Iranian Journal of Biomedical Engineering
9 (2015) 71-84, www.ijbme.org
DOI: 10.22041/ijbme.2016.15856

Full Automatic Classification of Suspicious Areas in Breast Thermo Images for
Early Cancer Detection
A.A. Lashkari1*, F. Pak2, and M. Firouzmand3
1Ph.D,

Department of Bio-Medical Engineering, Institute of Electrical Engineering & Information Technology,
Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran
2Colleague, Department of Bio-Medical Engineering, Institute of Electrical Engineering & Information Technology,
Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran
3Assistant Professor, Department of Bio-Medical Engineering, Institute of Electrical Engineering & Information Technology,
Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran
Receipt in the online submission system 15 September 2015, received in revised form 16 November 2015, accepted 29 December 2015

_______________________________________________________________________________________

Abstract
Breast cancer is the most common type of cancer among women. The important key to treat the breast
cancer is early detection of it because according to many pathological studies more 80% of all
abnormalities are still benign at primary stages; so in recent years, many studies and extensive
research done to early detection of breast cancer with higher precision and accuracy.
Infra-red breast thermography is an imaging technique based on recording temperature distribution
patterns of breast tissue. Compared with breast mammography technique, thermography is more
suitable technique because it is noninvasive, non-contact, passive and free ionizing radiation. In this
paper, a full automatic high accuracy technique for classification of suspicious areas in thermogram
images with the aim of assisting physicians in early detection of breast cancer has been presented.
Proposed algorithm consists of four main steps: pre-processing & segmentation, feature extraction,
feature selection and classification. At the first step, using full automatic operation, region of interest
(ROI) determined and the quality of image improved. Using thresholding and edge detection
techniques, both right and left breasts separated from each other. Then relative suspected areas
become segmented and image matrix normalized due to the uniqueness of each person's body
temperature. At feature extraction stage, 23 features, including statistical, morphological, frequency
domain, histogram and Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) based features are extracted from
segmented right and left breast obtained from step 1. To achieve the best features, feature selection
methods such as mRMR, SFS, SBS, SFFS, SFBS and GA have been used at step 3. Finally to classify
and TH labeling procedures, different classifiers such as AdaBoost, SVM, kNN, NB and PNN are
assessed to find the best suitable one. The results obtained on native database showed the best and
significant performance of the proposed algorithm in comprise to the similar studies. According to
experimental results, mRMR combined with AdaBoost with the maximum accuracy of 92%, and SFFS
combined with AdaBoost with a maximum accuracy of 88%, are the best combination of feature
selection and classifier for evaluation of the right and left breast images respectively.
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چکیده
سرطان پستان رایجترین نوع سرطان در بین زنان است .مطالعات پاتولوژیک نشان داداند که بیش از %55ناهنجاری های پستان در
مراحل اولیه خوشخیم هستند ،بنابراین مهمترین مسأله در درمان آن تشخیص زودهنگام است .ترموگرافی مادون قرمز پستان یک
روش تصویرگیری مبتنی بر ثبت الگوهای توزیع دمایی بافت پستان است و در مقایسه با ماموگرافی پستان به دلیل غیرتهاجمی،
غیرتماسی ،غیرفعال بودن و عدم استفاده از تابش یونیزان روشی بسیار مناسب درتشخیص زودهنگام سلول های سرطانی است .در این
مقاله روشی به منظور آشکارسازی خودکار نواحی مشکوک در تصاویر ترموگرام پستان با هدف کمک رساندن به پزشکان در
تشخیص زودهنگام این سرطان ارائه شده است ،به نحوی که دقت و صحت را افزایش داده و درصد پذیرش اشتباه را کاهش می
دهد .این الگوریتم شامل  3بخش اصلی پردازش تصویر ،استخراج ویژگی ،انتخاب ویژگی و طبقهبندی است .در مرحلهی پردازش،
ابتدا براساس عملیاتی تمام خودکار ،ناحیهی مطلوب تعیین شده ،کیفیت تصاویر ارتقاء یافته و سپس پستان راست و چپ از یکدیگر
جدا میشوند .سپس درایههای ماتریس تصویر ،نرمالسازی شده و نواحی نسبی مشکوک تعیین می شوند .پس از آن و در مرحلهی
استخراج ویژگی ،ویژگیهای آماری ،ویژگیهایی مبتنی بر هیستوگرام ،ویژگیهایی مبتنی بر ماتریس هموقوعی ( ،)GLCMویژگی-
هایی بر اساس مورفولوژی نواحی مشکوک و ویژگی هایی در حوزهی فرکانس از هر یک از نواحی بخشبندی شدهی پستان راست و
چپ استخراج میشوند .در ادامه برای دستیابی به بهترین ویژگیها ،روشهای انتخاب ویژگی نظیر کمترین افزونگی و بیشترین
ارتباط ( ،)mRMRانتخاب متوالی روبه جلو ( ،)SFSانتخاب متوالی روبه عقب ( ،)SBSانتخاب متوالی سیال روبه جلو (،)SFFS
انتخاب متوالی سیال روبه عقب ( )SFBSو الگوریتم ژنتیک ( )GAبهکار گرفته میشود .در پایان برای طبقهبندی و تعیین معیار
استاندارد برای تحلیل دمای عروقی پستانها ( ،)THروشهای مختلف طبقهبندی مانند  ،AdaBoostماشینهای بردار پشتیبان (،)SVM
نزدیکترین همسایه ( ،)KNNبیزین ساده ( )NBو شبکهی عصبی احتمالی ( )PNNمورد ارزیابی قرار گرفتند ،تا از مناسب ترین آنها
به منظور طبقهبندی ویژگیها استفاده شود .نتایج بهدست آمده روی پایگاه دادهی بومی ،بیانگر کارایی قابلتوجه روش پیشنهادی
است .با توجه به نتایج ،ترکیب  mRMRبا  AdaBoostبا بیشینه صحت  %83و ترکیب  SFFSبا  AdaBoostبا بیشینه صحت ،%55
بهترتیب بهترین ترکیبات بهدست آمده روی تصاویر پستان راست و چپ ارزیابی شدند.
کلیدواژهها :سرطان پستان ،ترموگرافی پستان ،ترموگرام ،انتخاب ویژگی ،طبقهبندیTH ،
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آشکارسازی عارضه نیستند .نتایج ترموگرافی میتواند  5تا 35

 -1مقدمه
سرطان پستان رایجترین نوع سرطان و یکی از مهمترین دالیل
مرگ و میر در بین زنان است .مهمترین مسئله در درمان این

سال قبل از ماموگرافی مورد ارزیابی قرار گیرد و تشکیل
هرگونه جرم یا بافتی را در بدن انسان نشان دهد ].[1

