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مقدمه :متاستاز سرطان پستان ،گسترش سرطان پستان به ساير اندامهای بدن ،يكي از مهمترين علل مرگ ناشي از سرطان پستان در
زنان محسوب ميشود .پیشبیني متاستاز در مراحل اولیه به انتخاب بهترين روش درمان ي و بهبود کیفیت زندگ ي ب یماران کمک ميکند.
روش :در اين مطالعه بنیادی از مجموعه دادههای موجود بیماران ايراني از مرکز تحقیقات سرطان پستان پژوهشكده سرطان معتمد
تهران ،استفاده شد .مطالعه حاضر سیستم استنتاج فاز ی ممداني ،تاکاگي سوگنو و سیستم استنتاج تطبیق ي عصبي  -فازی (انفی س) برای
پیشبیني متاستاز سرطان پستان در مراحل اولیه را مورد استفاده قرار داد.
نتایج :بهترين خطای پیشبیني با استفاده از سیستم استنتاج تطبیق ي عصبي  -فازی (انفی س) مبتني بر الگوريتم خوشهبندی میانگین
مراکز فاز ی به دست آمد .نظرات متخصصان در مرکز تحقیقات سرطان پستان در پژوهشكده سرطان معتمد و خطای پیشبیني مدل
ارزيابي شده نشان داد که اين سیستم پیشبیني به خوبي شكل گرفته است .
نتيجهگيري :بهتري ن سیستم پیشبیني پیشنهاد ی ميتواند به عنوان يک سیستم تصمیميار بالیني برای کمک به پزشكان در فرآيند
درمان مورد استفاده قرار گیرد.
كليد واژهها :سرطان پستان ،متاستاز ،سیستم استنتاج فازی ممداني ،سیستم استنتاج فاز ی تاکاگي سوگنو ،سیستم استنتاج تطبیقي عصبي
 -فاز ی (انفیس)
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از سیستمها ی دستي و يا روشهای تشخیصي فعلي عمل
ميکند .به دلیل ماهیت منطق فازی و نزديكي آن به شیوه
استنتاجي ذهن انسان بسیاری از علوم کالسیک به تدريج
منطق فازی را پذيرفته و از آن در تكمیل روشهای خود بهره
جستهاند .از آن جمله ميتوان به تحلیل رگرسیون در علم آمار و
احتمال اشاره کرد که به عنوان يكي از روشهای دادهکاوی ،به
دلیل کاربردهای وسیع در تحلیلهای مربوط به متغیرها ی
کیفي ،از جمله روشهايي بوده است که منطق فازی را در
درون خود پذيرفته و نتايج درخور توجهي به دست آورده است.
در تحقیقات مبتني بر تحلیل رگرسیون که با عناوين متنوع و
در زيرشاخههای گوناگوني انجام شده نتايج قابل مالحظهای
حاصل گرديده است ،اين نتايج به شكل نسبتاً پراکنده در زمینه
تشخیص پزشكي هم حاصل شدهاند [ .]۹،01در مدلسازی،
تجزيه و تحلیل و ارزيابي بی ماریها با افزايش پیچیدگي در روند
بیماریها ،پزشكان بیشازپی ش وابسته به سیستمها ی
مشاورهای در تصمیمگیریهای پزشكي ميشوند که بسیاری از
آنها با استفاده از منطق فازی طراحي گرديدهاند [.]00-02
استفاده از منطق فازی در مسائل پزشكي خصوصاً سرطا ن
پستان به شكلهای مختلفي صورت گرفته است و اخیر ًا
تشخیصهای رايانه محور تبديل به بخشي از کار بالیني معمول
برای تشخیص سرطان پستان در بسیاری از مؤسسات و
بیمارستانهای کشورهای توسعه يافته شده است
[.]8،00،03،04
با توجه به اهمیت متاستاز در سرطان و به خصوص سرطان
پستان و اولويت تشخیص زود هنگام آن برای بیماران و نیز با
توجه به ماهیت دادههای اين نوع سرطان که غالباً از نوع فاز ی
هستند پژوهشگران اين مطالعه درصدد برآمدند تا مدلهای
استنتاج فاز ی و نیز مدلهای سیستم استنتاج تطبیقي عصبي-
فازی (انفیس) ( Adaptive Neuro - Fuzzy Inference
 ANFIS )Systemرا که خود بر اساس يک سیستم استنتاج
فازی طراحي ميشوند ،برای دادههای مربوط به بیماران درگیر
با سرطان پستان جهت پیشبیني بروز متاستاز اين سرطان به
کار گیرند .در اين راستا با استفاده از دادههای موجود سرطان
پستان يک پايگاه داده در ايران ،مدلهای پیشبیني مبتني بر
دادههای بیماران درگیر با متاستاز برای پیشبیني متاستاز
سرطان پستان در بیماران در معرض متاستاز (با استیجها و يا
مراحل پايین) ارائه شدهاند .فرض بر اين است که اين مدلها
نتايج بهتری را برای ما رقم ميزنند.
