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 چکیده

 هایتکنولوژی شده بندیکالس و بندیخوشه هایویژگی که است یکپارچه روش یک مطالعه این

 زنده یا مردندمی بیماران که گذشته موارد در شدهداده نشان عالئم بین تفاوت تعیین برای را کاویداده

 برای که مصنوعی عصبی شبکه و گیرییمتصم درخت یعنی یکاوداده ابزار دو. کندمی ترکیب ماندندیم

 منطقی، بازگشت با هاآن عملکرد و گرفتیم قرار استفاده مورد دهان سرطان قدیمی هاینمونه آنالیز

 برتری مصنوعی عصبی شبکه هایمدل و گیرییمتصم درخت دو هر. شد مقایسه مشهور آماری آنالیز ابزار

 مدل توسط یجادشدها درختان پزشک، عنوانهرحال بهبه. دادند نشان سنتی آماری مدل به نسبت را خود

 آنالیز. است مصنوعی عصبی شبکه هایمدل با مقایسه در کردن تفسیر از ترآسان گیرییمتصم درخت

 کمی بسیار بقای میزان با زیر، ویژگی چهار دارای که چهارم مرحله بیماران که دهدیم نشان یاخوشه

 یهاسلول و است AJCC-T، T4 و است RLNM، I-III سطح و است PN، N2b:هستند روبرو

 معامله در روز موردبحث موضوع مجموعه از بخشی مقاله این. است متوسط حد در( G) جهش وضعیت

 .است پردازش هاییستمس

 

 .یاخوشه آنالیز ،یکاوداده بقا، وتحلیلیهتجز دهان، سرطانواژگان کلیدی: 

 

 

 
 
 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 
 

 مقدمه

 و میرندیم دهان سرطان براثر سال در نفر هزار 8 از بیش بیماری، از پیشگیری و کنترل مراکز توسط شدهارائه آمار به توجه با

 طول میزان بیمار 00333 فقط تقریباً که شودیم گزارش ساالنه جهان سراسر در دهان سرطان جدید مورد 03333 از بیش

 .آورندیم به دست ساله 0 عمر

 از دهدیم نشان که شدهیآورجمع رفاه و بهداشت وزارت توسط سرطان از ناشی یروممرگ اصلی علت 03 آمار به توجه با 

 نشان آمار این. است شده 6306 سال پایان در مرگ اصلی عامل پنجمین و است گرفته پیشی دهان سرطان 6332 سال

 دهان سرطان. دهدیم نشان را جهان سراسر در عمر طول میزان که است سرطان رایج حالت یک دهان سرطان که دهدیم

 زندگی کیفیت و کردن کار توانایی روزانه، فعالیت انجام توانایی و صورتشان ظاهر درمان دوره طول در را بیماران یطورجدبه

 جامعه، به حسابیب زیان القای یجهدرنت و است پرهزینه بسیار جراحی عمل این، بر عالوه. دهدیم قرار یرتأث تحت هاآن

 سراسر در بزرگ تهدیدهای از یکی دهان سرطان که کنیم استنباط توانیمیم ظاهراً ما بنابراین،؛ است کشور و هاخانواده

 از خطرات ینترمهم ،هرحالبه. است متفاوت جغرافیای مختلف نقاط در دهان سرطان اصلی عامل. است جهان کشورهای

 این بر زیادی محققان. است شده مشتق است، آسیا ویژه خطر یک که فوفل آجیل جویدن و الکل نوشیدن و کشیدن سیگار

 از زیادی تعداد. است وابسته فوفل مصرف افزایش به تایوان در دهان سرطان از ناشی یروممرگ سالیانه افزایش که باورند

 دارند اقامت تایوان جنوب در که بیمارانی خصوصبه دارند، فوفل آجیل جویدن به عادت دهان سرطان مبتالبه تایوانی بیماران

 لنفی حلق سرطان رفاه، و بهداشت وزارت توسط شدهیآورجمع آمار اساس بر. است دهان سرطان بیماران %03 شامل که

 در گردن و سر سرطان از که بیمارانی میان در سرطان حالت ترینیعشا دهان سرطان و( دارد راه بینی به که گلو از بخشی)

 بیشتری یروممرگ میزان شمالی تایوان به نسبت جنوبی تایوان در بیماران این بر عالوه. هستند ،برندیم رنج تایوان جنوب