نوع سرطان ،تشخیص زود هنگام آن است .در سالهای اخیر،

تغییرات در دمای پستانب ا تغییرات در بافت ،متناسب و

مطالعات و تحقیقات گستردهای برای آشکارسازی هرچه

مرتبط است .قبل از آن که یک سلول سرطانی شود ،بافتهای

دقیقتر و صحیحتر آن صورت گرفتهاست].[3
چندین سال است که از تصاویر سونوگرافی و ماموگرافی
به منظور تشخیص زودهنگام سرطان پستان استفاده میشود،

اطراف آن برای حمایت از رشد سریع این سلول به یک منبع
ثابت مغذی ،شروع به ایجاد رگهای خونی جدید نموده تا
مواد مغذی مورد نیاز برای رشد آن را فراهم نمایند .برای

که بیشترین روش مورد استفاده ماموگرافی است .از مضرات

حفظ ثبات این منبع ،سلولهای به اصطالح "بد" ،مواد

ماموگرافی میتوان به تهاجمی بودن آن اشاره کرد ،که

شیمیایی را به نواحی اطراف رها کرده که منجر به بازماندن

متخصصان معتقدند تابش الکترومغناطیس آن میتواند یک

رگهای خونی موجود شده و به طور مداوم کمک میکنند تا

عامل محرک برای رشد سرطان باشد .بیماران از اعمال فشار

رگهای خونی ،یکی پس از دیگری ساخته شوند .این عمل
جدید3

زیاد به پستان در روش استاندارد ماموگرافی شکایت دارند.

به عنوان رشد رگ های خونی

همچنین خطر ناشی از تابشهای یونیزان برای آشکارسازی

بنابراین یک بستر رگی قوی در پستان برای زمینهسازی شرایط

تومور بسیار نگرانکننده است .سونوگرافی نیز اگرچه فرآیندی

رشد تومورهای مورد نیاز فراهم میآید .این رگهای خونی

بسیار کارآمد برای آشکارسازی تودهها در پستان است ،اما در

به صورت سخت ،کامالً فعال و سریع ،مواد مغذی را به

تشخیص  ductalدرجه 3شکست زیادی دارد ] .[3به منظور

سلولهای سرطانی گرسنه و تازه تشکیلشده میرسانند ،که

تکمیل این روشها ،میتوان از ترموگرافی مادون قرمز برای

افزایش انتشار و تزریق مایعات (لنف و خون) در آن ناحیه به

تشخیص ناهنجاریهای پستان در تصاویر دمایی استفاده کرد.

تولید گرمای اضافی در نواحی سطحی پوست اطراف آن و در

ترموگرافی مادون قرمز با استفاده از یک دوربین بسیار حساس

نتیجه افزایش دمای محلی منجر میشود ،که تشکیلدهندهی

به مادون قرمز ،تصویری از توزیع دما در بدن انسان بهدست
میآورد .این روش تصویرگیری به دلیل عدم استفاده از تابش-
های یونیزان و یا تزریق مواد کنتراستزا و همچنین

شناخته میشود،

"نقاط داغ" هستند .این نقاط داغ قبل از آن که تومورهای
سرطانی خوشخیم رشد کنند ،به وجود میآیند ] .[3معموال
این تغییرات حرارتی و دمایی پستان در تومورهای بدخیم

غیرتماسی (عدم فشار پستان) ،غیرتهاجمی و غیرفعال (پسیو)

بیشتر هم میشود .بنابراین با آشکارسازی این الگوهای توزیع

بودن ،از نظر کاربردهای پزشکی و زیستشناسی در مقایسه و

دمایی در بافت ،میتوان نواحی مشکوک را آشکارسازی و

یا ترکیب با سایر روشهای تصویرگیری بسیار مهم و

دستهبندی نمود.

ارزشمند است .از طرفی به دلیل ثبت الگوهای توزیع دمایی

ویلیامز و هاندلی در سال  ،[8 ] ،3833امکان آشکارسازی

در بافت ،تفسیر فیزیولوژیکی (تغییر دما بر اساس تغییرات

سرطان پستان از افزایش دما در یک تصویر پستان را نشان

الگوهای فعل و انفعال) از بافت ارائه میشود ،بنابراین حتی

دادند (در آن زمان حساسیت دمایی حدود  3درجه سانتیگراد

زمانی که هیچ ناهنجاری آناتومیکی مبنی بر وجود سرطان

بود ،که این تصویر در چند دقیقه بدست میآمد) .مطالعات

وجود نداشته باشد و بافت از لحاظ ظاهری کامالً سالم به نظر

بعدی نشان دادند که تصویر گرمایی میتواند برای

برسد ،موارد مشکوک به سرطان را آشکار میسازد .درحالی

آشکارسازی سرطان پستان مفید باشد .پاریسکی و همکارانش

که سایر روشهای تشخیصی موجود بیانگر شکلهای
ساختاری بوده و تا زمانی که آناتومی بافت تغییر نکند ،قادر به
Ductal Carcinoma insitu

1

] [3بعد از انجام یک آزمایش بالینی بر روی  638بیمار به
مدت چهار سال ،گزارش کردند که تصویرگیری دمایی مادون
Neogenesis

2
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قرمز یک روش غیرتهاجمی و ایمن است ،که میتواند در کنار

بیشترین ارتباط ( ،)mRMR3انتخاب متوالی روبه جلو

ماموگرافی برای تعیین بدخیم یا خوشخیم بودن عارضه

( ،)SFS8انتخاب متوالی روبه عقب ( ،)SBS3انتخاب متوالی

بسیار ارزشمند باشد .آرورا و همکارانش ] [6با انجام یک

سیال روبه جلو ( ،)SFFS6انتخاب متوالی سیال روبه عقب

آزمایش بالینی روی  83بیمار ،به تصویرگیری دمایی مادون

( )SFBS5و الگوریتم ژنتیک ( ،)GA8تعدادی ویژگی از 31

قرمز دیجیتال در کنار ماموگرافی و اولتراسوند دست یافتند،

ویژگی انتخاب میشوند .در نهایت ماتریس ویژگی حاصل

که این تصویرگیری در زنان با بافت پستان چگال بسیار

برای تعیین THها به الگوریتمهای طبقهبندی ،AdaBoost

ارزشمند بود .کندی] [5نشان داد که ترکیب ترموگرافی و

ماشینهای بردار پشتیبان ( ،)SVM35نزدیکترین همسایه

سایر روشهای تشخیصی میتواند حساسیت و تشخیص 3را

( ،)KNN33بیزین ساده ( )NB33و شبکهی عصبی احتمالی

بهبود بخشد.

( )PNN31داده میشود تا مناسبترین روش طبقهبندی برای
در

تعیین بهینهی THها مورد استفاده قرار گیرد »TH« .معیاری

آشکارسازی سرطان پستان در دههی  3835و  3865انجام

استاندارد برای تحلیل دمای عروقی در پستانها است ،که

شده است] .[8چون دستهبندی در آن زمان به طور حسی و

تصاویر حرارتی را بر اساس نوع توده در  8دستهی کلی

مستقیم انجام میشد،درصد پذیرش اشتباه افزایش مییافت .اما

دستهبندی میکند.

