار رسيده است (مييانگين  100اجيرا  .در اینجيا
چون معيار ارزیابي سایر پژوهشها دقت بود براي مقایسه تنهيا
مقدار این معيار ارزیابي آورده شد (جدول . 6

جدول  :6ميانگين دقت در  100اجرا با دادههاي متوازن شده

الگوریتم
روش NMDA
روش QDA

دقت
94/76
98/59
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بحث و نتيجهگيري
در این پژوهش یک سيستم پييش بينيي بيراي تشيخيص نيوع
سرطان خون ارائه شد .براي ارزیابي از دادههاي Leukemia1
استفاده گردید .این سيستم براي دسته بنيدي افيراد بيه عنيوان
بيميار سيرطان خيون نيوع ALL T-cell ،ALL B-cell
و  AMLاز روش پارامتري و غير پارامتري با کياهش ویژگيي
 PCAو متوازنسازي " "SMOTE + TLاستفاده مينماید.
در پيييژوهشهييياي گذشيييته Prasartvit ،و همکييياران از
روش ABCبراي کاهش ویژگي به همراه الگيوریتم  kNNبيا
انتخاو  10ویژگي به دقت  97رسيدند [.]3
 Liو همکيياران بييا روش انتخيياو ویژگييي  MFA scoreو
روش بازشناسي الگو  SVMبا انتخاو  7ویژگي به دقيت %92
رسيدند [.]4
 Wangو همکاران با روش  RSو طبقهبنيد  DCبيا انتخياو
 20/56ویژگي به دقت  %94/12دست یافتند [.]5
همچنين  Chenو همکاران پا از انتخياو 10ویژگيي توسيط
روش  ،VIMsنمونههاي موجود با ویژگيهاي حاصيل ،توسيط
جنگل تصادفي طبقهبندي شدند و به دقت  %94رسيدند [.]6
بررسيهایي بر روي روشهاي پارامتري مبتني بر قاعيده بييز و
روشهاي غيرپارامتري مبتنيي بير همسيایه نمونيههيا صيورت
پذیرفت .این روشها بر روي دادههاي  Leukemia1بررسي
گردید .با روش ( NMDAاز روشهاي پارامتري بهترین دقت
حاصل شد .دقت به دست آمده ،%92/86 ،با تمامي ویژگيهاي
موجود بود .با اعمال روش کاهش ویژگيي  ،PCAبيا متوسيط
تعداد ویژگيي  ،6/8دقيت روش  %96 ،NMDAو بيا متوسيط
ویژگي  4/2دقت الگوریتم  95/33 ،QDAبيه دسيت آميد .بير
روي دادههيياي مربوطييه روش " ،"SMOTE + TLبييراي
متوازن ساختن دادهها و سپا  PCAاعميال گردیيد .بير روي
دادههيياي حاصييل روش  NMDAو  QDAاجييرا گردیييد.
الگوریتم  QDAبيا تعيداد ژن  5/41بيه دقيت قابيل مالحظيه
 %98/59دست یافت.
جدول  7نتایج مربوط به مقاالت اخير و بهبودهاي انجيام شيده
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در این پژوهش را نشان ميدهد .همانطور که مشخص است،
در روشهيياي  PCA + NMDA ،PCA + QDAو QDA
 PCA + Smote-TL +در مقایسه با دیگر پيژوهشهيا [-6
 ،]3حتي با استفاده از تعداد ژنهاي کمتر ،دقت افيزایش یافتيه
است .به عنوان محدودیت روش پيشنهادي ،به مشخص نکردن
دقيق ژنهاي مؤثر در طبقهبندي نوع سرطان خيون مييتيوان
اشاره کرد.
با توجه به این که توابع توزیع غير پارامتري ،کالس هر نمونه
را با توجه به نمونههاي همسایه پيشبينيي مييکنيد ،ایين کيه
داده هاي ما با روش غيرپارامتري دقت پایيني دارد این موضيوع
را نشان مي دهد که کالس هر نمونه از دادههاي ما تنها وابسته
به داده هاي همسایه نيست .مدل توزیع احتمال پارامتري ،که با
استفاده از تخمين تعداد کمي پارامتر مثل مييانگين ،واریيانا و
کواریانا ایجاد ميشود ،مؤثر بودن روش پارامتري که در کيل
مجموعه دادهها برقرار ميباشد را نشان ميدهد.
از طرفي ویژگيهاي کمتر سبب ميشود تا استخراج فرضييه
نهایي ،که عمالً مدل یيادگيري را شيکل مييدهيد ،شيباهت
بيشتري به مدل ذاتي دادهها داشته باشد؛ بنابراین بيا رویکيرد
کاهش ویژگي دقت تعميم در یادگيري افزایش یافت.
از طر دیگر ،وقتي تعداد زیادي از نمونههاي آموزشي مربيوط
به کالس اکثریت باشد ،نمونههاي کيالس اقلييت کمتير ميورد
توجه قرار مي گيرد .در نتيجه دقت ميدل یيادگيري در تخميين
درست نمونههاي اقليت کمتر ميشود؛ لذا متوازنسازي دادههيا،
موجب افزایش دقت پيشبيني نمونههاي لوسمي گردید.
بنابراین در این مطالعه بيا اسيتفاده از الگيوریتمهياي یيادگيري
ماشين پارامتري و همچنين استفاده از رویکيرد کياهش ابعياد و
متوازنسازي داده ها به نتایج مطليوبي جهيت پييشبينيي نيوع
سرطان خون یافت شد .با استفاده از این مدل ارائه شده ،بيدون
آزمایشهاي طاقت فرساي نمونهگيري از مغز استخوان بيميار و
همچنين با هزینه کم ميتوان نوع سرطان خون بيميار را بيراي
انتخاو روش معالجه بهتر و سریعتر پيشبيني کرد.
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مجله انوورماتيک سالمت و زیست پزشکی
 دقت الگوریتمهاي مختلف در طبقهبفدي سرطان خون:7 جدول