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مقدمه
سرطان پستان يكي از شايعترين انواع سرطانها ی تهاجمي در
زنان در سراسر جهان است که حدود  01درصد از زنان را در
مراحل مختلف زندگي مبتال ساخته و ابعاد مختلف زندگي آنها
را تحت تأثیر قرار ميدهد [ .]0-4اين سرطان ،شايعترين
بدخیمي در میان زنان ايراني است .در سالها ی اخیر ،میزان
شیوع بیمار ی روند روبه رشدی داشته و بررسي دادهها نشان
ميدهد که میزان بقای بیماران تا پنج سال و نیز ده سال پس
از تشخیص ،به ترتیب  88و  81درصد بوده است [ .]3،2تمام
تومورها سرطاني نیستند و شامل خوشخیم و بدخیم مي باشند.
تومورهای خوش خیم علي رغم رشد غیرطبیعي بهندرت مرگآور
هستند .البته در برخي از زنان با سابقه نمونهبرداری از تودهها ی
خوش خیم پستان ،خطر سرطان پستان افزايش يافته است .از
طرف ديگر ،تومورهای بدخیم جدیتر بوده و سرطاني محسوب
ميشوند؛ اما تشخیص زودهنگام اين نوع از سرطانها و
عوارض ديگر آنها مانند عود مجدد و يا متاستاز ،شانس درمان
موفقیتآمیز را باال ميبرد [ .]4متاستاز سرطان پستان علت
اکثريت مرگومیرهای ناشي از سرطان پستان به حساب ميآيد.
تشخیص متاستاز سرطان پستان در مراحل اولیه به تعیین
بهترين شیوه برای مهار و پیشگیری از پیشرفت سرطان پستان
و يا کنترل بی ماری و بهبود کیفیت زندگي بی مار ،کمک خواهد
کرد .در حال حاضر ،تشخیص متاستاز سرطان پستان بر اساس
نشانههای بالیني از گسترش به ديگر اندامها ،بیوپسي اندامها ی
آسیب ديده ،ارزيابيهای راديولوژيک ،روشهای تصويربردار ی
و نشانگرهای سرمي تومور صورت ميگیرد [ .]۵-۷شناخت
روشهای پیش تشخیص سطح سرطان ميتواند بسیار حائز
اهمیت باشد .مطالعات انجام شده نشان ميدهند که استفاده از
ابزارهای هوش مصنوعي در پیشبیني سطح سرطانها به
خصوص سرطان پستان بسیار مفید و کارآمد است []8؛ اما در
هر نوع بررسي به خصوص در زمینههای تخصصي مانند
پزشكي اولويت در شناخت و تحلیل دادههای زمینه کاری است.
منطق فازی نوعي منطق رياضي است که از آن برای
مديريت ابزارهای مهندسي که ميتوانند به سازماندهي
مجموعه بزرگي از دادهها کمک کنند ،استفاده ميشود .به
عنوان مثال ،در مجموعههای شامل اطالعات بیماران ،بی ماراني
را شناسا يي ميکند که يک الگوی معمول از بی ماری يا پیشرفت
بیماری را دنبال ميکنند و در پردازش مجموعه دادهها مؤثرتر
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خاص هر داده ،برای عود يک متغیر به جتای هتر مقتدار تهتي،
صفر در نظر گرفته شد و در ساير موارد میانه يتا متد جتايگزين
شد .در حالت ديگر برای جايگزين کردن دادههای جديد بهجای
دادههتتتای مفقتتتود متتتيتتتتوان از (Algorithm )EM
 Maximization Expectationاستتفاده کترد کته در ايتن
مطالعه با توجه به دادهها از لحاظ پزشكي الزم نبود .پتس از آن
بترای هتر يتک از متغیرهتتای ورودی و خروجتي بتا توجته بتته
واقعیتهای علوم زيستي و نظر پزشكان متخصص و با استتفاده
از قوانین فازی ،توابع ع تويت تعريتف شتدند .تمتامي مقتادير
عددی و غیرفازی با استفاده از اين توابتع ع تويت بته مقتادير
فتتازی تبتتديل گشتتتند .ايتتن فتتازیس تازی مقتتادير مختلتتف در
گروههای متفاوت توسط نرم افتزار  Matlabنستخه  00جهتت
ورود دادهها به الگوريتم ميباشد.
در اين پژوهش الگوريتمهای دو مدل سیستم استتنتاج فتازی
ممداني و سیستم استتنتاج فتازی تاکتاگي ستوگنو( Takagi -
 ،)Sugeno fuzzy inference systemمتتدل تطبیقتتي
عصبي  -فازی (انفیس) با سیستم استتنتاج فتازی اولیته ايجتاد
شده به روش خوشه بندی میانگین مراکز فازی و مدل تطبیقتي
عصبي  -فازی (انفیس) با سیستم استتنتاج فتازی اولیته ايجتاد
شده به روش خوشهبندی کاهشي ،با نوشتن کدهای مربوطه بتا
استفاده از نرمافزار  Matlabايجاد شدند .در مدلهتای ممتداني
و تاکاگي سوگنو به مجموعه قواعدی جهت استنتاج نیاز بود کته