 جنوبی تایوان در جوندیم فوفل آجیل که کسانی و الکل کنندگانمصرف سیگاری، افراد افزایش با یروممرگ میزان این. دارند

 هرحالبه. دارد یرتأث دهان سرطان بیماران افزایش یا درمان از پس برگشت و بقا میزان روی بر متعدد عوامل. است وابسته

 یا ،یوتراپیراد جراحی، مانند مختلف یهاروش از استفاده با تواندیم دهان سرطان درمان روش مؤثر عامل ترینیعشا

 انتخاب را درمان مختلف یهاحالت است ممکن سرطان از مرحله یک در مختلف بیماران کهییازآنجا. شود درمان درمانییمیش

 زمینه، این در. است یرمتغ بیماران این بقای شرایط به توجه با بیماران از یک هر بازگشت یهابخش یا بازگشت شرایط. کنند

 سرطان از که مشابه بیماران یبنددسته برای بیماری قبلی معالجه اطالعات از مؤثر طوربه که روش یک توسعه اصلی نگرانی

 و افزایش مراقبت کلی کیفیت یجهدرنت. کندیم استفاده بخشندیم بهبود را هاآن درمان میزان رفتههمیرو برندیم رنج دهان

 این هاییافته. اندکرده بحث سرطان به مربوط آگهییشپ عوامل روی بر متعددی مطالعات .یابدیم کاهش پزشکی هایینههز

 برای دانش افزایش بالینی پزشکان برای بافتی امراض هاییژگیو یا بیماران شناسی تومور به مربوط اطالعات مطالعات،

 سالمت، هاییاستس پزشکی، به مربوط مرجع اطالعات یکپارچگی و دهان سرطان بیماران ماندن زنده میزان بینییشپ

 .اندشدهارائه دهان سرطان از پیشگیری و بالینی مدیریت

 یهاچالش است، دسترسقابل حاضر حال در سرطان به ابتال بر آمریکا مشترک کارگروه توسط یبندمرحله سیستم اگرچه

 در پیشرفت با گیرییمتصم مدل آگهییشپ ارتباطات و فوری آسان، توسعه مانند گذاردیم باقی آن بر غلبه برای اییژهو

 و یکاوداده تکنولوژی. اندگنجانده پزشکی ینهدرزم را مربوطه تکنولوژی زیادی محققان ،یکاوداده تکنولوژی و پژوهش محیط

 یک اخیر مطالعه ،ینبنابرا؛ کندیم تسهیل را بیمار مدیریت و درمان تشخیص، در پزشکی کارکنان برای گیرییمتصم آنالیز

 عالئم بین تفاوت تعیین با را یکاوداده تکنولوژی یبندطبقه هاییژگیو و یبندخوشه که است کرده فراهم را یکپارچه روش
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 مانند ییهاروش. کندمی ترکیب بردمی بدر سالم جان یا میردیم دهان سرطان از بیمار که قبلی موارد در شدهداده نشان

 0 بقای میزان بینییشپ برای مدل ایجاد برای مصنوعی عصبی شبکه مدل و گیرییمتصم درخت روش لجستیک، رگرسیون

 خوبی بازخورد اخیر مطالعات نتیجه کردند بینییشپ محققان. شدند گرفته بکار و آمدند وجودبه دهان سرطان بیماری ساله

 .کندمی فراهم پزشکی هایگیرییمتصم در پزشکان و آینده محققان برای مرجعی و درمان یا پزشکی تشخیص برای

 

 هاروش و اصول

 کنندگانشرکت

 مرکز یک ایداده پایگاه شناسی تومور تحقیقات طریق از هاداده دهد،می قرار موردبررسی را گذشته مطالعات که تحقیق این در

 هایداده عنوانبه 8002 و 6991 بین عمل از قبل دهان سرطان مبتالبه موارد و شدهآوریجمع جنوبی تایوان در پزشکی

 باقی دسترس در آنالیز برای دهان سرطان مورد 176 ناقص اطالعات با موارد حذف از پس. گرفت قرار مورداستفاده پژوهش

 میانگین که شدند زده تخمین( %1/4) و( %5/94) ترتیب به نفر 66 زن و مرد نفر 148 بیماران از نفر 176 میان در ماندند،

 .است بوده سال 50 یسن

 

 داده آنالیز

 از پنهان اطالعات و ارتباط کردن پیدا منظوربه است، داده پایگاه در دانش کشف فرایند از مرحله یک به متعلق که کاویداده

