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مقدمه :شیوههای نوین تشخیصی ،نظیر رنگآمیزی ایمونوهیستوشیمیایی در سرطان پوست به متخصصان کمک میکند تا با اطمینان
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پاتولوژی مقایسه شد.
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تنظیم آپوپتوز ناشی از یک سری محرکها ایفا میکنند [.]0
همچنین گالکتین 8-یکی از لکتینهای حیوانی است که تمایل
زیادی به اتصال با بتاگاالکتوزیدها دارد که منجر به عملکرد
بیولوژیک متغیر سلولی نظیر ،cell aggregation
 ،proliferation ،adhesionمرگ سلول و التهاب و
متاستاز میشود [ ]16و بیان آن در بالغین به صورت عمده به
سلولهای اپیتلیال و میلوئید/آمیبوئید وابسته است [.]11
در برخی مطالعات ،شواهدی در مورد ارتباط تنگاتنگ نتایج
اندازهگیری  BCL2و  Gal3با روشهای رنگآمیزی
ایمونوهیستوشیمی در المهای پاتولوژی بیماران مبتال به BCC
و  SCCپوست گزارش شده است [.]2
دادهکاوی و اکتشاف دانش (Data Mining and
) Knowledge Discoveryیکی از رشتههای نسبتاً جدید
در حوزه علوم کامپیوتر ،انفورماتیک پزشکی و آمار تخصصی
است که با استفاده از روشهای ویژه و طبقهبندی و تحلیل
دادهها ،روابط جدید بین متغیرها را کشف کرده و یا منجر به
ساخت فرضیههای جدید برای پژوهشهای بعدی میشود.
نیاز به تشخیص صحیح و زودرس سرطانهای پوست که
شایعترین سرطان در انسان میباشد و اهمیت درمان درست و
مبتنی بر تشخیص صحیح ،حاکی از آن است که روشهای
تشخیصی جدید و علمی بایستی تا حد امکان ساده و در عین
حال دقیق باشند [.]8،0
در این مطالعه متدولوژیک ،هدف پژوهشگران این است که
یک مدل درخت تصمیمگیری ایجاد شده توسط نرمافزار را با
مدل طراحی شده دیگری که با دخالت کاربر و با استفاده از
دادههای مربوط به بیماران مبتال به سرطان پوست در همین
مطالعه حاصل شده است را مقایسه کنند .نتایج کاربردی این
تحقیق ،میتواند برای پزشکان ،به ویژه متخصصان پاتولوژی
بالینی و متخصصان پوست برای تسهیل در تصمیمگیری برای
تشخیص نوع سرطان پوست ،به خصوص در موارد مبهم،
کمککننده باشد.
روش
این پژوهش به عنوان یک بررسی متدولوژیک در زمینه
دادهکاوی و استفاده از روشهای طبقهبندی ،قابل طرح است .با
استفاده از دادههای خام مربوط به بیماران مبتال به سرطان
پوست که در یک دوره زمانی حدود هفت سال بین سالهای
 8668تا  8660میالدی در بخش پاتولوژی دانشکده پزشکی
دانشگاه کبانگسان در شهر کوآالالمپور کشور مالزی گردآوری

