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پیشبینی بقاء بیماران مبتال به سرطان ریه با استفاده از سیستم استنتاج عصبی -فازی تطبیقی

پيشبيني بقاء بيماران سرطان ریه

عدد  kباخ باشد بر اساس همسـایگان یـک نمونـه مقـداردهی
شوند که این کار بدون هیچ مرز به خصوصـی میـان دادههـای
مختلف انجام میپذیرد [.]5
 Yuو همکاران در پژوهشی با عنـوان پیشبینـی پروفیلهـای
مولکولی سرطان ریههای غیرسلولی بـا اسـتفاده از شـبکههای
عصبی مصنوعی ارائه دادند .در این پژوهش یک شبکه عصـبی
کانولوشن تشخیصی را برای یادگیری ویژگیهای عمیق بـرای
پیشبینی وضعیت رشد اپیـدمی بـا رشـد سـلولهای سـرطانی
مرتبط استفاده شده است .در ایـن رویکـرد از  595بیمـار بـرای
آموزش و  89بیمار جهت اعتبار سنجی و ارزیابی اسـتفاده شـده
است [.]6
 Murtyو همکاران در پژوهشی با عنـوان پیشبینـی بیمـاری
سرطان ریه ارائه دادند .در این پژوهش ،برای پیشبینی سرطان
ریه با استفاده از الگوریتمهای طبقهبندی ماننـد بیـزین ،شـبکه
عصبی شعاعی پایه یـا (،RBF )Radial Basis Function
انجام شده است .در ابتدا  32نمونـه سـرطانی و غیـر سـرطانی
دادههــا بــا  57ویژگــی جمــعآوری شــد ،قبــل از پــردازش و
تجزیهوتحلیل با استفاده از الگوریتمهای طبقهبنـدی و بعـدازآن
همــان روش در  96نمونــه و  7130ویژگــی بــرای پیشبینــی
سرطان ریه صورت گرفته است .مجموعه دادههای مورداستفاده
در این مطالعه از مجموعه دادههای دانشگاه کالیفرنیا در اروایـن
( UCI)University of California at Irvineبـرای
یادگیری ماشینهای سرطان ریـه و بیمـاران مبتالبـه سـرطان
ریوی میشیگان صورت گرفته است [.]7
 Wangو همکاران ،به پیشبینـی نـرخ بقـاء سـرطان ریـه بـا
دادههای  200بیمـار مبتالبـه سـرطان ریـه پرداختنـد .در ایـن
پــژوهش طبقهبنــدهای مورداســتفاده درخــت تصــمیمگیری و
تکنیک شبکه عصبی اسـت .نتـایج بهدسـتآمده بـا اسـتفاده از
طبقه بند شبکه عصبی دارای  %92و با درخت تصمیم برابـر بـا
 % 89است [.]8
میرعباسی و برزگرینـژاد در پژوهشـی در زمینـه پیشبینـی
طول عمر بیماران مبتالبه سرطان ریه بعد از عمـل جراحـی بـا
استفاده از تکنیکهای دادهکاوی ،انجام دادنـد .هـدف از انجـام
این مطالعه ارائه نتایج عمـل جراحـی بـر میـزان بقـاء بیمـاران
مبتالبه تومورهای ریوی است کـه تحـت عمـل جراحـی قـرار
گرفته بودند .در این پژوهش پیشـگویی جهـت پیشبینـی بقـاء
بیماران مبتالبه سرطان ریه بعد از عمل به کمک الگوریتمهـای
شبکه عصبی ،درخت تصمیم و  -kنزدیکترین همسایه صورت
گرفت .نتایج ارزیابی مدلهای پیشنهادی نشـان داد ،الگـوریتم
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مقدمه
ســرطان ریــه نــوعی بیمــاری اســت کــه مشخصــه آن رشــد
کنترلنشده سلول در بافتهای ریـه اسـت .اگـر ایـن بیمـاری
درمان نشود ،رشد سلولی میتواند در فرایند متاستاز به بیرون از
ریه گسترش پیدا کند و به بافتهای اطراف یـا سـایر اعیـای
بدن برسد .اکثر سرطانهایی که از ریه شروع میشوند ،بـه نـام
سرطانهای ابتدایی ریه ،کارسـینوماهایی هسـتند کـه از بافـت
پوششی نشأت میگیرند .انواع اصلی سرطان ریه ،سـرطانهای
ریه سلول کوچک و سلول غیرکوچک هستند .شایعترین عالئم
شامل سرفه و خلط خونی ،کاهش وزن و تنگی نفس میباشند
[.]1،2
دادهکاوی بهمنظور یافتن الگو از درون پایگاه دادههای بزرگ
داده و نیــز پیشبینــی ســرطانها بــا اســتفاده از الگوریتمهــای
پیشبینی کننده به کار میرود .هـدف از دادهکـاوی پیشبینـی
کننده در حوزه پزشکی و بالینی رسیدن به مـدلی اسـت کـه بـا
استفاده از اطالعات بیمار پیامدها را پیشبینی نموده و بر اساس
آن تصمیم گرفت .در این زمینه میتوان به مطالعه Massion
و همکاران اشاره کرد ،که جهت پیشبینی بقای سرطان ریـه از
ماشین بردار پشتیبان استفاده نمودند .از آنجایی که ماشین بردار
پشتیبان یک روش خطی در جداسازی دادهها میباشـد ،بیشـتر
تمرکز خود را بر روی کاهش ریسـک و افـزایش فاصـله میـان
دادههای کالسهای باینری قرار میدهد؛ لذا یکی از مشـکالت
این کالسهبند ،عدم کارایی در حجـم پـایین دیتاسـت ورودی و
همچنــین میــزان حساســیت بــاخ در انتخــا ابــر صــفحههای
جداکننده با بیشترین میزان حاشیه میباشد که باعـ میشـود
نقاط مرزی بهدرستی کالسهبندی نگردند [.]3
 Winو همکاران ،با استفاده از استخراج ویژگی ژنهـای بیمـار
ریوی بهصورت جداگانه و بیان میزان ناهنجاری بهصورت یـک
تــابع لگــاریتمی بــا اســتفاده از کالســهبند بــاینری درخــت
تصمیمگیری عملیات پیشبینی انجام دادند [.]4
 Karhanو  ،Tunçاز مدل  -Kنزدیـکترین همسـایه (K-
 KNN)Nearest Neighborدر پیشبینـی بقـای سـرطان
ریه استفاده کردند .اساس کار این روش بر پایـه میـزان فاصـله
میان نمونههای مختلف است که با یـک عـدد فـرد هماننـد k
تعــداد همســایگان را موردبررســی قــرار میدهــد .اگــر تعــداد
همسایگان یک نمونه مثبت باشد ،آن نمونه نیز مثبـت در نظـر
گرفته میشود و بالعکس .یکی از مشکالت این روش ،نبود فـاز
آموزشی دادهها میباشد که باع میشود درصورتیکه مقدار k
کم باشد نمونهها بهصورت تصادفی و در غیر این صـورت اگـر
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روش
در این مطالعـه توصـیفی-کـاربردی از مجموعـه داده SEER
استفاده شد .در حال حاضر SEER ،دادههـای ابـتالء و بقـاء از
سرطان را از بین بایگانیهـای مبتنـی بـر جمعیـت جمـعآوری
میکند که تقریباً  %30از جمعیت آمریکا را شامل میشود .حوزه
پوشـــش  %26 ،SEERاز آفریقـــایی-آمریکاییهـــا %38 ،از
اسپانیاییها %44 ،از آمریکایی-هندیها و بومیان آخسکا%50 ،
22