اين مجموعه قواعد با بررسي پايگاه داده اولیه و نظتر پزشتكان
خبره تعیین شدند .پس از حتذف قواعتد تكتراری و فاقتد ارزش
بالیني 0۷8 ،قاعده به عنوان قوانین معنيدار به لحتاظ بتالیني در
نظر گرفته شدند.
در مدل تطبیقي عصتبي  -فتازی (انفتیس) نیتاز بته دادههتای
آموزش و تست برای آموزش دادن و ايجتاد بهتترين ستاختار و
ارزيابي عملكرد آن بود؛ لذا مجموعه داده ورودی که بته عنتوان
بتردار ورودی در فرآينتد آمتوزش انف تیس در نظتر گرفتته شتتد،
ماتريسي دارای  ۵0۹سطر (اطالعات مربوط به  ۵0۹بیمتار) و ۷
ستون (شامل متغیرهای سن تشخیص بیمتاری ،ستن يائستگي،
داشتن يا نداشتن بارداری ،مصرف و يا عتدم مصترف داروهتای
پیشگیری از بارداری ،سابقه شخصي ابتال بته سترطان پستتان،
سابقه خانوادگي ابتالء بته سترطان پستتان و مرحلته سترعت و
قدرت رشد تومور) بود .مجموعه داده خروجي که به عنوان بردار
خروجي در فرآيند آموزش انفیس در نظر گرفته شتد ،ماتريستي
دارای  ۵0۹سطر (اطالعات مربتوط بته  ۵0۹بیمتار) و  0ستتون
(شامل مرحله بیماری سرطان يا استیج) بود .بته همتین ترتیتب
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روش
در اين پژوهش بنیادی ،دادهها از کلینیک بیماریهای پستتان،
پژوهشكده معتمد جهاد دانشگاهي دريافت شدهاند .ايتن دادههتا
شامل دادههای  212۷مبتال به سرطان پستتان ستطح صتفر تتا
چهار و دارای  33ويژگي برای هر بیمار بودند؛ که از سال 02۷۵
تا  02۹4جمعآوری شده بودنتد .بتا توجته بته عوامتل خطتر در
سرطان پستان و متاستاز آن و با نظر پزشكان ايتن پژوهشتكده
ويژگيها يا متغیرهايي کته تتأثیر آنهتا در ابتتالء بته سترطان
پستان و نیز متاستاز سرطان پستان هنوز مشخص نشدهاند و يتا
متغیرهای فاقد ارزش ،از بین متغیرهای موجود حذف گرديدنتد.
در تمامي مدلهای پیشنهادی در اين پژوهش ،ويژگيهای سن
تشخیص بیماری ،سن يائستگي ،داشتتن يتا نداشتتن بتارداری،
مصرف و يا عدم مصرف داروهای پیشگیری از بارداری ،ستابقه
شخصي ابتالء به سرطان پستتان ،ستابقه ختانوادگي ابتتالء بته
سرطان پستان و مرحله سرعت و قدرت رشد تومور (گريتد) بته
عنوان متغیرهای ورودی و مرحله بیماری سترطان (استتیج) بته
عنوان تنها متغیر خروجي در نظتر گرفتته شتدند( .جتدول  )0در
ارتباط با متغیرهای داشتن يا نداشتن بارداری ،مصرف و يا عتدم
مصرف داروهای پیشگیری از بارداری ،سابقه شخصي ابتالء بته
سرطان پستان و سابقه خانوادگي ابتالء بته سترطان پستتان بتا
بررسي نتايج مختلف حاصل از متدلهتايي بتا توابتع ع تويت
متفاوت بترای متغیرهتا و بته دلیتل نتوع دادههتای دريتافتي از
بیماران که غالباً به شكل بله يا خیر بودند و نیز تعدد نوع دادهها
برای برخي متغیرها مانند ستابقه ختانوادگي ابتتالء بته سترطان
پستان تصمیم بتر آن شتد کته در تعیتین توابتع ع تويت ايتن
متغیرها مقادير صفر و يک را با تقريبهتای مناستب جتايگزين
دادههای موجود برای هر متغیتر در هتر بیمتار شتود .از آنجاکته
وقوع متاستاز در مراحل  2به بعتد قطعتي استت؛ بنتابراين ايتن
مراحل را به عنوان مراحلي که در آنها بیمار دچار متاستاز شتده
است ،در نظتر گرفتته و تنهتا دادههتای بیمتاران دارای مرحلته
سرطان) استیج (مشخص را مورد بررسي قرار داده شتد؛ لتذا بتا
توجه به گمشدگي بسیار زياد دادهها در ايتن پايگتاه داده ،تنهتا
اطالعات مربوط بته  ۵0۹بیمتار قابتل استتفاده بودنتد .در واقتع
همگي اين دادهها دارای خروجتي مشتخص بودنتد؛ امتا برختي
متغیرهای آنها ماننتد ستن يائستگي و يتا مصترف و يتا عتدم
مصرف داروهای پیشگیری از بارداری مفقود بودند .ايتن فقتدان
مربوط به عدم دريافت اطالعات کافي از بیمتار و يتا رخ نتدادن
بع ي متغیرها در بیمار مانند سن يائسگي شد .به عنوان يكي از
فازهای پیشپردازش و آمادهسازی دادهها ،با توجته بته حتاالت