Journal of Health and Biomedical Informatics 2014; 1(1): 54-62

55

Downloaded from jhbmi.ir at 20:28 +0330 on Friday December 14th 2018

مقدمه
سرطان پوست به عنوان شایعترین نوع سرطان در انسان [،]1
از بیماریهای بالقوه کشندهای است که تقریباً یک سوم تمامی
انواع سرطانها را در آمریکا تشکیل میدهد ] .[8تشخیص
صحیح و به موقع سرطان پوست میتواند از مرگ و میر بیماران
تا حدودی جلوگیری کند .در کشور مالزی ،سرطانهای غیر
مالنوم پوست حدود  4درصد از تمام سرطانهای تازه تشخیص
داده شده در مردان و  8/7درصد از تمام سرطانهای تازه
تشخیص در زنان را در سال  8668تشکیل میداد ].[8
شایع ترین انواع سرطان پوست از نظر هیستولوژیک ،سرطان
سلولهای بازال ) (Basal Cell Carcinoma= BCCو
(Squamous Cell
سرطان سلولهای سنگفرشی
) Carcinoma=SCCمیباشند که به ترتیب حدود  26و
 15درصد انواع سرطانهای بدخیم پوست را تشکیل میدهند
].[4
در تظاهر بالینی ،پارامترهای آسیبشناختی از جمله محل و
اندازه تومور و برخی نمودهای دیگر ممکن است شبیه هم باشند
که تشخیص افتراقی این سرطان با برخی ضایعات تومورال
اپیتلیال پوست ،را دشوار میکند و در اغلب موارد ،نیاز به بررسی
هیستوپاتولوژیک نمونههای برداشته شده از پوست بیمار
میباشد .با توجه به اینکه هر یک از انواع سرطانهای پوست از
جمله  BCCو  SCCمیتوانند رفتار متاستاتیک متفاوتی
داشته باشند و پتانسیل تبدیل به یک عارضه کشنده را دارند،
تشخیص دقیق و به موقع آنها به ویژه از نظر انتخاب درمان
مناسب و مراقبت صحیح از بیمار ،اهمیت زیادی دارد [ .]5در
برخی بیماران ،افتراق بین دو نوع سرطان مذکور دشوار است.
مثالً برخی از انواع تومورهای  non-basaloidمانند SCC
ممکن است واریانتهای  basaloidداشته باشند و یا اینکه
فرم انفیلتراتیو  SCCگاهی به صورت  basaloidنمایان
میشود و ممکن است با  basosquamous BCCقابل
افتراق نباشد .همچنین  desmoplastic SCCیکی از
انواعی است که باید از نوع morphemic metatypical
 basosquamous BCCتمیز داده شود [.]0
روش ایمونوهیستوشیمی میتواند در تشخیص افتراقی این
سرطانها مؤثر باشد .بر اساس نوع هیستولوژیک و درجهبندی
اندازهگیری
پوست،
مالنومی
غیر
سرطانهای
ایمونوهیستوشیمیایی  BCL2و گالکتینGalectin- 8-
) ) 3=Gal3به عنوان دو شاخص بافتی تومور ،قابل طرح
میباشند [ .]7،2خانواده پروتئینهای  BCL2نقش مهمی در
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نتایج
در این بررسی ،دادههای مربوط به  06بیمار مبتال به سرطان
پوست که برای اهداف پژوهشی دیگری در زمینه موضوع اصلی
تحقیق گردآوری شده بود ،از نظر ارتباط بین متغیرها و طراحی
مدل درخت تصمیم ،استفاده شد .دادههای مورد بررسی از کشور
مالزی جمعآوری شده و ترکیب آنها به صورت  86بیمار مبتال به
 BCCو  86بیمار مبتال به  SCCبود که در نهایت  58رکورد
وارد مدل تحلیل نهایی شد .میانگین (انحراف معیار )±سن
بیماران  )±16/05( 07/55و از  87تا  27سال متغیر بود .بین دو
گروه بیمار از نظر سن تفاوتی وجود نداشت ( .)P=6/7تفاوت
نسبت دو جنس نیز در دو گروه معنیدار نبود ( .)P=6/4تحلیل
دیگری برای متغیرهای زمینهای انجام نشد.
به منظور تشخیص  BCCاز طریق اندازهگیری  ،BCL2با
استفاده از نرمافزار  ،SPSSبهترین نقطه بحرانی با استفاده از
55