از آســیاییها و  %67از ســاکنان جزایــر هاوایی/اقیــانوس آرام را
دربردارد .بر مبنای اطالعاتی که در اختیار محققـان قرارگرفتـه،
رکوردهای داده SEERاز ساختاری مشتمل بـر فیلـدهای داده
حاوی  149ویژگی و بیش از  500000رکورد است [.]12
شــکل  1فلوچــارت روش پیشــنهادی را نشــان داد .در ابتــدا
مرحله پیشپردازش و انتخا ویژگی بر رویدادهها انجام شـد.
دادههای خام بهصورت مقادیر عددی پشت سرهم ذخیرهشدهاند
کــه بــر اســاس موقعیــتشــان جداســازی شــده و عملیــات
پیشپردازش دادهها شامل پاکسازی داده(حذف دادههای پرت،
نامرتبط و گمشده) ،کـاهش داده و تبـدیل داده بـر روی آنهـا
انجام خواهد گرفت.
جهت پیشپردازش دادهها از نرم افزار  Knimeکه یکـی از
نرم افزارهای پرقدرت در حوزه داده کاوی است ،استفاده گردیـد
[ .]13در ادامه جهت انتخـا ویژگیهـای مـثررتر در افـزایش
کارایی مدل با استفاده از عملیات ریاضـی ،واریـانس ویژگیهـا
محاسبهشده و ویژگیهایی که دارای واریانس کمتری هستند و
باع ایجـاد اخـتالل و انحـراف مـدل میشـوند توسـط فیلتـر
واریانس حذف میشوند و در نهایت دادهها نرمالسـازی شـدند.
نرمالسازی دادهها عبارت است از روشی که دادههـایی کـه در
یک دامنه نیستند را در دامنـه مشـابه قـرار میدهـد .کـه ایـن
عملیات با استفاده از رابطه ( )1انجام میشوند [:]13
رابطه 1