تابستان  ،2911دوره هفتم ،شماره دوم
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پيش بينی فازي متاستاز سرطان پستان

نتایج
با توجه به دادههای موجود بیماران ،تمامي ايتن بیمتاران زن و
بزرگسال بودند و تحت درمان بوده يا پروسه درماني ختود را بته

جدول  :2متغيرهاي ورودي و خروجی
نام متغير
سن يائسگي
سن تشخیص بیماری
داشتن يا نداشتن بارداری
مصرف و يا عدم مصرف داروهای پیشگیری از بارداری
سابقه شخصي ابتال به سرطان پستان
سابقه خانوادگي ابتال به سرطان پستان
مرحله سرعت و قدرت رشد تومور (گريد)
مرحله بیماری سرطان (استیج)

بتترای بررستتي سیستمهای استنتاج فازی ممدانتتي و تاکتتاگي
سوگنو ساختهشده ،با مقايسه مقادير خروجتتتي اصلتتتي و مقادير
حاصله از مدلها و استفاده از شاخص ريشته میتانگین مربعتات
ختط ( )RMSEنتتايج بتته صتورت جتدول  3بتته دستت آمتتد.
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بازه متغير
۹1- 8
۹1- 34
1-0
0- 1
4- 1
0- 1
2- 1
4- 1