مطالعات

زیادی

پیرامون

کاربرد

ترموگرافی

بر اساس تکنولوژیهای ارائهشده در سالهای اخیر ،اثبات
شدهاست که افزایش فعالیت متابولیکی و رشد رگهای خونی

 -2مواد و روشها

در نقاط همسایگی محلهای سرطانی ،تغییراتی را در دمای

 -2-1اخذ داده

سطح پستان ایجاد میکنند].[35

برای ارزیابی کارایی سیستم پیشنهادی از یک پایگاه داده بومی

در مطالعهی حاضر با توجه به جذابیت های فراوان اشاره-

استفاده شد .برای جمعآوری تصاویر این پایگاه داده ،از افرد

شده و نیز تشخیص زودهنگام سرطان پستان با استفاده از

مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی که به تشخیص پزشک

ترموگرافی پستان ،روشی پیشنهاد شدهاست که به لحاظ دقت،

معالج ،مشکوک به سرطان بودند ،تصویر ترموگرافی گرفته

حساسیت و صحت بسیار قابلقبول است .در این تحقیق بعد

شد .این تصاویر با همکاری شرکت فناوران مادون قرمز ][33

از تعیین ناحیهی مطلوب ( ،)ROI3کیفیت تصاویر حرارتی

و با رعایت مسائل اخالقی ،توسط دوربین مدل

ارتقاء یافته و سپس به کمک تکنیک آستانهگیری و عملگر-

) (Thermoteknix VisIR 640, Resolution: 480 × 640تهیه

های لبهیابی ،دو پستان راست و چپ از یکدیگر جدا شده و

و جمعآوری شده و با نظر پزشک متخصص برچسبگذاری

نواحی نسبی مشکوک بهدست می آیند .همچنین به دلیل

شدند .این پایگاه داده شامل تصاویر با زوایای مختلف ،5

منحصربهفرد بودن دمای بدن هر شخص ،دادهها نرمالسازی

 ±38و ±85درجه قبل و بعد از تست یخ است که در

شدند و  31ویژگی شامل ویژگیهای آماری ،ویژگیهایی

مجموع  35تصویر برای هر فرد وجود دارد .تعداد کل افراد

مبتنی بر هیستوگرام ،مبتنی بر ماتریس هم وقوعی

شرکتکننده در تصویرگیری  85نفر است (تعداد کل تصاویر

( ،)GLCM1ویژگیهایی بر اساس مورفولوژی نواحی

 855عدد) .در این مقاله فقط از تصاویر با نمای رو بهرو و

مشکوک و ویژگیهایی در حوزهی فرکانس از تصاویر حاصل

بعد از تست یخ استفاده شدهاست.

استخراج می شوند .سپس برای کاهش بار محاسبات و
افزایش دقت و صحت الگوریتم پیشنهادی ،به کمک
الگوریتمهای مرسوم انتخاب ویژگی نظیر کمترین افزونگی و
1

Specificity
)Region Of Interest (ROI
3
Gray Level Co-occurrence Matrix
2

4

Minimal Redundancy Maximal Relevance
Sequential Forward Selection
6
Sequential Backward Selection
7
Sequential Floating Forward Selection
8
Sequential Floating Backward Selection
9
Genetic Algorithm
10
Support Vector Machine
11
K-nearest neighbor
12
Naïve Bayes
13
)Probabilistic Neural Network (PNN
5
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نواحی اسکنشدهی بدن که تابش از آنها ساطع شده،

برچسبگذاری بر اساس معیار استاندار  ،THکه برای تحلیفل

عاری از لباس و یا جواهرات بودند .دوربین بهگونهای طراحی

دمای عروقی در پستانها بهکار میرود ،انجفام مفیشفود .ایفن

شدهبود که همواره در جهت کاهش و حذف خطاهای

معیار استاندارد در دههی  3855ارائه گردید .بنابراین پزشفکان

تکنیکی در فرآیند تصویرگیری عمل کند .برای کاربردهای

بفا اسففتفاده از ترکیبفی از الگفوی عروقففی و حرارتفی سراسففر

پزشکی وجود یک محیط کنترلشده برای افزایش دقت و

پستان ،تصاویر حرارتفی را در  8دسفتهی کلفی طبقفهبنفدی و

صحت بسیار مفید است .دوربین با فاصلهای معین از فرد

گزارش میکنند ].[31


قرار میگیرد .تعدادی از پیکسلهای آن برای پیشزمینه درنظر



گرفته میشود .بیمار نباید پشت به زمینه یا صفحه قرار گیرد.



هرکدام از این پارامترها میتواند در نتیجهی منطقی آزمایش یا



روند تشخیص یا درمان کامل ،موثر باشد .عالوه بر موارد



اشارهشده ،سطحی از بدن که قرار است تصویرگیری شود باید
فاقد هرگونه مادهی پوششی مانند کرم پودر باشد .همچنین دو
ساعت قبل از تصویرگیری نباید سیگار کشیده شود 6 .تا 35
دقیقه زمان برای انطباق گرمایی الزم است .ناحیهی پستان باید
توسط یک خنککننده سرد شود .بیماران باید در حدود 3/8
متر از دوربین فاصله داشته باشند و دمای اتاق باید در حدود
 33درجهی سانتیگراد باشد .همهی پنجرهها باید برای
جلوگیری از هرگونه تابش گرمایی به داخل اتاق دارای
پوششی 3باشند .استانداردسازی سیستم تصویرگر گرمایی
مدنظر قرار گیرد .یک منبع جسم سیاه خارجی برای چک
نمودن حساسیت دما الزم است .دمای آستانه باید کالیبره شود.
دوربین نیز باید حدود  38دقیقه قبل از تصویرگیری روشن
شود .باید به اسنکرها فرصت پایدار شدن در مدت  1اسکن

دهد و در حالت استراحت بماند .سپس  8تصویرترموگرام با
زوایای مختلف  ±38 ،5و ±85درجه (قبل از تست یخ)
گرفته شود .پس از آن دستانش را به مدت  35دقیقه درون
ظرف حاوی آب و یخ قرار دهد تا دمای کلی بدنش کاهش
یابد و سپس  8تصویر ترموگرام دیگر با زوایای مختلف ،5
 ±38و ±85درجه گرفته شود (بعد از تست یخ) ].[33

 : TH2بافت عروقی نرمال
 : TH3بافت دارای ابهام
 : TH4بافت غیرنرمال
 : TH5بافت بهشدت غیرنرمال