که در رابطه فوق مقداری است که باید نرمال شود و کمترین
مقدار در آن مجموعه و بیشترین مقدار را بر میگرداند.
بهينهسازي (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference
 System) ANFISبا الگوریتم (Particle Swarm
Optimization) PSO

سیستم استنتاج فازی تطبیقی بهعنوان یک سیستم خود
آموزنده با تنظیمپذیری پارامترهای سیستم فازی سریعتر
آموزشدیده و دقت باخیی دارد .از طرفی ،شبکههای عصبی
مصنوعی به دلیل قابلیت آموزشپذیری با استفاده از الگوهای
مختلف آموزشی میتواند ارتباط مناسبی بین متغیرهای ورودی
و خروجی ایجاد نماید؛ لذا استفاده ترکیب از سیستم استنتاج
فازی و شبکه عصبی مصنوعی بهعنوان ابزاری قدرتمند که
قابلیت پیشبینی نتایج با استفاده از دادههای عددی موجود
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درخت تصمیم با دقت  %82/35کـارایی بهتـری نسـبت بـه دو
الگوریتم دیگر داشت [.]9
 Lynchو همکاران در مطالعهای از تکنیکهای یادگیری
تحت نظارت به پایگاه داده (Surveillance
 SEER )Epidemiology and End Resultsبرای
طبقهبندی بیماران مبتالبه سرطان ریه ،از جمله رگرسیون
خطی ،درختان تصمیمگیری ،ماشینهای تقویت گرادیان
( ،GBM )Gradient Boosting Machineماشین بردار
پشتیبان ( SVM)Support Vector Machineو روش
ترکیبی چندگانه استفاده کردند .جهت بهبود پیشبینی بقاء
ویژگیهای استفاده شده در این روشها شامل درجه تومور،
اندازه تومور ،جنسیت ،سن ،مرحله و تعداد اولیه تومور در نظر
گرفته میشود .بهترین تکنیک انجام آن روش ترکیبی چندگانه
با خطای مربع میانگین ریشه (Root Mean Square
 15/05 ،RMSE )Errorو  GBMبا مقدار 15/32 RMSE
بوده و  SVMمقدار  RMSEبرابر با  15/82داشته است.
هدف نهایی این پژوهش ،ارزیابی روشهای درمانی در راستای
افزایش بقاء بیماران و تصمیمگیریهای خزم جهت مراقبت
بیمار است [.]10
بنای و ساجدی یک مدل کارآمد برای پیشبینی بقـای افـراد
مبتالبه سرطان ریه پیشنهاد دادند که از هشت الگوریتم NN,
Mark of Bayse, TAN Bayse, Quest, C&R ,
 C5, Chaid NN Dyna Mic , Ouickاسـتفاده کردنـد.
دادههــای استفادهشــده در ایــن پــژوهش از دیتاســت SEER
جمعآوری شد .درروش پیشنهادی دادهها زنده ماندن بیمـاران را
بعد از 6ماه 9 -ماه ،یک سال ،دو سال ،پنج سال به وسـیله 64
ویژگی بررسی کردند .که در این بین ،الگـوریتم  C5بـا دقـت
 97/93درصد برای کالس شش ماه ،بـا دقـت  96/994درصـد
برای کالس  9ماه و با دقت  96/91درصد برای کـالس یـک
سال و با دقت  96/32درصـد بـرای کـالس دو سـال و دقـت
 93/12برای کالس پنج سال جزء برترین الگوریتم بود [.]11
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پيشبيني بقاء بيماران سرطان ریه