نوع متغير
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
ورودی
خروجي

همچنتتین نتتتايج حاصتتل از سیستتتمهای انفتتیس مبتنتتي بتتر
خوشهبندی میانگین مراکز فازی و نیز خوشه بندی کاهشتي در
جتتتدول  2و نمودارهتتتای  0و  3م قابتتتل مشتتتاهده استتتت.
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مجموعه دادههای ورودی و خروجي که در فرآيند تست انفتیس
در نظر گرفته شدند شامل ماتريسي دارای  42۹سطر و  ۷ستون
و نیز ماتريسي دارای  42۹سطر و  0ستتون بودنتد .ايتن نمونته
 42۹تايي با استفاده از دادههای کامل و تنها با جايگزين کتردن
سن يائسگي (به شیوه از پیش مطرح شده) در بیماران فاقد سن
يائسگي به دست آمد .در اين راستا ترکیبي از مجموعه دادههای
اولیه شامل  212۷داده و يتک نمونته شتامل  414داده جديتد،
دريافت شده از پژوهشكده معتمد جهاد دانشگاهي مورد استتفاده
قرار گرفتند .از آنجايي که تعدادی از دادههای متورد استتفاده در
آموزش انفیس در تست انفیس نیز استفاده شتدند ايتن بررستي
ارزيابي داخلي محسوب ميشود .پس از ساخت مدلهای فتازی
ممداني و تاکاگي سوگنو و نیز انفیسها با کدنويسي در نرمافتزار
 ،Matlabبرای ارزيابي کارايي و بتازدهي سیستتمهتای ايجتاد
شده از شاخصهای آماری استفاده شد.

پايان رساندهاند (مرگ يا ستالمت) .ستن تشتخیص بیمتاری در
 43/4درصد از اين بیماران در بازه ستني  21تتا  ۵1ستال قترار
گرفته 22/۵3 ،درصد از آنها بیش از پنجتاه ستال داشتتهانتد و
تنها  4/14درصد از بیماران در بازه ستني  34تتا  3۹ستال قترار
داشتهاند .در متغیر سن يائسگي  01/30درصد 82/43 ،درصتد و
 4/04درصد از بیماران بته ترتیتب در ستنین يائستگي زودرس،
يائسگي عادی و يائسگي ديررس قرار داشتهانتد .بیمتاران دارای
مراحل سرعت و قدرت رشد تومور (گريد)  3 ،0و  2بودند که در
اين میان بیماران گريتد  3بتا  ۷2/۵۹درصتد بتاالترين تعتداد را
شامل شدند .بیماران گريد  2با  21/1۵درصد و بیماران گريتد 0
با  01/30درصد مراتب بعدی را تشكیل دادنتد .مرحلته بیمتاری
سرطان (استیج) بیماراني که دادههای آنها متورد استتفاده قترار
گرفتند ،شامل  2c ،2b ،2aو  4بودند که بتا توجته بته حاصتل
شدن نتايج بهتر و دقیقتر برای مقتادير  2/۵ ،2/2 ،2و  4آنهتا
جايگزين مقادير اولیه استیج شتد ۵0/1۵ .درصتد از بیمتاران در
استیج  8/38 ،2درصد از بیماران در مرحلته استتیج 34/4۷ ،2/2
درصد از بیماران در استتیج  2/۵و  04/08درصتد از بیمتاران در
استیج  4قرار داشتند.
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جدول  :1نتایج حاصل از سيستمهاي استنتاج فازي ممدانی و تاكاگی سوگنو
RMSE