جدول ( ،)3پراکندگی درجهی  THرا در هر دو پستان
چپ و راست که به کمک پزشک متخصص و نیز بر اساس
مقالهی گاترین وهمکارانش ] ،[33برچسبگذاری شدهاست،
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،تعداد تصاویر
پستان چپ و راست در سطوح  3و  1دارای  THبرابر
هستند ،در حالی که در سطوح  3 ،3و  8این برابری داده
وجود ندارد .روشهای استفادهشده مبتنی بر داده بودند و
میزان و نوع داده در نتایج نهایی تأثیرگذار است ،که میتواند
وجود تفاوت در نتایج مربوط به دقت و صحت گزارششده
برای آشکارسازی و دستهبندی بافتها در پستان چپ و
راست را توجیه نماید.
جدول ( -)3تعداد تصاویر پستان راست و چپ در هر TH

اولیه را داد .نور فلوروسنت از محدودهی در حال اسکن دور
شود .از بیمار خواسته شود تا دستانش را روی سرش قرار

 : TH1بافت غیرعروقی نرمال

5

4

3

2

1

TH

3

3

8

20

16

پستان راست

6

11

8

20

5

پستان چپ

*برای مثال 33 :تصویر از  85تصویر پستانراست دارای برچسب TH1است

 -2-2روش پیشنهادی
تکنیک ارائهشده شامل  3مرحلهی اصلی است:
 )3پیشپردازش و پردازش تصویر  )3استخراج ویژگی،

بعد از گرفتن تصویر در درجات مختلفف و در دو حالفت

 )1انتخاب ویژگی و  )3طبقهبندی و تعیین  .THشکل ()3

قبل و بعد از تست یخ ،بایفد تصفاویر هفر دو پسفتان چفپ و

ساختار روش ارائهشده را نشان میدهد .در روش پیشنهادی

راست را زیر نظر پزشفک متخصفص برچسفبگفذاری کفرد.

از تصویر با نمای روبهرو و بعد از تست یخ استفاده شد.

Shield

1
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تصاویر تست

پردازش تصویر

استخراج ویژگی
کنتراست ،هموژنیتی ،انرژی،
همبستگی ،عدد اولر ،مساحت ،محیط،

پایگاه داده

تعیین ناحیهی مطلوب و
بهبود کیفیت تصاویر

ماکزیمم مقدار ،کمترین مقدار ،میانه،

بخشبندی بافت سینهها

مرکزی با مرتبه ،3چولگی ،کشیدگی،
آنتروپی ،ماکزیمم مقدار تبدیل فوریه،

که پستانها بهطفور کامفل و بفهصفورت قطعفی در آن وجفود
دارند .سپس با توجه به اینکه پالت رنگ در تصاویر دادهشفده
به صورت معکوس است و نواحی گرمتر ،تیرهتر و بفا شفدت
کمتر هستند ،تصاویر مکمل شدند .به عبارتی دیگر بفا مکمفل
نمودن تصویر ،الگوی رنگ تصاویر برای سازگاری بفا مفهفوم

فاکتور شکل ،میانگین ،انحراف معیار،
مد ،گشتاور مرکزی با مرتبه ،1گشتاور

63

تعیین نواحی مشکوک و

مقدار میانگین تبدیل فوریه ،ضریب
هارست و نرم

یکسانسازی دادهها

طبقهبندی
انتخاب ویژگی
mRMR, SFS, SBS,
SFFS, SFBS, GA

AdaBoost,
SVM, KNN,
NB, PNN
تعیین TH

دمایی ،از پالت رنگ  Falseبه پالت رنگ  Trueتبدیل شدند.
تصاویر بهدسفت آمفده از مرحلفهی پفیشپفردازش اولیفه،
دارای پسزمینهی تقریباً یکنواخت بوده و تاحدودی تار بودند
و کنتراست پایینی داشتند .برای بهبود کنتراست تصاویر ،ابتفدا
درصدی از دادههای پایین و باال اشباع شدند و مقفادیر شفدت
میانی بهگونهای تغییر یافتند کفه تمفام تغییفرات ممکفن دیفده
شوند .سپس به منظور دستیفابی هفر چفه بهتفر بفه جزئیفات
تصویر ،هیستوگرام تصاویر متعادلسازی شدند و مفوارد غیفر-

شکل ( -)3ساختار الگوریتم پیشنهادی

مهم در تصاویر حذف شدند .همچنین برای حذف نویزهفایی
مانند نویزهای نمک و فلفلفی ،فیلتفر میانفه بفر روی تصفاویر

 -2-2-1پیشپردازش و پردازش تصاویر

اعمال شد .در نتیجه ،کنتراست بهتری بین مقفادیر بفاقیمانفده

مرحلهی پیشپردازش از مراحل بسیار مهم است ،به خصوص

برقرارشد و جزئیات نیز با دقت و صحت بیشتری ارائه شدند.

در مطالعاتی که مبتنی بر داده هسفتند و نفوع داده در نتیجفهی

پس از آن با بهکارگیری لبهیاب سوبل و پیفدا کفردن لبفههفای

نهایی تأثیرگذار است .بنفابراین انجفام عمفل پفیشپفردازش و

افقی وعمودی تصویر ،محدودهی بافت پستان مشخص شده و

پردازش تصویر بهصفورت درسفت و بهینفه ،تفأثیر زیفادی در

دوباره فضای اطراف بافت ،برای کمینه نمودن خطای تخمفین

نتیجه دارد و در نهایفت یفک دسفتهبنفدی بهینفه را بفه همفراه

آماری ،برش داده شفدند تفا ناحیفهی مناسفب و مطلفوبی کفه

خواهد داشت .البته منظور از بهینه بفودن ،عفالوه بفر دقفت و

کیفیت آن ارتقاء یاففت ،در تصفاویر حرارتفی بفهدسفت آمفد

صحت ،سرعت انجام کار نیز است .بنابراین برای رسفیدن بفه

(شکل( 3الف-ح)).

نتایج مطلوب و تمیز دادن بافت نرمال از غیرنرمفال ،در روش
پیشففنهادی عمففل پففیشپففردازش و پففردازش تصففاویر در سففه
مرحلهی  )3تعیین ناحیهی مطلفوب و بهبفود کیفیفت تصفاویر
حرارتی )3 ،بخشبندی باففت پسفتانهفا و  )1تعیفین نفواحی
مشکوک و نرمالسازی دادهها انجام شد.

 -2-2-1-2بخشبندی بافت پستانها

آخرین مرحله از بخش پردازش ،بخشبندی بافت پستانهفای
چپ و راست است .ابتدا با استفاده از عملگر سوبل با آسفتانه
 ،5/58لبههای کناری ،باالیی و پفایینی باففت پسفتان مشفخص
شدند که در آشکارسازی لبههفا منفاطقی کفه پیوسفته بفوده و

 -2-2-1-1تعیین ناحیهی مطلوب و بهبود کیفیت تصاویر

تعداد پیکسلهای آنها باالتر از  35بودند ،به عنفوان لبفههفای

اولین مرحله از روش پیشنهادی ،حذف نواحی اضفافی اسفت،

واقعی تصویر شناخته شدند .بدین منظور در روش پیشفنهادی

به نحوی که فضای باقیمانده فقط شامل پستانها باشد .بفرای

از تکنیک آستانهگیری بر اساس آزمفون و خطفا اسفتفاده شفد.