 اول مرحله در. کردیم پیروی شده آنالیز هایداده برای KDD روند از ما مطالعه این در. است بزرگ ایداده مجموعه یک

 غیرمستقل و مستقل متغیرهای شدهانجام هایبررسی اساس بر و کنیممی آوریجمع بیمارستان اطالعات سیستم از را هاداده

 از هایمانداده مجموعه آنالیز برای ما( تبدیل و سازییکپارچه داده، کردن پاک) داده پردازشپیش از بعد دادیم، تشخیص را

WEKA کارشناس یک از این بر عالوه. کنیم گیرینتیجه تا کردیم مقایسه را هاروش نتایج همه سرانجام؛ کردیم استفاده 

 بالینی، استاد یک کارشناسان. ایمکرده مصاحبه شد استفاده اخیر مطالعات در که دهان سرطان متغیرهای در تجدیدنظر برای

 جراحی بخش جراح یک و ایمنطقه بیمارستان یک در صورت و فک جراحی و دندانپزشکی گروه از مدیر یک پزشکی، داروهای

 عمر طول میزان بر که شدهبینیپیش کلیدی عوامل بر مصاحبه محتوای. شودمی شامل را پزشکی مرکز یک در صورت و فک

 انتخاب اساس و پایه عنوانبه واردشده مصاحبه نتیجه. بود متمرکز داشت؛ تأثیر دهان سرطان گسترش و بازگشت بیماران،

 مطالعه هدف به رسیدن برای. است شدهداده نشان 6 جدول در شدهانتخاب متغیرهای. شد کاربردهبه دهان سرطان متغیرهای

. گرفت قرار موردمطالعه وابسته متغیرهای عنوانبه درمان از بعد برگشت و درمان تشخیص، در بیماران عمر طول میزان اخیر،

 مقایسه را ساله 5 مرگ و عمر طول میزان آنالیز در را مصنوعی عصبی شبکه و منطقی بازگشت گیری،تصمیم درخت دقت ما

 سرطان توانندمی نتایج. کردیم استفاده مرگ و عمر طول ساله 5 هایویژگی کشف برای ایخوشه آنالیز از همچنین ما. کردیم

 .کنند بینیپیش را دهان

 

 متدولوژی

 برای ماشینی یادگیری الگوریتم از ایمجموعه WEKA. است شدهاستفاده کاویداده برای WEKA از تحقیق ایندر 

 منبع افزارنرم به WEKA که آنجا از. است فکری تجسم و ایرابطه قوانین ،بندیخوشه رگرسیون، بندی،کالس ،پردازشپیش

 عصبی شبکه و گیریتصمیم درخت رگرسیون، لجستیک بندیکالس از ما است، شدهانجام متعددی مطالعه و است متعلق باز

 .ایمکرده استفاده هایمانداده مجموعه آنالیز برای WEKA در k-means بندیخوشه هایروش و مصنوعی
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 فعلی مطالعه در دهان سرطان استفاده شده از جزئیات 1 :جدول

 شرح متغیر

 شود.جراحی محاسبه می عمل از تاریخ کسر تولد تاریخ توسط سن

 شده بودند. حذفتعریف  غیرقابل جنسیت موارد جنسیت

 آغاز درمان و شروع بین زمان مدت طول دوره

 تاریخ زخم مشکوک به سرطان قبل از شروع سرطان دهان سابقه سرطان

 سابقه سیگار کشیدن استعمال دخانیات

 سابقه نوشیدن الکل الکل

 سابقه خوردن آجیل فوفل خوردن آجیل فوفل

 سابقه فامیلی ابتال به سرطان سابقه فامیلی

 ناحیه تومور اولیه ناحیه

-NCJJA وقوع متاستاز غدد لنفاوی 

NP شرایط غدد لنفاوی طبق کمیته مشترک آمریکا در ابتال به سرطان 

 سطح گسترش بیماری در غدد لنفاوی MNPRسطح 

 اندازه گسترش بیماری در غدد لنفاوی atem-NPاندازه 

NVL حضور غدد لنفاوی تهاجمی 

NPL  محیطی تهاجمیحضور اعصاب 

CJJA-T اندازه تومور اولیه طبق کمیته مشترک آمریکا در ابتال به سرطان 

 وجود ناهنجاری در سلول های متفاوت تفاوت سلول

 مرحله بندی پزشکی سرطان دهان طبق کمیته مشترک آمریکا در ابتال به سرطان سطح

 تاریخ مرگ تاریخ خاتمه

 شرایط عود siDعود

 (تاریخ عود )تاریخ شروع عود سرطان iMتاریخ

 شروع بیماری و ناحیه فاصله گسترش بیماری گسترش فاصله

CCRT  آیاCCRT به کار گرفته شده است یا خیر 

 