رادارند ،تحت عنوان  ANFISمعرفی میشود [.]14
بهینهسازی  ANFISبا الگوریتم
pso

شروع

سیستم استنتاج فازی عصبی

ساخت  FISپایه

محاسبه سرعت و موقعیت ذرات

پیشپردازش

مجموعه داده

دادهها

ورودی

محاسبه تابع برازندگی :کاهش میزان خطا و

تعیین پارامترهای بهینه

پیچیدگی مدل ANFIS

و مدلسازی ANFIS
خی

تعیین ذرات برتر با کمترین میزان خطا و پیچیدگی

ر

طراحی

حرکت ذرات به سمت بهترین ذره

ایجاد قوانین

پیشبینی بقا

فازی عصبی

بل
ه

پایان

بررسی شرط
پایان حلقه
شکل  :1فلوچارت كلي روند پيشنهادي

 ANFISبهطور عـادی بـا مقـادیر پیشفـر قابـل طراحـی
میباشد؛ اما مشکالت زیادی ازجمله پیچیدگی زمانی در هنگـام
اجرا دارد و پیچیدگی شبکه عصبی در حالت عـادی بـر اسـاس
تعداد خیهها ،تعداد نورونهای موجـود در هـر خیـه بهصـورت
نمایی افزایش مییابد .از طرفی در شبکه عصبی فـازی تعیـین
میزان پارامترهای رابت موجود برای تابع عیویت ،تعداد خیهها
و نحوه ایجاد شبکه مشکل و دارای پیچیدگی میباشد؛ ولی بـه
دلیل قدرت بسیار باخی ایـن الگـوریتم کـه بـه آن اشـاره شـد
نمیتوان این الگوریتم را برای مدلسازی در دادهکـاوی حـذف
کرد []15؛ بنابراین بهمنظور بهبود آن میتوان ایـن الگـوریتم را
بــاز طراحــی کــرد و بهصــورت بهینــه از آن اســتفاده کــرد کــه
بهصورت خودکار بهترین مقادیر را برای تعیین توابـع عیـویت،

پارامترهای توابع عیویت ،تعداد خیهها محاسـبه کنـد ،در ایـن
پژوهش بهمنظور بهینهسـازی  ANFISاز رویکـرد  PSOبـا
استفاده از تابع هدف مناسب بـهمنظور کـاهش خطـا و کـاهش
پیچیدگی استفاده شد [.]16
در ابتــدا بــهمنظور طراحــی سیســتم اســتنتاج فــازی FIS
( )Fuzzy Inference Systemsاولیه نیاز به ورود دادهها به
منطق فازی است که با استفاده از روش خوشهبندی  cمیانگین
( ،FCM)Fuzzy Clustring -Meanای ـن کــار صــورت
خواهد گرفت که این  FISاولیه بهینـه نیسـت و جهـت بهینـه
شدن آن از الگوریتم بهینهسـاز  PSOبهصـورت زیـر اسـتفاده
خواهد شد [.]17
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=Fittnes
رابت و برابر  100در نظر گرفته شد.
مقادیر
مقایسه بین مقادیر پیشبینیشده توسط سیستم و مقادیر واقعی
است  .کل ویژگی و ویژگی مثررتر در پیشبینی است.
جمله اول ضریبی از دقت و جمله دوم ضریبی از کاهش ویژگی
میباشد.
د) حركت ذرات به سمت بهترین ذره :بر اساس منطـق
الگوریتم ازدحام ذرات ،ذره برتر از جمعیت تعیین خواهـد شـد و
بر اساس آن ذرات دیگر با یک زاویه خاص به ذره برتر نزدیک
خواهند شد .ممکن است در این تغییر جهت به سمت ذره برتـر