این منظور ،ابتدا بافتهای گردن و زیر پستان (شکم) از طریق

سپس مختصات پیکسلهای لبههای کنفاری ،بفاالیی و پفایینی

برش اتوماتیک یا خودکفار و دور ریخفتن آرایفههفای کنفاری

بهدست آمد و خطوط مفار بفر آنهفا رسفم گردیفد .میفانگین

ماتریس تصویر حذف شدند و آنچه باقی میماند فضایی است

مختصات نقاط لبههای کناری نیز محاسبه شد و خفط مفار بفر

© Copyright 2016 ISBME, http://www.ijbme.org

مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،8شماره  ،3بهار 3183

66

این نقطه به عنوان خط جفدا کننفدهی پسفتان چفپ و راسفت

 -2-2-1-3تعیین نواحی مشکوک و نرمالسازی دادهها

مورد استفاده قرار گرفت .سپس تصویر از این نقطفه بفه طفور

برای استخراج دقیفقتفر نفواحی مشفکوک ،عمفل

خودکار برش داده شد و دو تصفویر مجفزا از پسفتان چفپ و

تصاویر به منظور یافتن تصویر زمینهی تخمینی ،بهکفار گرفتفه

راست بهدست آمد (شکل.)1

شد (شکل(3الف)) و تفاضل زمینهی تخمینی و تصویر اصفلی

فرسایشفی3

به دست آمد (شکل(3ب)) .سپس به دلیل منحصربهفرد بفودن
دمای بدن هر شخص باید عمل یکسانسازی یا نرمفال کفردن
داده صورت گیرد .بدین منظور درایههای ماتریس تصفویر بفه
(ب)

(الف)

(ت)

(پ)

(ج)

(ث)

(ح)

(چ)

نرم آن تقسیم شدند ،تا کلیهی نواحی و دادههای مربوط به هر
فرد یکسانسازی شوند (شکل(3ج)) .در نهایت با بهکفارگیری
تکنیک آستانهگیری تطبیقی ،نواحی نسبی مشفکوک بفهدسفت
آمدند (شکل(3د)).

شکل ( -)3تعیین ناحیهی مطلوب و بهبود کیفیت تصاویر .الف)

(الف)

(ب)

تصویر اصلی ،ب) حذف نواحی اضافی شامل بافت پستان و زیر
شکم ازتصویر ،پ) مکمل کردن تصویر (ب) ،ت) هیستوگرام
تصویر (پ) ،ث) اصالح هیستوگرام تصویر ،ج) اعمال لبهیاب
سوبل به منظور دستیابی به لبههای افقی تصویر ،چ) اعمال لبه-

(ج)

یاب سوبل برای دستیابی به لبههای عمودی تصویر ،ح) ناحیه-
ی مطلوب تعیینشده.
(د)

شکل  .3تعیین نواحی مشکوک .الف) تصویر زمینهی تخمینی
بعد از اعمال  ،erosionب) تفاضل زمینهی تخمینی و تصویر
(الف)

اصلی ،ج) نرمالسازی دادهها ،د) تعیین نواحی نسبی
مشکوک با بهکارگیری تکنیک آستانهگیری تطبیقی( .ستون
اول :پستان راست ،ستون دوم :پستان چپ)

(ج)

(ب)

شکل ( -)1بخشبندی بافت پستانها .الف) ناحیهی مطلوب
تعیینشده ب) تصویر پستان راست ج) تصویر پستان چپ

Erosion

1
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 -2-2-2استخراج ویژگی

ویژگی استفاده میشود تا ویژگیهای مؤثر انتخاب شوند و بفا

در مرحلهی استخراج ویژگی ضروری است اطالعاتی را از

کاهش پیچیدگی طبقهبندی ،دقت و صفحت سیسفتم اففزایش

تصاویر استخراج نموده تا سیستم بتواند به درستی بافت نرمال

یابففففد .در ایففففن مقالففففه از  3روش انتخففففاب ویژگففففی

را از غیرنرمال تشخیص دهد .هر یک از ویژگیها بهطور
مجزا بر روی پستانهای راست و چپ محاسبه شدند.

]،[38mRMR

]،[33SFS

]،[33SBS

]،[36SFFS

] [36 SFBSو ] [35GAاستفاده شد و نتایج آنها با یکدیگر

ویژگیهای مورد استفاده عبارتند از :کنتراست ،3هموژنیتی،3

مقایسه شدند .از میان این روشها ،از  mRMRبرای انتخفاب

انرژی ،همبستگی ،1عدد اویلر ،3مساحت ،محیط ،فاکتور

ویژگی از تصفاویر پسفتان راسفت و از  SFFSبفرای انتخفاب

شکل ،میانگین ،انحرافمعیار ،ماکزیمم مقدار ،کمترین مقدار،

ویژگی از پستان چپ استفاده شد.

میانه ،مد ،گشتاور مرکزی با مرتبهی  ،1گشتاور مرکزی با
مرتبهی  ،3چولگی ،8کشیدگی ،3آنتروپی ،بیشینه مقدار تبدیل
فوریه ،6مقدار میانگین تبدیل فوریه ،5ضریب  Hurstو نرم.8
موارد ذکر شده شامل ویژگیهای آماری ،ویژگیهای مبتنی بر
هیستوگرام ،ویژگیهای مبتنی بر ماتریس هموقوعی ،ویژگی-
هایی بر اساس مورفولوژی نواحی مشکوک و ویژگیهایی در
حوزهی فرکانس هستند .ویژگیهای کنتراست ،هموژنیتی،
انرژی و همبستگی ،مبتنی بر ماتریس هموقوعی؛ ویژگیهای
عدد اویلر ،مساحت ،محیط و فاکتور شکل بر اساس ویژگی-
های مورفولوژیک نواحی مشکوک؛ ویژگیهای میانگین،
انحرافمعیار ،ماکزیمم مقدار و کمترین مقدار ،ویژگیهای
مبتنی بر هیستوگرام؛ ویژگیهای میانه ،مد ،چولگی و
کشیدگی ،ویژگیهای آماری و ویژگیهای ماکزیمم مقدار
تبدیل فوریه و مقدار میانگین تبدیل فوریه ویژگیهایی در

 -2-2-4طبقهبندی و تعیین TH

آخرین گام در روش پیشنهادی ،مرحله طبقهبندی است که در
آن ماتریس ویژگی شامل ویژگیهای انتخابشده ،برای تعیین
THها به یک الگوریتم طبقهبندی داده میشود و سپس -TH
های تعیینشده توسط الگوریتم با THهای تعیینشده توسط
پزشک مقایسه میشوند .در این تحقیق ،برای نشان دادن
کارایی سیستم ،از روشهای مختلف طبقهبندی استفاده شد و
نتایج حاصل از الگوریتمهای طبقهبندی ،مورد ارزیابی قرار
گرفته و با یکدیگر مقایسه شدند تا بهترین نتیجه بهدست آید.
از الگوریتمهای مورد آزمایش ،می توان به] [38AdaBoostو
] ،[35ماشینهای بردار پشتیبان ( ،[33])SVMنزدیکترین
همسایه ( ،[33])KNNبیزین ساده ( [33 ])NBو شبکهی
عصبی احتمالی ( [31])PNNاشاره کرد.