 گیریتصمیم درخت

 و شودمی مشخص گوییپیش و بندیکالس قبیل از هاییویژگی توسط که است کاویداده تکنیک یک گیریتصمیم درخت

 داده مجموعه یک گیریتصمیم درخت کردن، بندیفرمول از قبل بنابراین ؛شودمی گرفته نظر در نظارت با یادگیری از نوع یک

 هایگروه و خاص ثابت عدد یک عنوانبه آموزشی داده مجموعه در هاداده یهمه. شود تعیین باید کامل بندیکالس با آموزشی

 راحتیبه که است دستور تست و آزمایش و سریع برقراری مانند مزایایی دارای گیریتصمیم درخت. اندشده توصیف هدف

 گیریتصمیم هایدرخت. گیردمی قرار مورداستفاده رایج طوربه بندیکالس هایروش انواع میان در بنابراین ؛شوندمی فهمیده

 برای توصیفی هایداده در سطوح همه بهینه سطح. اندشدهساخته سطوح تعیین و بندی جزء طریق از عملکرد انتخاب با

 تعیین تواندمی آموزشی داده هاسطح ازآنپس. است شدهانتخاب گیریتصمیم هایدرخت داخلی هایگره و ریشه گره ساخت
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 الن کوئین توسط C4.5 الگوریتم. شودمی کاربردهبه اغلبC4.5 الگوریتم موجود، گیریتصمیم درخت هایروش میان در. شود

 این C4.5 الگوریتم و ID3 بین اصلی تفاوت. شد مطرح 6921 سال در ID3 الگوریتم از نسخه یک عنوانبه 6996 سال در

 موجود مستمر عددی هایداده اگر و است مناسب گسسته کیفی هایداده یا پردازش متن هایعالمت برای فقط ID3 که است

 گسستگی. دهد ارائه را مناسب جایگزین هایعالمت و کند عمل عددی هایداده تقسیم برای باید مناسب گسستگی باشد

 دیگرعبارتبه. کند عمل نرمی به پذیریانعطاف طوربه گیریتصمیم درخت ساخت طول در تواندمی C4.5 الگوریتم عددی

 الگوریتم از C4.5 الگوریتم پذیریانعطاف بنابراین؛ ؛نیست نیاز گیریتصمیم درخت ساخت از قبل استانداردی گسستگی هیچ

ID3 الگوریتم. رودمی فراتر عددی پردازش برای C4.5 برای اساس و پایه عنوانبه شدهبینیپیش خطاهای میزان از استفاده با 

 مشخص دهد کاهش را مناسبنا بندیکالس نتایج و دهد افزایش را بندیکالس دقت تواندمی که گیریتصمیم درخت هرس

 .شودمی

 

 مصنوعی عصبی شبکه

 هایشبکه. است آمده وجود به بیولوژیکی عصبی شبکه اساس بر که است دانش یادگیری فرآیند یک مصنوعی عصبی شبکه

( نورون) عصبی یاخته عنوانبه که هستند عصبی هایسلول از توجهیقابل مقدار شامل برتر زنده موجودات بیولوژیکی عصبی

 از یادگیری به قادر را موجودات که دهندمی تشکیل را ایپیچیده شبکه یک و هستند پیوسته هانورون. شوندمی شناخته

 همه میان در رایج مدل یک و نماینده بیشترین انتشار از پس عصبی شبکه مدل. کندمی محیط با سازگار و خارجی محیط

 پنهان الیه و ورودی دوالیه به تواندمی انتشار پس عصبی شبکه مدل ساختار. است مصنوعی عصبی شبکه یادگیری هایمدل

 دومی و کندمی بیان ،شودمی تعیین درخواست اساس بر که شبکه ورودی متغیرهای هاینورون تعداد اولی که شود تقسیم

. رود بکار هاعصب تعداد تعیین برای تواندنمی استانداردی روش هیچ. رودمی بکار اعصاب بین متقابل تأثیر نمایش برای

 ؛هرحالبه. است کم خیلی دارد وجود پنهان الیه در پردازشقابل هایبخش از توجهیقابل تعداد یک وقتی خطاها و همگرایی