24

نتایج
در این مطالعه مجموعهای از ویژگیها کلیدی شامل  18متغیـر
پیوسته و گسسته که تأریر بسزایی در پیشبینی بقاء سرطان ریه
دارند ،انتخا شدهاند (جدول  .)1با استفاده از روش پیشـنهادی
ارتباط بین  18ویژگی ورودی و تعداد ماه زنـده مانـدن ارزیـابی
شد .دادهها از پایگاه داده  SEERبین سـالهای 2008-2013
جمعآوری گردید که شامل  12463رکورد بود .بازه زنده مانـدن
بیماران بین  0-72ماه بود که توزیع زنـده مانـدن در شـکل 2
نشان داده شد.
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الف) ایجاد جمعيت اوليه :در این مرحله جمعیت اولیه ایجاد
خواهد شد و اندازه هر ذره بر اساس تعداد توابع عیویت فـازی
و بر اساس تعداد ویژگیها تعیین میشود .ایـن ذرات بهصـورت
آرایههایی هستند که شامل توابـع عیـویت و تعـداد خیـههای
شـبکه عصــبی میباشـند کــه بهصـورت تصــادفی مقــداردهی
خواهند شد و بر اساس مرحله اول که فازیسـازی اولیـه اسـت
مقداردهی اولیه به پارامترهای  ANFISانجام میشود.
ب) محاسبه سرعت و موقعيت ذرات :با توجه بـه ذرات
ایجادشده ،برای هر ذره  iمقدار برازندگی ارزیابی میشـود و
درصــورتیکه مقــدار برازنــدگی بهتــری حاصــل شــود بهتــرین
موقعیت ذره ،بههنگام میشود .بهترین موقعیت جدید کل گروه
پیدا میشود .اگر برازندگی بهترین موقعیت جدید بهتـر از گـروه
قبل است ،بهترین موقعیت کل جمعیت ،بههنگام میشود.
ج) محاسبببه تببابا برازنببدگي :بــر اســاس تــابع هــدف
تعیینشده که دقت باخی مدل و کاهش پیچیـدگی محاسـباتی
 ANFISو میزان خطای مدل طراحی شـده اسـت ذرات برتـر
تعیین خواهند شد و بر اساس آنها جمعیـت جدیـد بـر اسـاس
تعداد تکرار ایجـاد خواهنـد شـد .رابطـه ( )2نشـاندهنده تـابع
برازندگی است [.]18
رابطه 2

به نتایج بهتری برسند .در پایان شرط پایان حلقه عدد تکرار یـا
خطای کمتر از  %0/01بررسی و اگر خاتمه یافت ،پارامترهـای
بهینه تعیین شد.
بر اساس پارامترهای بهینه تعیینشـده (توابـع عیـویت ،تعـداد
پارامترهــا و درجــه توابــع عیــویت و  ANFIS )...بهینــه
مدلسازی شده بر رویدادههای آموزشـی اجـرا شـد .دادههـای
موجود در مجموعه داده این پژوهش بهصـورت تصـادفی %70
دادههای آموزش و  %10اعتبار سنجی و  %20دادههـای تسـت
استفاده شد .اعتبارسنجی از روش -Kخیه ( )K-Foldاسـتفاده
شد که ابزاری است که نحوه آموزش دادهها را مدیریت میکند.
دادههای اعتبارسنجی به  Kزیرمجموعه افراز میشوند و از این
زیرمجموعه ،هـر بـار یکـی بـرای اعتبارسـنجی و  K-1بـرای
آموزش به کار میروند .ایـن روال  Kبـار تکـرار شـده و همـه
دادهها یکبار برای آموزش و یکبار برای اعتبارسنجی اسـتفاده
میشوند .مقدار  Kبرابر 10در نظر گرفتـه شـد [ .]19دادههـای
آموزشی بهعنوان ورودی به  ANFISبهینهشده وارد شده و در
نهایت دادههای تست بـهمنظور بررسـی دقـت مـدل ،اسـتفاده
شدند .بر اسـاس آن معیارهـای ارزیـابی بـا اسـتفاده از مقـادیر
پیشبینیشده و مقادیر واقعی محاسبه شد که نتایج خروجی آن
در جداول  3و  4نشان داده شد .با توجه به این کـه دادههـا از
پایگاه داده استاندارد  SEERگرفته شد تمامی مجوزهـای خزم
جهت انجام این مطالعه گرفته شد و مالحظات اخالقی در کلیه
مراحل اجرایی رعایت گردید.
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پيشبيني بقاء بيماران سرطان ریه
جدول  :1ویژگيهاي مؤثر استفاده شده در مجموعه داده