نام مدل

STD

ممداني

1/2۷18۹4318

1/0۵41۹8203

تاکاگي سوگنو

1/28۹200۷۹۷

1/0۷2134۹88

شاخص آماري
RSMEدادههای آموزش
 RSMEدادههای تست
 STDدادههای آموزش
 STDدادههای تست

بحث و نتيجهگيري
در اين مطالعه با استفاده از روشهای ممداني ،تاکاگي سوگنو و
انفیس با دو ساختار متفاوت برای سیستم استنتاج فازی اولیته و
نیز دادههای موجود در کلینیک بیماریهای پستان ،پژوهشكده
معتمد جهاد دانشگاهي مدلهايي جهت پیشبینتي متاستتاز در
بیماران با استیجهای اولیه (حداکثر  )3ايجتاد شتد .پتیشبینتي
زودهنگام متاستاز سرطان پستان از جهات متعددی اهمیت دارد.
برای نمونه ،در مورد بیماراني که عوامل خطر مشابهي با عوامل
خطر بیماران درگیر با متاستاز دارند ميتوان بتا بررستي استتیج
احتمالي آنهتا و در نظتر گترفتن محتدوده استتیجهتای دارای
متاستاز ،تمهیدات الزم برای انتخاب بهترين شیوه درمان بیمتار
و جلوگیری از متاستاز در نظر گرفت .با بررسي جتدول نتتايج و
فرآيند کلي ايجاد مدلها اين نكته مشخص شتد کته طراحتي
انفیس با سیستم استتنتاج فتازی اولیته ايجتاد شتده بته روش
میانگین مراکز فازی ،نتايج دقیقتر و بهتتری نستبت بته ستاير
مدلهای پیشنهادی ارائه ميدهد .در انفیس قواعد بته صتورت
خودکار و بدون نیاز به دانش فرد خبره تعیین ميشتوند؛ لتذا در
صورت عدم وجود دانش مورد نظر نیز با سنجش تمام نمونههتا
بهترين ساختار را ارائه ميدهد .انفیس ساخته شده با استفاده از
الگوريتم کاهشي در مرتبه دوم قرار دارد .متدلهتای ممتداني و
تاکاگي سوگنو نیز به ترتیب در مراتب بعدی قترار دارنتد .دلیتل
ضعف اين دو مدل ميتواند اين باشد که همتواره دانتش افتراد
خبره در حیطه پزشكي و دادههای مربوط به بیماران حقیقتي از

انفيس مبتنی بر
FCM
1/3۷۷38
1/248۷4
1/3۷۵۵
1/248۹4

انفيس مبتنی بر خوشهبندي
كاهشی
1/2082۷
1/24۵0۵
1/20848
1/24۵3۹

جامعیت کافي برخوردار نیستند ،پس نتايج دقت قابلقبول و نته
چندان دلخواهي دارند.
همانطور که بیان شد از آنجا که ايجاد متاستاز ميتواند آغازی
بر وخامت شديد حال بیمار باشد که به احتمال زياد مرگ را بته
همراه دارد؛ لذا شناسايي و اطالع از احتمال وقوع ايتن عارضته
ميتواند به تصمیمگیریهای در حوزه سرطان و در نظر گرفتن
تدابیر الزم برای پیشگیری و مراقبتهتای الزم کمتک نمايتد.
مدلهای پیشبیني از اين حیث ميتوانند بسیار مفید باشند؛ اما
بايد در نظر داشت که در حوزه ارزيابي متدلهتای پتیشبینتي
پزشكي بايد به هر دو پارامتر ويژگي و حساستیت متدل توجته
نمود ،زيرا در نظر گرفتن يكي از آنها به تنهايي ميتواند گمراه
کننده باشد .عالوه بر اين بايد به مقدار پارامتر منفي کاذب نیتز
توجه خاصي داشت .درصد اين پارامتر در مدلهای پتیشبینتي
حوزه پزشكي بسیار حائز اهمیت است چون فرد بیمار به اشتباه،
سالم در نظر گرفته ميشود که ميتواند عواقب بسیار خطرناکي
داشته باشد .در مدل پیشبیني انفیس مبتني بر میانگین مراکتز
فازی ارائه شده در اين تحقیق اين مقدار  4/3درصتد بتود کته
مقدار نسبتاً کمي است و از اين حیث ميتوان اين مدل را قابل
قبول دانست .روشهای پیشنهاد شده در اين مطالعه ،به کمک
سیستمهای فازی مبتني بر مجموعهای از قوانین اگتر  -آنگتاه
فازی ،دانش مورد نیاز را واکنشي نموده و عمل دستتهبنتدی را
بدين ترتیب انجام ميدهند .قتوانین فتازی از آن جهتت متورد
توجه ميباشند که امكان تفسیر آنها توستط انستان خبتره يتا
متخصص پزشكي آموزش ديده وجود دارد .در واقع دانتش متد
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پيش بينی فازي متاستاز سرطان پستان

