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 چکیده

باشد. سرطان میلیون نفر  در جهان سرطان می 6/7بر طبق اعالمیه سازمان بهداشت جهانی، علت مرگ ساالنه 

 511/512، 5112سازمان ملی سرطان اعالم کرده است که تا پایان سال  دهد.مرگ جهانی را نشان می 11%

مربوط به سرطان ریه  (USA)مرگ و میر در ایاالت متحده آمریکا 141/121سرطان ریه و  تشخیص برای

ی شماره یک است. به همین دلیل، است. این گزارشات حاکی از آن است که سرطان ریه، سرطان کشنده

 ریهشود. این مقاالت، شناسایی سرطان ن ریه منجر به افزایش نجات جان افراد بیشتری میتحقیق درباره سرطا

 دهد.های مختلفی نشان میرا از جنبه

 

 مقدمه

های شود. سلولهایی است که از یک یا دو شش آغاز میسرطان ریه، رشد کنترل نشده و غیر معمولی سلول

دهند. سرطان آنها به سرعت تقسیم شده و تومورها را تشکیل می کنند،های سالم رشد نمیبافتغیر معمول در 

شود، از یک نقطه که سرطان ریه ثانویه در جای دیگری از بدن آغاز میها، ریشه دارد در حالیریه اولیه در شش

رسد. آشکار شدن سرطان ریه در بدن بیمار از طریق عالیم ها میبدن به نقطه دیگری گسترش یافته و به شش

شناسی سرطان، بینی مرض، بستگی به نوع بافت[. درمان و پیش1شود]اولیه در بیشتر موارد نشان داده می

شیمی درمانی و های ممکن شامل جراحی، مرحله)درجه گستردگی( و وضعیت عملکرد بیمار دارد. درمان

 %14د اما به طور کلی تنها پرتودرمانی است. نجات جان بیمار بستگی به مرحله، سالمت کلی و دیگر عوامل دار

 مانند.شود، تنها پنج سال بعد از تشخیص زنده میافرادی که سرطان ریه آنها تشخیص داده می

 ترین عالیم سرطان ریه عبارتند از:متداول

 ای که بهبود نیابد یا بدتر شود.سرفه 
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 )سرفه همراه با خون یا خلط سینه زرد رنگ)خلط یا آب دهان 

 ًشود.با تنفس عمیق، سرفه کردن یا خندیدن بدتر می درد سینه غالبا 

 حالت خفگی 

 کاهش وزن و بی اشتهایی 

 احساس خستگی و ضعف 

 کشد تا در بدن رشد کند.های زیادی طول میافتد و سالساله اتفاق می 62تا  22غالبًا سرطان ریه میان افراد 

 است. ای تشخیص سرطان ریه صورت گرفتهکاوی مختلف برهای دادهدر این مقاله، تحقیقی درباره تکنیک

 

 تحقیقات مربوطه

اند. کوثر احمد و همکارانش و همکارانش یک تحقیق مفصل را درباره تشخیص سرطان ریه صورت داده پاراسانا

آوری و غیر سرطانی از مراکز تشخیصی مختلف جمع بیماران سرطانیمورد داده را درباره  411نیز در ابتدا 

های بندی کردند تا دادهمیانگین خوشه kبندی پیش پردازش و با استفاده از الگوریتم خوشهکردند، آن را 

و  Aprioritidمربوطه و غیر مربوطه را شناسایی کنند. الگوهای تکراری معنادار بعدی نیز با استفاده از 

الگوهای معنادار، ی بینالگوریتم درخت تصمیم کشف و شناسایی شد. درنهایت با استفاده از ابزارهای پیش

بینی خطر سرطان ریه باید در تشخیص بینی سرطان ریه گسترش یافت. این سیستم پیشهای پیشسیستم

 آمادگی فرد برای سرطان ریه اثبات شود.