نمودار  ROC Curveو تحلیل مربوط به آن محاسبه شد که
سطح  85درصد برای این روش به دست آمد .الزم به ذکر است
که اندازهگیری  BCL2و  Gal3با شمارش درصد سلولهایی
که رنگ گرفتهاند انجام میشود و نتیجة این شمارش معموالً به
درصد گزارش میشود .در مورد گالکتین 8-سیتوپالسم
) (Gal3-Cنیز به همین روش ولی برای تشخیص  SCCاز
منحنی  ROCاستفاده شد و باز هم نقطه بحرانی  85به دست
آمد .این مقدار و هر یک از رنگآمیزیهای مورد بررسی ،به
عنوان معیار اولیه برای تشخیص سرطان با نتیجة نهایی مقایسه
شدند ،اما هیچ یک به تنهایی آنقدر کفایت نداشتند که بتوانند
درصد باالیی از موارد را تفکیک کنند .در ضمن به دلیل اینکه
 Gal3-Nدر بررسی اولیه به صورت مستقیم ارتباط نسبتاً
ضعیفی با تشخیص نهایی داشت ،در تحلیلها به طور مستقیم
مورد استفاده قرار نگرفت.
نمودارها و جدولهای  1و  8نتایج این تحلیلها را نشان
میدهند .در جداول BCL2≥35 ،و  Gal3-C≥35در واقع
نشاندهنده متغیرهای جدیدی هستند که بر اساس نقطه بحرانی
به دست آمده از  ROC Analysisایجاد شدهاند .با توجه به
اینکه  11مورد از بیماران با این متغیرهای جدید در طبقهبندی
تفکیکی به درستی قرار نمیگرفتند ،مدل به صورت دیگری نیز
بررسی شد.
با تعریف سه متغیر گروهبندیکننده بر اساس مقدار بحرانی
 ،85درخت تصمیمگیری با استفاده از دو الگوریتم  CARTو
 CHAIDبرای متغیرهای عددی و گروهبندیشده بازطراحی
شد .در این دو روش ،هر بار سطح پیشروی درخت معادل 5
مرحله در نظر گرفته شد و با در نظر گرفتن تشخیص نهایی به
عنوان متغیر  ،outcomeسایر متغیرها وارد مدل شدند .متغیری
که در ریشه درخت قرار گرفت در هر دو الگوریتم و حتی با وارد
کردن تمامی متغیرهای موجود به مدل BCL2 ،بود ،اما یکی از
محدودیتهایی که در مدل اول وجود داشت ،ورود مجدد
متغیرهای  BCL2و  Gal3-Cدر شاخههای انتهایی درخت
تصمیمگیری بود که سبب افت نسبی کیفیت مدل در پیشگویی
نتیجه می شد .لذا با توجه به نتیجه اولیه مدل و در نظر گرفتن
اختالف عددی دو متغیر ،مدل دیگری از درخت تصمیم با هفت
شرط ویژه طراحی شد که این شرطها در شکل  1آورده شده
است.
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شده بودند ،مدل ویژهای برای تشخیص دو نوع سرطان پوست
طراحی شد .دادههای مورد استفاده ،مجموعه  06رکورد مربوط
به بیماران مبتال به سرطان پوست بود .در این فایل ،متغیرهای
مختلفی از جمله سن ،جنس ،نژاد ،تشخیص نهایی پاتولوژیک
سرطان ،اندازه  BCL2و ( Gal3به دو روش هسته و
سیتوپالسم Gal3-N ،و  )Gal3-Cو اندازه تومور ثبت شده
بود .در طراحی مدل ارائه شده در این مطالعه ،تنها از متغیرهای
اندازه  BCL2و  Gal3-Nو  Gal3-Cو تشخیص نهایی
پاتولوژیک استفاده شد.
طی مرحله پردازش اولیه دادهها هشت رکورد به دالیل
مختلف شامل ( missing dataیک مورد) ،صفر بودن هر سه
شاخص (یک مورد) و عدم تمایز تومور ( 0مورد) از بررسی حذف
و در نهایت  58رکورد وارد آنالیز شد.
برای اندازهگیری هر سه روش رنگآمیزی ،یعنی ،BCL2
 Gal3-Cو  Gal3-Nدر تشخیص سرطان ،ابتدا با استفاده از
آنالیز  ROC Curveدر نرمافزار  SPSS.V19حدود
بحرانی ) (Cut-off pointsبرای این روشها محاسبه شد.
همچنین با استفاده از نرمافزار  Clementine.V12و دو
روش مدلسازی  CARTو  CHAIDو ایجاد درخت
تصمیمگیری با در نظر گرفتن تشخیص نهایی به عنوان
 ،outcomeمدلها ساخته شدند .در نهایت با استفاده از تلفیق
نتایج دو مدل موجود ،شاخصهای حساسیت ،ویژگی و ارزش
اخباری مثبت و منفی مربوط به انواع رنگآمیزیها به عنوان
آزمونهای تشخیصی ،محاسبه شد.
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جدول  :3مقایسه تشخيص بر اساس  BCL2≥35به عنوان  BCCبر اساس تشخيص نهایی پاتولوژیک
تشخيص پاتولوژیک
تشخيصBCL2≥35
سرطان سلولهاي بازال
()BCC
سرطان سلولهاي سنگفرشی
()SCC
جمع كل