نظر ما ميتواند به صورت يتک پايگتاه قتوانین فتازی در نظتر
گرفته شود که در طول فراينتد داده کتاوی و بته کمتک يتک
الگوريتم بهینهسازی با توجه به معیارهايي نظیر دقت و قابلیتت
تفسیر ،بهینه ميشود .انفیس مبتني بتر میتانگین مراکتز فتازی

همایی فصيح و همکاران

ارائه شده دارای دو ويژگي اصلي سیستمهای دادهکتاوی يعنتي
قابلیت اعتماد باال و قابلیت تفسیر مناسب ميباشتد کته از ايتن
نظر با الگوريتمهای مشابه دادهکاوی کته معمتوالً در پزشتكي
استفاده ميشوند ،قابل رقابت است ].[15

شکل  :2نمایش نتایج انفيس مبتنی بر  FCMبراي دادههاي تست
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2. Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P. Global cancer
statistics, 2002. CA Cancer J Clin 2005;55(2):74-108.
doi: 10.3322/canjclin.55.2.74
3. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E,
Forman D. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin
2011;61(2):69-90. doi: 10.3322/caac.20107
4. National Breast Cancer Foundation. Early Detection
[cited 2019 Jun 2]. National Breast Cancer Foundation,

کردن هر چه بیشتر نتايج استفاده شده است.
از محدوديتهای مطالعه ،وجود مقادير معتنابهي داده تهتي و
گمشده ميباشد که جانشاني آنها با روشهای مرسوم از جمله
روش انجتام شتده در مطالعته حاضتر ممكتن استت در نتتايج
تأثیرگذار باشد .از طرفي ،مجموعههای مورد استفاده با توجه به
نظر پزشكان ايراني تعريف شدهاند که ممكن است برای ختارج
از ايران يا ساير مجموعههای بیمتاران مناستب و قابتل تعمتیم
نباشند .با توجه به اينکه همواره با کمبود و محتدوديت پايگتاه
دادههای کامل مربوط به سرطان پستان روبهرو هستیم و ديگر
اين که همواره بايد تعداد زوج دادهها بیشتر از تعداد پارامترها در
شبكه تطبیقي باشند ،استفاده از شبكه عصتبي بته دلیتل کمتتر
بودن پارامترها و نیز الگوريتم ژنتیک احتماالً ميتوانند نتتايج را
بهبود بخشند که استتفاده از آنهتا در مطالعتات آتتي پیشتنهاد
ميشود.
بهطورکلي از مدلهای ساخته شده در اين پژوهش و خصوصاً
انفیس مبتني بر روش خوشهبندی میانگین مراکز فازی ميتوان
برای پیشبیني وقوع متاستاز در افراد مبتال به سترطان پستتان
در مراحل اولیه (استیجهای  0تا  )3استفاده نمود .به اين شتكل
که ميتوان با در نظر گرفتن دادههتای مربتوط بته بیمتاران در
مراحل اولیه و وارد کردن آنهتا در متدلهتای طراحتي شتده،
استیج احتمالي در صورت درگیری با متاستاز را بترای آن بیمتار
مشخص نمود .در اين تشخیص مدلهای پیشتنهادی بتر ايتن
اساس که بیماران درگیر با متاستاز و با شترايط و عوامتل خطتر
مشابه در چه مرحلهای قرار داشتهاند ،استیج احتمتالي را بترای
بیماران مراحل اولیه که اطالعات و دادههای آنها در مدل وارد
شده است ،پتیش بینتي متيکننتد .بهتترين متدل پتیشبینتي
پیشنهادی ،ميتواند به عنوان يک سیستتم پشتتیباني تصتمیم
گیری بالیني برای کمک به پزشكان در تصمیمگیری در متورد
درمان بیماران مورد استفاده قرار گیرد.
تعارض منافع
در اين مطالعه هیچگونه ت اد منافعي وجود نداشت.
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مطالعات انجام شده در مورد پیشبینيهای سرطان با استفاده از
موتور فازی متفاوت هستند .در پیشبیني متاستاز ،مطالعه Tez
] [16استفاده از استنتاج فازی را برای سرطان تیروئید و مطالعه
 Giromettiو همكاران ] [17استفاده از استنتاج فازی را برای
سرطان پانكراس موفقیتآمیز ارزيابي کردهاند؛ امتا در مطالعته