 گیری: نتیجه

دانند که مبتال به سرطان ریه هستند و اکثر این موارد هم در مراحل آخر اکثر مردم بنگالدش حتی نمی

 شوند.شود، تشخیص داده میوقتی که درمان غیر ممکن میسرطان 

بنابراین، تشخیص اولیه سرطان ریه نقش حیاتی در پروسه تشخیص و یک استراتژی پیشگیرانه موثر ایفا 

 کند.می

بندی را برای تشخیص و دسته SVMSکاوی مانند شبکه عصبی و بندی دادههای طبقهرانجیت کور، تکنیک

های)شخص سالم های اشعه ایکس سینه اشاره کرده است. به دلیل تعداد باالی مثبت کاذبلمسرطان ریه در فی

ای محاسبه شده و یک تکنیک جنبه 161به اشتباه، بیمار تشخیص داده شود( استخراج شده، یک سری 
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را به دو های اشعه ایکس شود. آنها فیلمبهترین جنبه به کار گرفته میای برای انتخاب استخراج یک جنبه

هایی هستند که فرد را سالم نشان های نرمال یا منفی، فیلمکنند: نرمال و غیر نرمال. فیلمدسته تقسیم می

 ها ماننداند که شامل انواع سرطان ریه هستند. برخی پروسههای غیر نرمال یا مثبت آنهاییدهند. فیلممی

های ریه در مراحل اولیه شوند. زمانی که گرهپردازش داده، استخراج خصوصیات رشد آنها نیز به کار گرفته می

 یابد.سرطان تشخیص داده شدند، احتمال نجات بیمار افزایش می

ای های عکس را داراست که تشخیص دستی را تبدیل به پروسهسایز بزرگی از تکه CTتصویربرداری از 

گیرد. بنابراین یک شیوه خودکار برای کند که زمان و انرژی زیادی را از رادیولوژیست میه میکنندخسته

های های ریه توسط تانگامانی ارائه شده است. ذکریا سلیمان زوی و همکاران از برخی تکنیکشناسایی گره

اشعه ایکس سینه  هایبندی سرطان ریه در فیلمهای عصبی برای تشخیص و طبقهکاوی مانند شبکهداده

ای آموزشی های اشعه ایکس سینه به عنوان جایگاه دادهای فیلمای چند رسانهپایگاه داده 611استفاده کردند. 

برای آزمایش آن در نظر  %12ها و حجم آموزش سیستم %71ها شامل در نظر گرفته شدند. این سری عکس

تا نتیجه صحیح تری از پتانسیل سیستم  کل نتایج بودای برای محاسبه گرفته شد. پانزده بخش مجموعه داده

اشعه ایکس سینه به دو دسته تقسیم شد: نرمال و غیر نرمال. های دیجیتالی بندی فیلمبه دست آید. طبقه

باشند. اند که حاوی انواع سرطان ریه میهای غیر نرمال آنهایی. فیلمدهدهای نرمال، فرد را سالم نشان میفیلم

شان تشخیص رود که هدفبندی مشکالت به کار میهای شبکه عصبی برای دستهبندی شیوه، طبقهدر نهایت

تمامی مراحل پردازش دهد گروه به کدام مورد تعلق دارد. سیستم از طریق هایی است که نشان میویژگی

ه از پروسه دهد که آیا تصویر ریه تهیه شده، سرطانی بوده است یا خیر. نتایج به دست آمدتشخیص می

صحت  %22بندی، صحت طبقه %111های نرمال دارای بندی تصویربرداری سرطان ریه برای عکسطبقه

 های بدخیم.برای عکس %12و  begignهای بندی برای عکسطبقه

اند که براساس یادگیری کنترل نشده است که ژولیت راجان و همکارانش یک شیوه یادگیری طراحی کرده

بینی کننده برای تشخیص اولیه سرطان سینه مفید باشد. آنها همچنین نشان جاد مدل پیشتواند در ایمی

بینی بیماری حتی با وجود عالیم جدید قابل استفاده است. های عصبی مصنوعی برای پیشاند که شبکهداده

 بعدها، بیماری از طریق استخراج بردار وزنی منتج بعد از پروسه یادگیری قابل تشخیص است.
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