تعداد ژن
4/2

دقت
95/33

الگوریتم
PCA + QDA
 تکرار10 الگوریتم پيشنهادي (ميانگين

6/8

96

PCA + NMDA
 تکرار10 الگوریتم پيشنهادي (ميانگين

5/41

98/59

PCA + Smote-TL + QDA
 تکرار100 الگوریتم پيشنهادي (ميانگين

10
20/56
7
15
10

94
94/12
92
93
97

]5[ VIMs based on random forest
]6[ RS-based DC
]4[ MFA score+ based on SVM
]4[ MFA score+ based on SVM
]3[ ABC+ based on kNN

 انتظيار.بيز را بر روي ویژگيهاي انتخياو شيده بررسيي کنيد
 ژنهياي،ميرود این رویکرد بتواند با حفظ ویژگيهياي اصيلي
.مؤثر در ابتال به هر نوع سرطان را نشان دهد
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Introduction: Combination of artificial intelligence and data mining has been resulted to
considerable progress in the prevention and diagnosis of diseases. Complex models have been
proposed for the diagnosis of acute leukemia from genetic information, but significant results have
not been achieved. This study aimed to predict the type of blood cancer by examining a wide range
of parametric and non-parametric methods and to increase the generalization of learning by
extracting fewer essential features.
Methods: This descriptive and analytical study used Leukemia1 dataset from the Vanderbilt
University of USA. This dataset contains a set of bone marrow and blood samples of patients having
leukemia used for classification based on three subgroups of leukemia, namely ALL B-cell, ALL Tcell and AML. Parametric classification including linear algorithms, Naïve Bayes, Euclidean
distance, nearest average, template matching as well as non-parametric classification using basic
estimator algorithms, kernel, k-nearest neighbors and k-nearest neighbors based on the kernel has
been used.
Results: Considering all features, the best method was nearest mean prediction method achieving
the accuracy of 92.86%. By applying the PCA feature reduction method, too, the best result was
related to the nearest mean algorithm and by average number of features of 6.8, the accuracy
became 96%. Finally, using data-balancing methods and quadratic algorithm resulted in the average
number of features and the accuracy of 5.41 and 98.59% respectively.
Conclusion: The results show the effectiveness of essential features extraction in improving the
accuracy of Bayes-based models and its preference over the existing complex models.
Keywords: Genetics data, Diagnosis of type of blood cancer, Data mining, Data balancing,
Dimension reduction.
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