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی
تعداد
درصد سطری
درصد ستونی
تعداد
درصد سطری

سرطان سلولهاي
بازال ()BCC

سرطان سلولهاي
سنگفرشی ()SCC

كل

88
166
72/0
0
86/6
81/4
82
58/2

6
6
6
84
26/6
166
84
40/8

88
166
48/8
86
166
57/7
58
166

جدول  :2مقایسه تشخيص بر اساس  Gal3-C≥35به عنوان  SCCبر اساس تشخيص نهایی پاتولوژیک
تشخيص پاتولوژیک
تشخيصBCL2≥35
سرطان سلولهاي بازال
()BCC
سرطان سلولهاي
سنگفرشی ()SCC
جمع كل

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی
تعداد
درصد سطری
درصد ستونی
تعداد
درصد سطری

سرطان سلولهاي

سرطان سلولهاي

بازال ()BCC

سنگفرشی ()SCC

85
26/0
20/8
8
14/8
16/7
82
58/2

0
10/4
85/6
12
25/7
75/6
84
40/8
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كل

81
166
50/0
81
166
46/4
58
166
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نمودار  :3منحنی  ROCبراي متغير  BCL2در تشخيص BCC

نمودار  :2منحنی  ROCبراي متغير  Gal3-Cدر تشخيص SCC

مدلسازي درخت تصميمگيري بر اساس روشهاي دادهكاوي و...
Diagnosis is: BCC
Diagnosis is: SCC
Diagnosis is: SCC
Diagnosis is: BCC
Diagnosis is: SCC
Diagnosis is: SCC
Diagnosis is: BCC

صرّافینژاد و همکاران

BCL2≥35 and Gal3_c<35
BCL2<35 and Gal3_c≥35
BCL2≥35 and Gal3_c≥35 and BCL2<GAL3_c
BCL2≥35 and Gal3_c≥35 and BCL2>GAL3_c and GAL3_n<35
BCL2≥35 and Gal3_c≥35 and BCL2>GAL3_c and GAL3_n≥35
BCL2<35 and Gal3_c<35 and BCL2<GAL3_c
BCL2<35 and Gal3_c<35 and BCL2>GAL3_c

If
If
If
If
If
If
If

شکل  :3شرطهاي هفتگانه مدل پيشنهادي براي تشخيص دو نوع سرطان پوست

چنانچه مالحظه می شود در این مدل پیشنهادی ،عالوه بر دو
روش رنگآمیزی  BCL2و  ،Gal3-Cاز روش سوم یعنی
 Gal3-Nکه از مدل درخت تصمیم با نرمافزار ،حذف شده بود،
در دو شرط استفاده شد .با استفاده از این مدل جدید ،متغیر
دیگری در فایل تعریف شد که شامل تمام این شرایط بود و

جدول  :1مقایسه تشخيص بر اساس مدل پيشنهادي و تشخيص نهایی پاتولوژیک
تشخيص پاتولوژیک

سرطان سلولهاي

سرطان سلولهاي

بازال ()BCC

سنگفرشی ()SCC

88
166
28/1
5
17/8
17/0
82
58/2

6
6/6
6/6
84
28/2
166
84
40/8

تشخيص با مدل پيشنهادي
سرطان سلولهاي بازال
()BCC
سرطان سلولهاي سنگفرشی
()SCC
جمع كل

تعداد
درصد سطری
درصد ستونی
تعداد
درصد سطری
درصد ستونی
تعداد
درصد سطری

كل

88
166
44/8
80
166
55/2
58
166

جدول  :4شاخصهاي تشخيصی مدل پيشنهادي براي تشخيص دو بيماري
شاخص (درصد)
بيماري
سرطان سلولهاي بازال ()BCC
سرطان سلولهاي سنگفرشی ()SCC

حساسيت

ویژگی

دقت مدل

28/1
166

166
28/2

06/82

عالوه بر حساسیت و ویژگی به دست آمده ،ارزش اخباری
مثبت ) (PPVبرای تشخیص  SCCمعادل ویژگی در
تشخیص  BCCو  PPVدر تشخیص  BCCمعادل ویژگی
در تشخیص  SCCمی باشد.
دقت کلی مدل  06/82درصد محاسبه شد و نسبت
درستنمایی مثبت )(Positive Likelihood Ratio
برای تشخیص  BCCو  SCCبا این مدل به ترتیب  5/2و
 5/5به دست آمد .شکل  8درخت نهایی تصمیمگیری را با
استفاده از این مدل نشان میدهد.