 برگرداندن برای هانورون کم تعداد مقابل در .یابد کاهش تا شوندمی متوقف خطاها رود فراتر معینی تعداد از بعدازاینکه

 شبکه پردازش واحد. دهندمی نمایش را شبکه خروجی متغیرهای خروجی الیه شوندنمی موفق متغیرها بین وانفعالفعل

 برگشت انتشار برای محاسبات. کندمی استفاده غیرخطی انتقالی تابع از و شودمی تعیین پیش از درخواست اساس بر خروجی

 شامل جانبی زنجیر هر و است متصل( جانبی) کناری زنجیر به الیه هر. است وزن اساس بر اول درجه در عصبی شبکه مدل

 و محاسبه از بعد و شوندمی منتقل پنهان الیه به ورودی الیه از هاداده. دهدمی نمایش را ورودی سیگنال اهمیت که است وزنی

 ازآنپس و شوندمی محاسبه دقیق مقدار تفاوت تعیین برای خروجی الیه در نتایج ،شوندمی داده انتقال خارجی الیه به تبدیل

 .شوندمی برگردانده وزن تجدیدنظر برای پنهان هایالیه به

 
 ساله مرگ / میزان بقای 5میزان مدل پیشگویی  دقت :2 جدول

OSCC دسترسی دقت درمان دقت نجات یافتگان آمار 

 %81.7236 %83.2095 گیریتصمیمدرخت 

 %63.2987 %78.7519 رگرسیون لجستیک

ANNs 90.7875% 80.5349% 

 

 ایخوشه آنالیز

 و هستند مشابه هایداده شامل که هاییداده مجموعه آوردن وجود به و هاداده محتوای کردن آنالیز ،ایخوشه آنالیز از هدف

 این به سنتی بندیکالس و ایخوشه آنالیز بین تفاوت ترینمهم. باشدمی هاخوشه بین توجهیقابل تفاوت به دستیابی منظوربه
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 شوندمی بندیخوشه اول مشابه هایویژگی با هاداده و نیست شدهتعیین پیش از ایخوشه آنالیز در بندیطبقه که است معنی

 ترینرایج K-means .است واقعیت این مزیت دارای ایخوشه آنالیز بنابراین ،شودمی تعریف و آنالیز خوشه هر سپس و

 شده بندیتقسیم بندیخوشه شامل K-means الگوریتم. شودمی استفاده ایخوشه آنالیز در که شده برده بکار الگوریتم

 مقصد تابع تا رسدمی حداقل به مکرر طوربه مقصد تابع در خطا مقادیر. شود مشخص هاخوشه تعداد باید اول بنابراین، ؛شودمی

 گسترده طوربه که است روشی ایخوشه آنالیز ،اشساده محاسبات خاطر به. آید دست به ایخوشه آنالیز آخر نتایج و شود ثابت

 .گرفت اختیار در توانمی

 

 ارزیابی روش

 60 متقابل سنجی اعتبار روش. کرد اتخاذ بندیطبقه مدل تأثیر ارزیابی برای را متقابل سنجی اعتبار روش تا 60 حاضر مطالعه

 تا 9 میان در هستند، مشابه اندازه در که داده مجموعه 60 در آمدهدستبه هایداده مجموعه تصادفی کردن جدا شامل تایی

 60 مجموع. رودمی بکار مدل اثربخشی تائید برای داده تست برای عدد یک و مدل ساخت برای آموزشی داده عنوانبه که

 آنالیز این بر عالوه. شدند هدایت ،رفتمی بکار آزمایشی داده عنوانبه هازیرمجموعه از یک هر که شده تکرار تجربی تست

 در ایخوشه آنالیز. گرفت قرار مورداستفاده روش هر معایب و مزایا بررسی برای و روش 6 دقت مقایسه برای منطقی بازگشت

 بامعنی خصیصه این. گرفت قرار مورداستفاده مرگ خوشه و زندگی بقای خوشه در دهان سرطان گروه موارد برای حاضر مطالعه

 این آیا که شد زندگی بقای یخوشه هایداده شامل بعداً هاخصیصه این و شد تعیین مرگ خوشه در توجهیقابل مفهوم و

 .خیر یا بوده توجهقابل خوشه این در هاخصیصه

 

 مرگ و بقا ساله 5 میزان آنالیز -نتایج

 در کاویداده انجام برای رگرسیون لجستیک آنالیز و مصنوعی عصبی شبکه مدل ،گیریتصمیم درخت روش حاضر مطالعه