حوزهی فرکانس هستند.

 -3یافتهها و بحث

 -2-2-3انتخاب ویژگی

در این مقاله برای ارزیابی کارایی سیستم پیشنهادی از یک

اطالعات متنوع منجر به بهدسفتآوردن بردارهفای ویژگفی بفا

پایگاه داده بومی استفاده شد .این تصاویر از بیماران بیمارستان

ابعاد باال میشوند که به سفبب پیچیفدگی ،دقفت و صفحت را

امامخمینی و با کمک شرکت فناوران مادونقرمز ] [33جمع-

کاهش و بارمحاسفباتی را اففزایش مفی دهنفد .بنفابراین بفرای

آوری شد .برچسبگذاری تصاویر نیز با کمک و مشاوره این

کارایی باالتر طبقهبندی کننده ،از روشهای مختلفف انتخفاب

شرکت و تحت نظر پزشک صورت گرفت .عمل تصویرگیری

1

Contrast
Homogeneity
3
Correlation
4
Euler
5
Skewness
6
Kurtosis
7
Max value of FFT
8
Mean value of FFT
9
Norm
2

نیز از  85نفر در زوایای مختلف  ±38 ،5و ±85درجه قبل و
بعد از تست یخ انجام گرفت .در این مقاله فقط از تصاویر با
نمای رو به رو و بعد از تست یخ استفاده شد.
در روش پیشنهادی ،بعد از تعیین نواحی مطلوب و بهبود
کیفیت تصاویر حرارتی ،بافت پستانهای راست و چپ به
کمک عملگرهای لبهیابی از یکدیگر جدا شده و برای تعیین
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نواحی نسبی مشکوک در هر یک از پستانها از عملگر

پیشنهادی روی تصاویر پستان راست و چپ است .در نمودار

فرسایشی با دیسک دایرهای به شعاع  35استفاده شد .سپس

 ،box-whiskerدایرهی موجود در هر boxای که برای

ویژگیهای ذکر شده از تصاویر پستان راست و چپ استخراج

بررسی روش های مختلف طبقهبندی با روشهای مختلف

شدند و برای دستیابی به ویژگیهای بهینه ،روشهای

انتخاب ویژگی رسم شدند ،بیانگر میانگین و خط افقی رسم-

مختلف انتخاب ویژگی بهکار گرفته شدند .در نهایت ماتریس

شده میان این boxها بیانگر میانه است .نقاط و خطوط افقی

ویژگی تشکیلشده برای تعیین  THبا الگوریتمهای مختلف

خارج از boxها نیز بیانگر دادههای پرت هستند .خطچین

طبقهبندی مورد بررسی قرار گرفت که از میان الگوریتمهای

رسمشده بیانگر باالترین صحت میانگین بهدستآمده از

مورد استفاده ،بهترین نتیجه از الگوریتم  ،AdaBoostحاصل

ترکیب یکی از روشهای انتخاب ویژگی با یکی از روشهای

شد .نتایج آزمایشات نشان میدهند ،زمانیکه تعداد نقاط

طبقهبندی در تصاویر پستان چپ و راست است و همانطور

همسایگی در روش طبقهبندی  KNNبرابر با  ،1مقدار پارامتر

که گفته شد از ترکیب  AdaBoostبا  SFFSبهترین صحت

هموارساز در شبکهی عصبی احتمالی برابر با  5/18و برای

برای تصاویر پستان چپ و از ترکیب  AdaBoostبا

روش طبقهبندی  SVMنیز کرنل  Gaussianبا درجهی  3و

 mRMRبهترین صحت برای تصاویر پستانراست حاصل

پارامتر  Cبرابر با  3درنظر گرفته شود ،نتایج خوبی بهدست

میشود .مقایسهی صحت حاصل از این روش با سایر روشها

میآید .همچنین برای ارزیابی روش پیشنهادی ،از 5-fold

در تصاویر پستان راست و چپ ،در شکل ( )33و بهترین

 cross validationاستفاده شد .بهعالوه ،معیارهایی شامل

صحتهای حاصل از الگوریتمهای  mRMRو  SFFSدر

حساسیت ،3تشخیص ،صحت ،3سطح زیر منحنی ROC1

جدول ( )3قابلمشاهده است.
95

( F-measure ،Recall ،Precision ،EER8 ،)AUC3و نرخ

90

پذیرش اشتباه ( )FPR3نیز برای نشان دادن کارایی سیستم،

85

بهکار گرفته شدند.

80

70

 -3-1ارزیابی کارایی روش پیشنهادی

Accuracy

75

65

در این قسمت کارایی حاصل از روش پیشنهادی با ترکیب-
های مختلف روشهای انتخاب ویژگی و طبقهبندی ،ارزیابی
شد .در این آزمایش از  8روش طبقهبندی ،AdaBoost

 NB ،KNN ،SVMو  PNNو  3روش انتخاب ویژگی
 SFBS ،SFFS ،SBS ،SFS ،mRMRو  GAاستفاده شد.

GA
SFS
SFFS
SFBS
SBS
mRMR
SVM

60

55

ANN

NB

KNN

AdaBoost

50

شکل ( -)8بررسی صحت سیستم براساس روشهای مختلف
انتخاب ویژگی و طبقهبندی در تصاویر پستان راست
90

نتایج به کمک نمودار  box-whiskerدر شکلهای  8تا 6
برای پستان راست و در شکلهای  5تا  35برای پستان چپ

80

ارائه شدند .در نمودارهای رسمشده محور  Xبیانگرروشهای

70

صحت AUC ،و  F-measureبهدست آمده در سیستم

50

1

Sensitivity
Accuracy
3
Receiver Operating Characteristic
4
Area Under Curve
5
Equal Error Rate
6
False Positive Rate
2

GA
SFS
SFFS
SFBS
SBS
mRMR
SVM

AUC

مختلف طبقهبندی و محور  Yدر اشکال مختلف بیانگر

60

40

ANN

NB

KNN

AdaBoost

30

شکل ( -)3بررسی  AUCسیستم براساس روشهای مختلف
انتخاب ویژگی و طبقهبندی در تصاویر پستان راست
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90
GA
SFS
SFFS
SFBS
SBS
mRMR