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

سن
درجه
توالی پرتودرمانی با جراحی
دلیل عدم انجام جراحی
تعداد اولیه
T
N
M
شماره توالی
مرحله
پرتودرمانی
سایت اصلی
غدد لنفاوی CS

اندازه تومور
درگیری غدد لنفاوی
انتشار تومور به اندامهای دیگر
ترتیب وقوع سرطان ریه با توجه به سایر سرطانها برای این بیمار
مرحله تومور  -بر اساس  N ،Tو .M
آیا بیمار پرتودرمانی داشته یا خیر
محل تومور در ریهها
تعداد غدد لنفاوی درگیر

14
15
16
17
18
19

تاریخ تشخیص
تاریخ تحت نظر
دلیل مرگ غیر از سرطان ریه
دلیل مرگ سرطان ریه
درصد بدخیم یا خوشخیم بودن سرطان
زمان بقا

زمان تشخیص بیماری
زمانی که بعد از تشخیص بیمار تحت درمان قرار گرفت.

تعداد ماههایی که بیمار از زمان تشخیص زنده است.

عددی
عددی
عددی
عددی
عددی
عددی
عددی
عددی
عددی
عددی
عددی
عددی
عددی
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نام ویژگي

توصيفي براي ویژگي

نوع

عددی
عددی
عددی
عددی
عددی
عددی

شکل  :2توزیا زنده ماندن در بازه  72-0ماه

-2پارامترهاي مورد ارزیابي

بعد از اعمال روش پیشنهادی به ویژگیهای مثرر ،کارایی روش
پیشنهادی در جدول  2نشان داد .ستون  RMSEدر جـدول 2
نشاندهنده جذر میانگین مربعات خطا بین مقدار پیشبینیشـده

و مقدار واقعی است .ستون انحراف معیار نشـاندهنده انحـراف
معیار بین ماه زنده ماندن پیشبینیشده و واقعی میباشد .ستون
میانگین همچنین میانگین ماه زنده ماندن پیشبینیشده توسط
روش پیشنهادی را نشان داد.
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جدول  :2نتایج خروجي  ANFISو روش پيشنهادي

معيارهاي ارزیابي
نام الگوریتم

جذر ميانگين مربعات خطا

انحراف معيار

ميانگين بقا

ANFIS

5/0253

6/4211

20/17

ANFIS+PSO

4/4825

4/4856

22/23

جدول  :3تقسيم كالس دادهها(بقا)
تقسيم مقادیر داده

ویژگي بقاء
کالس یکساله

اگر ماه بقاء بزرگتر یا مساوی  12بود بیمار یک سال زنده است.
اگر ماه بقاء کوچکتر از  12ماه بود بیمار زیر یک سال فوت کرده است.

کالس دوساله

اگر ماه بقاء بزرگتر یا مساوی  24بود بیمار دو سال زنده است.
اگر ماه بقاء کوچکتر از  24ماه بود بیمار زیر دو سال فوت کرده است.

کالس پنجساله

اگر ماه بقاء بزرگتر یا مساوی  60بود بیمار پنج سال زنده است.
اگر ماه بقاء کوچکتر از  60ماه هست بیمار زیر پنج سال فوت کرده است.

نتایج روش پیشنهادی با چند الگوریتم دیگر در حوزه دادهکاوی
با معیارهای دقت ،بازخوانی ،صحت ،پارامتر  Fو خطـا ارزیـابی
شد همانطور که در جـدول  4مشـاهده شـد روش پیشـنهادی

نسبت به سایر روشهای مورد مقایسـه دارای دقـت و صـحت
بیشتری بود.