 کاوی،داده برای که کنندمی بیان نتایج. است شدهداده نشان 8 جدول در آنالیز دقت. گرفت اختیار در دهان سرطان قبلی موارد

 درخت ایشاخه حالت پزشکان برای. هستند سنتی آماری هایمدل از بهتر مصنوعی عصبی شبکه و گیریتصمیم درخت دقت

 درخت. نمایدمی فراهم شودمی مقایسه مصنوعی عصبی شبکه مدل با وقتی را تریراحت آنالیز و بهتر ارائه گیریتصمیم

 که دهدمی نشان( 6 شکل) گیریتصمیم درخت ایشاخه حالت. است فهمقابل نیز بیماران خانواده اعضای برای گیریتصمیم

 از که بیمارانی از مورد 688 مطالعه، این در. هستند مهمی بسیار عامل پرتودرمانی و درمانیشیمی زمانهم مورد، 176 بین

 موارد این از نیست، نیازی پرتودرمانی و درمانیشیمی به که شد مشخص و شدند ارزیابی پزشکان توسط یافتند نجات سرطان

 .یافتند نجات بازگشت بدون سرطان بیمار 16 نیست، الزم پرتودرمانی و درمانیشیمی که دادند تشخیص پزشکان که
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 ساله 5 بقای میزان آنالیز

 در نتایج. کرد آنالیز را شانساله 0 بقای شرایط ینیبشیپ و یافتند نجات سرطان از که را بیمارانی نفر 662 حاضر مطالعه

 از بهتر مصنوعی عصبی شبکه مدل و یریگمیتصم درخت مرگ،/  بقا میزان آنالیز نتایج مطابق. است شدهداده نشان 0 جدول

 بیمارانی 662 میان از که دهدیم نشان 6 شکل. بود فهمقابل کردن تفسیر برای پزشکان برای و بودند سنتی آماری یهامدل

 .نشد دیده سرطان عود گروه در بیمار 600 کل تعداد از. است مهم بسیار عامل یک سرطان عود کل تعداد یافتند، نجات که

 
 ساله 5 بقای میزان بینیپیش مدل دقت :3 جدول

OSCC دسترسی دقت دقت درمان نجات یافتگان آمار  

گیریتصمیمدرخت   96.0094% 95.7746% 

 %67.6056 %90.3756 رگرسیون لجستیک

ANNs 98.3568% 93.8967% 

 

 ساله 5 مرگ/  بقا میزان هایویژگی آنالیز

 نیترمشخصه ازآنپس شد انجام K-means الگوریتم بکار بردن طریق از افتهینجات حالت هایداده در یاخوشه آنالیز

 یتوجهقابل مشخصات. شدند منتقل مرگ گروه یهاداده به مشخصات این ازآنپس. شدند مشخص افتهینجات گروه یهایژگیو

 یک. شد غیرواقعی شدند یبندطبقه افتهینجات گروه خاص مشخصات عنوانبه که مرگ گروه در که است افتهینجات گروه در

 وخطاآزمون روش از استفاده با ها خوشه تعداد. شد برده بکار مرگ گروه داده کردن امتحان برای یکسان آنالیزی فرآیند

 بیان 6 شکل در( PN) ناحیه لنفاوی غدد که آنالیز نتایج. بودند شدهمیتقس خوشه 0 به مرگ مورد 662. بود شدهمیتنظ

 لنفاوی غدد مختلف یهابخش گسترش N2b ساله 0 مرگ بقای میزان پیشگویی مدل برای یریگمیتصم درخت. کندیم

 6 سطح و 0 سطح بین( RLNM) یاهیناح لنفاوی غدد گسترش سطح ،سانتیمتر 2تر مساوی کوچک تومور با طرف همان

 است، شدهپخش هااستخوان و عضالت مانند اطراف بافت به اولیه تومور یعنی بود T4 در AJCC میزان بود، شدهمرتب

 این شمول از بعد. بودند مهم خیلی مرگ گروه برای 0 مشخصه این. بود متعادل هاسلول تمایز و بود چهارم مرحله در سرطان

 %3362/3 حداقل برای که باشند دارا را مشخصه 0 این همه که شدند دیده مورد دو فقط افتهینجات مورد 662 به 0