70
GA
SFS
SFFS
SFBS
SBS
mRMR

80

70

60

50
60

F-Measure

F-Measure

50

40

40

30
30

20

20

SVM

ANN

NB

KNN

AdaBoost

10

SVM

ANN

NB

AdaBoost

KNN

شکل ( -)6بررسی  F-Measureسیستم براساس روشهای

شکل ( -)35بررسی  F-Measureسیستم براساس روشهای

مختلف انتخاب ویژگی و طبقهبندی در تصاویر پستان راست

مختلف انتخاب ویژگی و طبقهبندی در تصاویر پستان چپ

10

90

85

80

75

Accuracy

70

(الف)

65

60

GA
SFS
SFFS
SFBS
SBS
mRMR
SVM

55

ANN

NB

KNN

50

AdaBoost

شکل ( -)5بررسی صحت سیستم براساس روشهای مختلف
انتخاب ویژگی و طبقهبندی در تصاویر پستان چپ

(ب)

شکل ( -)33مقایسهی صحتهای حاصل از الگوریتمها الف) روی

85

تصاویر پستان راست ب) روی تصاویر پستان چپ

80
75

جدول ( -)3ارزیابی بهترین ترکیب حاصل روی پستان راست و چپ

70
65

55
50
GA
SFS
SFFS
SFBS
SBS
mRMR
SVM

45
40

ANN

NB

KNN

AdaBoost

حاصلشده

 SFFSروی پستان چپ

 mRMRروی پستان راست

Maen Accuracy

%55

%58/35

Mean Sensitivity

5/8

5/33

Mean specificity

5/568

5/83

Mean AUC

%36/68

%66/8

Mean EER

5/1338

5/3385

Mean F-Measure

%85

%33

Max Accuracy

%55

%83

Mean FPR

5/338

5/58

35

شکل ( -)8بررسی  AUCسیستم براساس روشهای مختلف
انتخاب ویژگی و طبقهبندی در تصاویر پستان چپ

AUC

60

بهترین ترکیبهای

ترکیب  AdaBoostبا

ترکیب  AdaBoostبا
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 -3-2بررسی خطای آموزش و تست روش پیشنهادی

0.9

TestError
TrainError

در این قسمت برای بررسی درستی الگوریتم پیشنهادی،

0.8

که در نمودار  DET3در شکلهای ( 33و  )31نیز مشاهده

0.6

0.5

میشود ،خطای آموزش سیستم پیشنهادی از خطای تست

0.4

کمتر است که این امری بدیهی و منطقی است و در این

0.3

نمودارها نیز درستی آن به اثبات رسیدهاست .در نمودار

0.2

 ،DETمحور  Xبیانگر  FPRو محور  Yبیانگر  FNR3است.
هر دو خطای نرخ پذیرش اشتباه ( )FPRو نرخ رد اشتباه
( )FNRدر سیستم تشخیص سرطان مهم هستند .خطای
 FNRموقعی رخ میدهد که تصویر نرمال باشد اما غیرنرمال

False Negative Rate

خطای آموزش و تست مورد بررسی قرار گرفت .همانطور

0.7

0.1

1

0.9

0.8

0.7

0.5

0.6

0.4

0.3

0.2

0.1

0

0

False Positive Rate

شکل ( -)33نمودار  DETبرای بررسی خطای آموزش و تست در
تصاویر پستان راست

تشخیص داده شود ،یعنی به اشتباه گفته شده که غیرنرمال
است .خطای  FPRموقعی رخ میدهد که تصویر غیرنرمال

1

TestError
TrainError

است ولی نرمال تشخیص داده شده ،یعنی به اشتباه گفته شده

0.9

0.8

که نرمال است .بنابراین درصورت رخدادن خطای  FPRباید

0.7

0.5

بوده ،نرمال تشخیص داده شدهاست که این خطا ممکن است

0.4

غیر قابلجبران باشد .مسئلهای که در تشخیص سرطان پستان

0.3

نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است ،کاهش درصد پذیرش

0.2

اشتباه ( )FPRاست "FPR" .در این سیستم برای تصاویر
پستان راست ،در حالت میانگین  5/58و در کمترین حالت
(حالتی که سیستم دارای صحت بیشینه است) برابر با  5/58و
برای تصاویر پستان چپ ،در حالت میانگین  5/338و در کم-
ترین حالت برابر با  5/568است ،که این مقدار بهدستآمده
برای  FPRنیز بیانگر کارایی سیستم پیشنهادی است.

False Negative Rate

هزینهی بیشتری را متحمل شد ،زیرا تصویری که غیرنرمال

0.6

0.1

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

0

False Positive Rate

شکل ( -)31نمودار DETبرای بررسی خطای آموزش و تست در
تصاویر پستان چپ

در ]( [Acharya33نام فارسی) و همکارانش از 85
تصویر ( 38تصویر نرمال و  38تصویر با بافت سرطانی) که از

 -3-3مقایسه با روشهای پیشین

بیماران بیمارستان سنگاپور گرفته شدهاست ،استفاده کردهاند.

در جدول ( )1مقایسهای بین روشهای مختلف انجام گرفته-

آنها از ویژگیهای بافت بر اساس ماتریس هموقوعی بهره

است ،که نتایج حاصل بیانگر کارایی باالی الگوریتم پیشنهادی
است .الزم به ذکر است که برای روش های مطرحشده بهترین
دقت و صحت حاصل ،نمایش داده شد و مورد مقایسه قرار
گرفت .همچنین هر یک از مقاالت اشارهشده از پایگاه داده-
های بومی برای انجام آزمایشات استفاده کردهاند.
Detection Error Trade-off
False Negative Rate

گرفتهاند و سپس ویژگیهای استخراجشده را برای تعیین
وضعیت نرمال و بدخیمی به روش طبقهبندی ماشینهای
بردار پشتیبان ( )SVMدادهاند .برای روش مورد اشاره صحت
برابر با  ،%55/35حساسیت برابر با  %58/63و تشخیص برابر
با  %85/35گزارش شدهاست.
در مقالهی] ،[38قیومیزاده و همکارانش از پایگاه دادهای

1

شامل  355بیمار استفاده کردهاند .آنها برای بهدست آوردن

2
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جدول ( -)1مقایسهی روش پیشنهادی با روشهای پیشین

پارامترهای مهم تصویر ،از الگوریتم ژنتیک استفاده نموده و
سپس برای خوشهبندی مولفههای اصلی از شبکه های عصبی
فازی استفاده کردهاند .حساسیت و تشخیص روش قیومیزاده

53

روشها

Accuracy

 Acharyaو همکارانش

Sensitivity

Specificity

%55/35

%58/63

%85/35

و همکارانش بهترتیب  %81و  %86است Yaneli .و

][38Ghayoumi Zadeh

-

%81

%86

همکارانش ] [33نیز با استفاده از شبکهی بیزین از روی 85

 Yaneliو همکارانش ][33

%65/83

-

-

 Araujoو همکارانش ][36

-

%58/6

%53/8

بیمار که مشکوک به سرطان بودند ،مقادیری را برای ویژگی-

][33

روش

های حرارتی تخمین زدند .آن ها ادعا کردند که این مدل می

راست)

تواند تعامالت غیرمنتظره میان ویژگی های حرارتی را نشان

روش

دهد .صحت حاصل از این روش  %65/83گزارش شدهاست.