جدول  :4مقایسه نتایج در چند الگوریتم دادهكاوي با الگوریتم پيشنهادي
فيلد كالس

بقاء یکساله

بقاء دوساله

بقاء پنجساله

26

معيارهاي ارزیابي
دقت
بازخوانی
صحت
معیار F-
دقت
بازخوانی
صحت
معیار F-
دقت
بازخوانی
صحت
معیار F-

J48
92/32
93/09
87/26
90/45
91/65
87/41
73/94
87
76
82
64
82

Logistic
95/1
97/46
78/94
92/56
91/48
92/32
78/54
89
82/42
78/19
83/02
74

الگوریتمهاي مورد مقایسه
NavieBayes Random Forest
85.61
95/35
87/7
93/27
84/44
85/75
93/76
91/78
86/63
91/77
90/89
93/02
86/11
81/69
87
89/5
90/31
86/38
78.8
886/25
87/8
86/51
86/7
87

ANFIS
93/45
92/6
92/34
94/1
93.97
93/12
92/56
94/46
91/89
90/32
90/45
90/19
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ANFIS+PSO
99/80
95/52
99/67
97/55
99/74
97/1
98/97
98/02
99/66
96/03
99.11
97.54
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با توجه به عدم توزیع یکسان سال زنده ماندن بیمـاران ،جهـت
ارزیابی دقیقتر روش پیشنهادی ،بیماران بر اساس میزان سـال
زنــده مانــدن بــه کالسهــای یکســاله ،دوســاله و پنجســاله
طبقهبندی شدند .در کالس یکساله بیمارانی هستند یک سـال

زنده ماندهاند یا فوتشدهاند .در کالس دوساله بیمارانی هسـتند
که یـک سـال تـا دو سـال زنـده ماندهانـد و یـا زیـر دو سـال
فوتشدهاند .در کالس پنجساله بیمارانی هستند که یک سال تا
پنج سال زنده ماندهاند یا زیر پنج سال فوتشدهاند (جدول .)3

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکي

مجموعه داده  SEERدر فیلد کالس یکساله برابـر ،%99/80
فیلد کـالس دوسـاله برابـر  %99/74و فیلـد کـالس پنجسـاله
برابــر %99/66اســت .همچنــین بــرای ارزیــابی بیشــتر ،روش
پیشنهادی با سـایر روشهـای مشـابه کـه از یـک پایگـاه داده
یکسان استفاده کردهاند مقایسه گردیده اسـت کـه در جـدول 5
نشان داده شـد .چنانچـه در ایـن جـدول مشـاهده شـد روش
پیشنهادی نسبت به دو روش مورد مقایسه دارای دقت باختری
بود که دلیل آن استفاده از ترکیـب دو روش  ANFISو PSO
به صورت همزمان میتوان اشاره کرد.

جدول  :6مقایسه دقت روش پيشنهادي با سایر روشهاي مشابه
روش پيشنهادي
99/80
99/74
99/66

 Lynchو همکاران []10
92/47
91/97
90/84

از محدودیتهای موجود در مطالعه حاضـر عـدم دسترسـی بـه
دادههای واقعی بیماران در ایران میباشد .از طرفـی عـدم ربـت
اطالعات بهصورت دیجیتال ،جمعآوری آنها را با مشکل مواجه
کرد که در صورت رفع این محدودیتهـا ،بـهطورقطع میتـوان
نتایج بهتری برای بیماران ایرانی به دست آورد.
در این مطالعه ،به بهینهسـازی  ANFISبـا الگـوریتم PSO
پرداخته شد و کارایی آن روی مجموعه داده استاندارد SEER
مربوط به بیماران مبتالبه سرطان ریه مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج بهدستآمده نشان داد این تکنیک روشی مناسـب بـرای
پیشبینی بقاست؛ بنابراین میتوان گفت با توجه بـه حساسـیت
علم پزشکی در رابطه بـا حفـج جـان انسـان و کمبـود نیـروی
انسانی متخصص در نظام سالمت و در راستای مدیریت بهینـه
منابع ،روش پیشنهادی در بهبود ارائـه خـدمات کمـک شـایانی
میکند و میتوان با تشخیص زودتر بیماری هزینههای وارده بر
بیمار ،بیمارستان و صنعت بیمه را کاهش داد و کمـک کـرد تـا
بیمار عمر بیشتر بازندگی مطلو تری را سپری کند.
با استفاده از ترکیب الگوریتمهای فـرا ابتکـاری دیگـر در کنـار
الگــوریتم پیشــنهادی میتــوان اقــدام بــه شناســایی ریســک
فاکتورهای تأریرگذار بر بقای بیماران شد و با تحلیل این عوامل