 662 روی بر بیشتری محققان. شد بیان مرگ گروه مشخصه کنندهانیب بیشترین عنوانبه مشخصه 0 بنابراین؛ بود شدهمحاسبه

 .نداشت وجود یتوجهقابل مشخصه هرحالبه کردندیم استفاده قبلی مراحل از که بودند یاافتهینجات مورد
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 یریگجهینت

 رایج فاکتور یک. بگذارد ریتأث دهان سرطان درمان از بعد گسترش یا عود زمان و زندگی بقای میزان بر تواندیم متعددی عوامل

 را بیماری گسترش و عود با مختلفی بقای میزان است ممکن دهان سرطان مختلف مراحل در بیماران. است درمان روش

 یهانهیهز در بلکه دارد ریتأث بیماران ینیبشیپ بر تنهانه درمان بنابراین،؛ دهند نشان متفاوت درمانی یهاروش خاطربه

 بر است ممکن نیز دیگری عوامل مختلف، یهاروش بر عالوه دارد نتیجه بیماری گسترش یا عود امکان علت به پزشکی مختلف

 ضعیف، یهاسلول تفکیک موارد در مثال برای. بگذارد ریتأث دهانی سرطان بیماران در بقا میزان برای مرض ینیبشیپ عوامل

. است متفاوت دارد، ریتأث مرض بینیپیش بر که هستند نرمال یهاسلول دارای که ییهاآن از سلول ادشدنیز یهامشخصه

 ،(عمر طول) بقای میزان برای مرض بینیپیش عوامل بیشتر درک با. است گرفته صورت عامل این بر کمی مطالعات ،حالنیباا

 در. یابد افزایش تواندیم دهان سرطان از جلوگیری و بهداشتی مدیریت سالمت، یریگمیتصم دارو، آینده برای مرجع تعداد

 لجستیک آنالیز و مصنوعی شبکه مدل ،یریگمیتصم درخت روش مانند کاویداده یهاکیتکن بر حاضر پژوهش علمی، مفاهیم

 بینیپیش عوامل که کنندمی بینیپیش محققان. شد انجام دهان سرطان موارد تجربه و مشاهده روی از آنالیز برای رگرسیون

 بازخورد توانندیم دهان سرطان بیماران گسترش و عود مرگ، سرطان، بروز عمر، طول میزان برای شدهارائه توجهقابل مرض

 از حاصل نتایج. نمایند فراهم پزشکان یریگمیتصم و آینده محققان برای ارجاعی و بگویند را درمان یا پزشکی تشخیص

 یهامدل به نسبت شد مقرر کاویداده طریق از که مصنوعی عصبی شبکه مدل و یریگمیتصم درخت شامل اخیر مطالعات

 پزشکان برای عملی مفهوم در ندارد وجود شد ذکر قبالً  که هاییروش بین یتوجهقابل تفاوت هیچ و بودند بهتر سنتی آماری

 مقایسه در نیبنابرا است؛ درک و فهمقابل مصنوعی عصبی شبکه مدل از بیشتر یریگمیتصم درخت یاشاخه حالت بالینی؛

 در عالئم بین تفاوت تعیین برای مطالعه این در یبندخوشه زیآنال. است ترمناسب عملی یکاربردها برای یریگمیتصم درخت

 بود PN N2bاگر  عمر کم طول بقای میزان. شودمی استفاده مانندمی زنده یا رندیمیم دهان سرطان از بیماران که مواردی

 سطح و I سطح بین باید که RLNM سطحمتر سانتی 2مساوی ترکوچک تومور با لنفاوی غدد گسترش مختلف یهابخش)

III میزان باشد؛ AJCC  درT4 ،مربوط اطالعات تنهانه نتایج. بود متعادل سلول تفکیک و بود 6(درجه) سطح در سرطان بود 

 و یریگمیتصم تسهیل برای بهداشتی مقامات و بالینی پزشکان برای بلکه. کرد فراهم را هاآن خانواده اعضای و بیماران به

 .داشت وجود مطالعه این در گذشته مطالعات روی بر تحقیقاتی مدل کینیا بر عالوه. کرد فراهم نیز پیشگیری طب اجرای

 و بود محدود داده مقدار بنابراین؛؛ بود تجربی آنالیز برای بیمارستان یک سیستم از دهان سرطان قبلی موارد به مربوط اطالعات

 .کنند یآورجمع مختلف یهامارستانیب از موارد از بیشتری تعداد که شودیم توصیه آینده مطالعات به
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