چپ)

هدف از بررسی صورتگرفته توسط  Araujoو
همکارانش ] ،[36ارزیابی امکان استفاده از داده های فاصله در
تجزیه و تحلیل دادههای نمادین ( )SDA3است که بر این
اساس توانستند مدلی را برای اختالالت پستان (بدخیم،
خوشخیم و کیست) به منظور تشخیص سرطان بهدست
آورند .در این راستا ،آن ها روش استخراج ویژگیای را در 1
مرحله ارائه کردند .در مرحلهی اول 3 ،مورد از متغیرهای
فاصله را از طریق مقادیر حداقل و حداکثر درجهی حرارت
ماتریس مورفولوژی و حرارتی بهدست آوردند .در مرحلهی
دوم ،اپراتورها یا کاربران بر اساس تفاوت در فواصل درنظر
گرفته شدند و سپس ویژگیهای پیوسته و متوالی را بهدست
آوردند .در آخرین مرحله ،ویژگیهای پیوسته که توسط معیار
 fisherتغییر شکل میدهند ،برای انجام عمل طبقهبندی به
روشهای مختلف طبقهبندی داده شدند .آن ها آزمایشاتشان
را بر روی پایگاه دادهای شامل تصاویر ترموگرافی پستان در
برزیل انجام دادند .نتایج حاصل را با حساسیتی برابر با %58/6
و تشخیصی برابر با  %53/8گزارش کردند.

پیشنهادی
پیشنهادی

(پستان
(پستان

%55

%55

%88

%83

%65

%83/8

ترموگرافی مادون قرمز یک تکنولوژی امیدبخش برای آشکار-
سازی سرطان پستان است که میتواند به عنوان یکی از
روشهای تصویرگیری مکمل بهمنظور تکمیل نتایج
ماموگرافی بهکار رود .مزایای تصویرگیری دمایی نسبت به
ماموگرافی عبارتند از:
 -3پرهیز از اعمال پرتوهای یونیزان و مضر
 -3اولین نشانههای سرطان پستا نتوسط ماموگرافیهای
تجاری حدود  5تا  35سال دیرتر از ترموگرافی تشخیص داده
میشوند که با توجه به اهمیت مسئلهی زمان در درمان
سرطان ،در حدود  %88شانس درمان افزایش مییابد.
 -1ترموگرافی میتواند منجر به حذف بیوپسی یا نمونه-
برداریهای غیرضروری گردد .مطالعات نشان دادهاند که در
 65تا  55درصد مواردی که ماموگرامها آنها را آشکار نموده-
اند ،نمونهبرداری بیهوده و غیرالزم انجام میگیرد که هیچ
عالمتی از سرطان پستان در آنها وجود ندارد .ترموگرافی
پستان صحتی در حدود  85درصد دارد که طبق تحقیقات
صورت گرفته میتواند نرخ امید به زندگی را افزایش دهد .به
عالوه یک روش انفعالی است ،چون هیچ پرتوی خطرناک

 -4نتیجهگیری
در روش پیشنهادی از تکنیک تصویرگیری ترموگرافی استفاده
شد تا بتوان به تشخیص زودهنگام تغییرات در حال وقوع در
بافت پستان و سلولهای سرطانی دست یافت .از ترموگرافی
بر اساس این اصل که فعالیت متابولیکی و گردش خون در هر
دو نوع بافت قبل سرطان و نواحی اطراف دچار سرطان
پستان ،اغلب باالتر از بافت نرمال هستند ،استفاده میشود.
Symbolic data analysis

یونیزان به طرف بیمار ساطع نکرده و به دور از هرگونه
خطری است .بنابراین ،در این مقاله روش جدیدی برای
تشخیص سرطان پستان بر اساس ترموگرافی ارائه شد تا بتوان
نواحی مشکوک و  THمربوطه را تعیین نمود .مراحل انجام
کار در الگوریتم پیشنهادی ،برای دستیابی به  8دستهی
 ،TH1-TH5شامل  3بخش اصلی پیشپردازش و پردازش
تصویر ،استخراج ویژگی ،انتخاب ویژگی و طبقهبندی
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 از مزایای این روش میتوان به.ویژگیهای انتخابشده است
 در روش پیشنهادی تمامی مراحل، اول:موارد ذیل اشاره کرد
پیشپردازش شامل تعیین ناحیهی مطلوب و بهبود کیفیت
 بخشبندی بافت پستانها و تعیین نواحی،تصاویر حرارتی
 به دلیل، دوم.نسبی مشکوک به طور خودکار انجام گرفت
 عمل نرمالسازی،منحصربهفرد بودن دمای بدن هر شخص
داده با تقسیم درایههای ماتریس تصویر به نرم آن صورت
 ویژگی با انواع مختلف از هر یک از تصاویر31 ، سوم.گرفت
-پستان راست و چپ استخراج شد و سپس به کمک روش
 ویژگیهای مؤثر شناسایی شدند،های مختلف انتخاب ویژگی
و در نهایت ویژگیهای انتخابشده با روشهای مختلف
- با بررسیهای صورت.طبقهبندی مورد ارزیابی قرار گرفتند
 عدد اویلر و کشیدگی به، انرژی، ویژگیهای کنتراست،گرفته
 در نهایت برای.عنوان ویژگیهای تأثیرگذار مشخص شدند
5-fold cross  از استراتژی،ارزیابی کارایی روش پیشنهادی

 با روشAdaBoost  از ترکیب. استفاده شدvalidation
 و صحت%55  بهترین میانگین صحتSFFS انتخاب ویژگی
 برای تصاویر پستان چپ بهدست آمد و از%55 بیشینهی
 بهترینmRMR  با روش انتخاب ویژگیAdaBoost ترکیب
 برای تصاویر%83  و صحت بیشینهی%58/35میانگین صحت
 همچنین درصد پذیرش اشتباه برای.پستان راست حاصل شد
بهترین ترکیبات بهدست آمده برای تصاویر پستان چپ و
 با توجه به. خواهند بود5/58  و5/338 راست بهترتیب بیانگر
 عدم،اینکه روشهای دستهبندی خودکار مبتنی بر داده بودند
 میتواند یکی،8  و3 ،3 هایTH تساوی محتوای تصویری در
.از دالیل وجود تفاوت در صحت باشد

 سپاسگزاری-5
از صندوق حمایت از پژوهشگران به خاطر حمایت مالی و از
 جناب آقای منصور علیدوستی و،شرکت فناوران مادون قرمز
سرکار خانم مهندس نوید بابت همکاری صمیمانه در این پروژه
.سپاسگزاریم
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