بناي و سجادي []11
96/91
96/32
93/12

كالس طبقهبندي داده
یک سال
دو سال
پنج سال

باع جلوگیری از بیماری و افزایش زمان بقاء بیماران و ارزیابی
روشهای درمانی گردید .ازاینرو پیشنهاد میگردد این موضوع
در مطالعات آینده مدنظر قرار گیرد .همچنین پیشنهاد میگـردد
از ویژگیهای بیشتری با سـایر تکنیـکهـای دادهکـاوی بـرای
طراحی مدلهای پیشبینی استفاده گردد و کارایی آنها بررسی
گردد .با توجه بهدقت باخی روش پیشـنهادی و نیـاز در حـوزه
پزشــکی ،توســعه نرمافــزاری نتــایج تحقیــق حاضــر بهصــورت
برنامههای کاربردی توصیه میگردد.
تشکر و قدرداني
بدینوسـیله از تمـامی اسـاتیدی کـه در انجـام مطالعـه حاضـر
همکاری نمودند ،تشکر و قدردانی به عمل میآید.
تعارض منافا
در انجام مطالعه حاضر ،نویسندگان هیچگونـه تعـار منـافعی
نداشتهاند .این مقاله حاصل پایاننامه کارشناسی ارشد با شـماره
 19041009962004است که با حمایت دانشـگاه آزاد اسـالمی
واحد مبارکه انجام شده است.
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بحث و نتيجه گيري
نتایج پژوهش حاضـر بـه ارربخشـی بهینهسـازی  ANFISبـا
استفاده از الگوریتم  PSOدر پیشبینی بقاء بیماران سرطان ریه
اشــاره دارد .درروش پیشــنهادی پــس از ورود دادههــای خــام و
انجام عملیات پیشپردازش ،نرمالسازی داده و انتخا ویژگی،
 ANFISبــا الگــوریتم  PSOبهینهســازی شــد و 19ویژگــی
مثررتر انتخا گردید و سپس با اسـتفاده از طبقهبنـدی بـه دو
کالس زنده و فوتشده طبقهبندی شدند .بهطورکلی در بهترین
حالت ،دقـت پاسـخگویی  ANFISبـا الگـوریتم  PSOبـرای

بهار  ،1399دوره هفتم ،شماره اول
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Introduction: Lung cancer is the main cause of mortality in both genders worldwide. This

disease is caused by the uncontrollable growth and development of cells in both or one of
the lungs. Although the early diagnosis of this cancer is not an easy task, the earlier it is
diagnosed, the higher will be the chance of treating. The objective of this study was to
develop an optimized prediction model of the survival of patients with lung cancer based on
patients’ characteristics through data mining approach.
Method: In this applied-descriptive study, the Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
(ANFIS) algorithm and the Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm were applied to
predict the survival rate of patients with lung cancer. The Surveillance, Epidemiology and
End-Results (SEER) database of Louisville University, USA was also utilized. The
evaluation of this proposed model was conducted based on certain criteria including
accuracy, precision, error and root-mean-square error.
Results: The obtained finding indicate the outperformance of ANFIS through PSO
algorithm vs. its counterparts in this context with a 99.80 accuracy for one-year survival,
99.74% for two-years and 99.66% for five-years on SEER dataset.
Conclusion: Applying ANFIS through PSO in predicting the survival of patients with lung
cancer is a strong measure. Compared with other models, this newly proposed model was
of the highest accuracy and precision and of the lowest error rate. Therefore, it is suggested
to apply this model for predicting survival of patient.
Keywords: Data Mining, Survival Prediction, Lung Cancer, Survival Rate
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