55

در نهایت برای تسهیل امر تصمیمگیری بر اساس نتایج
آزمونها ،با استفاده از نرمافزار متلب ) ،(MATLABیک
نرمافزار ساده کاربردی طراحی و اجرا شد که قوانین به کار
گرفته شده در آن از نتایج تحقیق استخراج شده و پزشک
میتواند به سادگی با حرکت دادن دکمههای لغزشی ،نتیجه را
مشاهده کند (شکل .)8
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شاخصهای تشخیص با استفاده از این متغیر با تشخیص نهایی،
مقایسه شدند.
در نتیجة طرح این مدل جدید که نتیجة آن در جدول 8
آورده شده است ،شاخصهای مربوط به آزمون به شرح جدول 4
محاسبه شد.

پایيز  ،3131دوره اول ،شماره اول

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی
BCC
SCC
<35
GAL3_c > BCL2

SCC

≥35

GAL3_c

≥35

≥35
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GAL3_n

≥35

GAL3_c ≤ BCL2

<35
BCL2
BCC
<35

SCC

≥35
SCC

GAL3_c > BCL2

BCC

GAL3_c ≤ BCL2

<35

GAL3_c

<35

شکل  :2مدل نهایی درخت تصميمگيري براي تشخيص  BCCو  SCCپوست با استفاده از نتایج سه روش رنگ آميزي