 Nagataو همكاران ] [18برای بیماران مبتال به سرطان زبان،
سیستم استنتاج فازی عليرغم ويژگتي قابتل قبتول بتاالی 90
درصد ،حساسیت نستبتاً پتايیني معتادل  50درصتد را رقتم زده
استت .در مطالعتهای مشتابه مطالعته حاضتر Dehnavi ،و
همكاران ] [19با استتفاده از مارکرهتای ستلولي -ملكتولي بتا
موفقیت سیستمي مشابه سیستم پیشتنهادی فعلتي را آزمتايش
نمودهاند که به دلیل عدم تشابه متغیرها و به تبتع آن شتاخص
نهايي ،امكان مقايسته بتین ايتن دو مطالعته وجتود نتدارد .در
حوزههای پیشبیني ديگر سترطان پستتان هماننتد تشتخیص
زودرس بیماری ،کم و بیش در مطالعاتي ختارجي يتا داخلتي از
سیستمهای فازی يا انفیس بهره گرفته شده استت کته بیشتتر
آنها ارزش تست مدل برای حوزههای مهندسي را دارا هستتند
و جزء روش پیشنهادی ارزش بتالیني خاصتي نتتدارند ]،31-33
[0۵؛ تنها در يک مطالعه با رويكرد بالیني  Atashiو همكتاران
] [23مدل انفیس را بترای تشتخیص زود هنگتام سترطان بته
ترتیب با حساسیت و ويژگي  89و  79درصد معرفي کردهاند که
حداقل در مقايسه نتتايج ،مطالعته حاضتر دارای شتاخصهتای
بهتری است.
از نقاط قوت مطالعه حاضر متيتتوان بته استتفاده از مجموعته
دادههای واقعي بیماران اشاره کترد .دادههتای واقعتي بیمتاران
نسبت به دادههای موجود مانند وينسكانسین مناسبتتر ،قابتل
اعتمادتر و نزديکتر به واقعیت هستند .از طرفي نتايج حاصله با
اطمینان بیشتری برای استفاده در تصتمیم گیتریهتای بتالیني
مجموعههای مورد بحث کاربردی ميشوند .نقطه قتوت ديگتر
اين مطالعه وجود مجموعه جامعي از دادهها با تعداد باالی نمونه
است که توان مطالعه را باال مي برد .همچنین در اين مطالعه از
کمکها و نظرات تخصصي متخصصان سرطان برای کتاربردی
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Introduction: The metastasis of breast cancer, the spread of cancer to different body parts, is
considered as one of the most important factors responsible for the majority of deaths caused by
breast cancer in women. Diagnosing the breast cancer metastasis at the earliest stages helps to choose
the best treatment and improve the quality of life for patients.
Method: In the present fundamental research, the dataset of Iranian patients available at Breast
Cancer Research Center of Motamed Cancer Institute in Tehran was utilized. This study used
Mamdani fuzzy inference system, Takagi-Sugeno fuzzy inference system and adaptive neuro-fuzzy
inference system (ANFIS) to predict breast cancer metastasis at early stages.
Results: The best prediction error was obtained using adaptive neuro-fuzzy inference system based
on fuzzy c-means approach. The opinion of the experts at Breast Cancer Research Center of
Motamed Cancer Institute and the prediction error of the assessed model indicated that this
prediction system is well-formed.
Conclusion: The optimal proposed prediction system can be used as a clinical decision support
system to assist medical practitioners in the healthcare practice.
Keywords: Breast Cancer, Metastasis, Mamdani Fuzzy Inference System, Takagi-Sugeno Fuzzy
Inference System, Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
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