شکل  :1نمایی از نرمافزار طراحی شده براي كمک به تصميمگيري
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متخصصان بالینی به سادگی میسر میباشد .ضمن اینکه
شاخصهای تشخیصی آن از جمله حساسیت و ارزش اخباری
مثبت در مورد نوع  SCCکه پیش آگهی و سیر بدتری نسبت
به  BCCدارد نیز از ارزش باالیی برخوردار است.
توضیحات ذکر شده در بخش نتایج نشان میدهد که تنها
با دانستن سه مقدار مربوط به سه نوع رنگآمیزی و مقایسة آنها
با عدد  85و با یکدیگر ،میتوان به سادگی به تشخیص نهایی
(بخش خاکستری رنگ در تصویر  )4رسید و بیش از  06درصد
به صحت این تشخیص اطمینان داشت.
چنانچه پیشتر نیز ذکر شد ،اگر با استفاده از این مدل ،فردی
مبتال به  BCCتشخیص داده شود ،تشخیص  166درصد
صحیح و اگر کسی مبتال به  SCCتشخیص داده شود ،احتمال
بیماری در وی حدود  28درصد است .از طرف دیگر اگر 166
بیمار مبتال به  SCCبا این مدل بررسی شوند ،تشخیص همگی
آنها  SCCخواهد بود و هیچ بیماری به اشتباه BCC
تشخیص داده نمیشود و اگر  166بیمار  BCCنیز با همین
مدل بررسی شوند حدود  28درصد آنها به درستی در گروه
 BCCقرار خواهند گرفت .ضمن اینکه دقت باالی مدل
( )06/82و مقادیر نسبت درستنمایی مثبت به دست آمده ،در
مجموع نشاندهنده توان باالی مدل در تشخیص صحیح
بیماری است.
در حقیقت به دلیل ماهیت بیماری ،متخصصان بالینی
ترجیح می دهند در تشخیص سرطان پوست ،تا حد امکان
بیماران مبتال به  SCCبه اشتباه  BCCتشخیص داده نشوند
که در مدل حاضر این احتمال به صفر رسیده است.
به دلیل اهمیت خاص تشخیص صحیح این دو بیماری و
برای بررسی دقیقتر مدل پیشنهادی ،به دانشپژوهان حوزه
پاتولوژی بالینی پیشنهاد میشود با مشارکت متخصصان
انفورماتیک پزشکی یا آمار ،در مطالعات دیگر با طرحهای
دوسویه کور و استفاده از دادههای بیشتر ،به پژوهش در این باره
بپردازند.
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بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضر که با هدف تعیین ارزش مدل پیشنهادی
مبتنی بر نتایج رنگآمیزیهای ایمونوهیستوشیمی در دو نوع
سرطان پوست شامل  BCCو  SCCطراحی شده ،نشان داد
که با استفاده از نتایج رنگآمیزی میتوان با دقت ،حساسیت و
ویژگی باالیی دو نوع بیماری سرط ان پوست را از یکدیگر متمایز
کرد .این مدل با تشخیص نهایی پاتولوژی برای  SCCتطبیق
 166درصد داشت ،یعنی در صورتی که با مدل مذکور یک بیمار
مبتال به  BCCشناخته شود ،قطعاً وی به همین بیماری مبتال
است و تشخیص  SCCبه اشتباه برای وی منظور نخواهد شد.
در پژوهش حاضر که بر اساس دادههای مربوط به یک
مطالعة پژوهشی دیگر طرحریزی شده است ،مدلی پیشنهاد شده
که عالوه بر سادگی درک و قابلیت استفاده آن برای متخصصان
رشتههای مرتبط بالینی ،در صورت تأیید در مطالعات مشابه،
میتوان در آزمایشگاههای تخصصی پاتولوژی نیز به عنوان یک
استان دارد طالیی در بررسی صحت و سقم سایر روشهای
تشخیصی به کار گرفته شود.
در پژوهشهای دیگری که در آنها از روشهای
رنگآمیزی ویژة پژوهش حاضر استفاده شده است ،به ندرت به
مدلهای تشخیصی بر اساس این روشها اشاره شده و تنها
شواهدی در زمینه ارتباط بین تشخیص و میزان رنگپذیری
سلولهای سرطانی در هر یک از روشهای سهگانة مورد اشاره
وجود دارد [ .]2در یک پژوهش دیگر Galectin-3 ،به عنوان
یک هدف درمانی جدید برای برخی از بیماریهای پوست مطرح
گردیده ،اما به عنوان یک تعیینکننده تشخیص ،از آن یاد نشده
است [.]18
در مطالعة حاضر ،این موضوع از جهت دیگر ،یعنی ارتباط
بین نتیجة رنگآمیزی با احتمال وجود هر یک از دو نوع سرطان
 BCCو  SCCمطرح شده و به همین دلیل ،مدل جدید
می تواند پس از انجام مطالعات اصالحی دیگر به عنوان یک
روش آزمون تشخیصی مطرح گردد .چرا که در نتیجة به دست
آمده از این مدل جدید ،عالوه بر پوشش تمامی بیماران و عدم
وجود موارد استثنا ،تصمیمگیری در مورد تشخیص نهایی توسط

صرّافینژاد و همکاران

 شماره اول، دوره اول،3131 پایيز
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Introduction: New diagnostic methods like immunohistochemistry staining in skin cancer can help
the physicians to have more accurate diagnosis. The purpose of this study was to compare a method
based on decision tree for differential diagnosis of two kind of skin cancer (Basal cell cancer and
Squamous cell cancer) based on the results of staining methods.
Method: Sixty skin cancer patients’ data from Malaysia were assessed by two methods of decision
tree, CART and CHAID, in data mining and using Clementine 12 and SPSS 19. The results of three
staining methods including B-cell lymphoma-2 antibody (BCL2), Galectin-3 (Cytoplasm), and
Galectin-3 (Nucleus) were analyzed. The best predictive model for decision tree induction was
compared with another researcher-made model based on critical values resulted from Receiver
Operating Characteristic (ROC) curve analysis.
Results: In final synthetic model, the sensitivity and specificity for Basal Cell Carcinoma (BCC)
were 82.1% and 100%, and for Squamous Cell Carcinoma (SCC) were 100% and 82.8%,
respectively. The overall accuracy of the model was 90.38% and the positive predictive values (PPV)
for SCC and BCC were 82.1% and 100%, and the positive likelihood ratios (PLR) were 5.8 and 5.5
respectively.
Conclusion: The decision tree model based on two methods of immunohistochemistry staining in
skin cancer, can help in the diagnosis of these malignant disease and provide further studies.
Key words: Data mining, Decision tree, Immunohistochemistry, BCL2, Galectin-3, Skin cancer
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