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چکیده
پستانها عمدت ًا از لوبولها و مجاری شیر به همراه چربی و بافت همبند تشکیل میگردند .شیر از نوک
پستان خارج میشود .ناحیه تیره اطراف نوک پستان هاله نام دارد.
تشخیص سرطان سینه با انجام یک نمونه برداری از توده مربوطه تأیید میشود.پس از تشخیص سرطان،
آزمایشهای بیشتری انجام میشوند تا مشخص شود که آیا سرطان به قسمتهای دیگر بدن نیز سرایت
کرده است یا خیر و چه درمانهایی ممکن است نسبت به بیماری واکنش نشان دهند .تشخیص بیماری
توسط پزشک ازطریق مشاهده تصاویرماموگرافی و تعیین محل دقیق توده برای ادامه مراحل درمان
بسیارقابل توجه خواهد بود تکنیک های کامپیوتری شده,نتایج صحیح ترو وسیع تری ارائه می کنند لذا
در این مطالعه با هدف فراهم آوردن تحلیل کامپیوتری برای پشتیبانی پزشکان درتصمیم گیری در این
خصوص گردآمده است نتایج کلی در این تحقیق حاصل از اموزش شبکه های عصبی توسط رابط
گرافیکی پیش پردازش اولیه تصاویر ماموگرافی سپس متعادل سازی هیستوگرام تطبیقی ,ردیابی شکل در
عکس باینری ,تشخیص نواحی سرطانی ,استخراج ویژگی های مورفولوژیک جهت جداسازی ناحیه
سرطانی ودر نهایت سلول های سرطانی با نقشه رنگی حجم سلول های سرطانی در شکل مشخص می
گردد.
واژگان کلیدی :کارسینوم  ,شبکه عصبی ,رابط گرافیکی GUI
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.1مقدمه

.1-1آناتومی پستان

1

پستان دو عضو مخروطی برروی قدام قفسه سینه قرار دارند.عمل اصلی پستان ها ترشح شیر می باشد پستان ها عمدتا ازلوبول
ها و مجاری شیر به همراه چربی و بافت همبند تشکیل میگردند.قسمت برجسته نوک پستان  nippleنامیده میشود بخش
تیره دور نیپل هاله 2نام دارد.پستان مجموعه ای از غدد شیری 3و کانال های هدایت کننده 4و مقدار زیادی چربی است.ظهور و
رشد سینه های زن در دوران بلوغ جنسی وی رخ می دهد.این فرایند توسط هورمون های جنسی از جمله استروژن و
پروژسترون کنترل می شود.این هورمون ها بر روی پستان اقایان هم تاثیر می گذارد و به همین جهت در شرایط افزایش
استروژن مانند سیروز مردها پستان های زنانه پیدا می کنند که به ان ژنیکو ماستی می گویند(.شکل)1
خونرسانی به سینه و از سینه رگهای داخلی مشتق شدهاست عروق داخلی مربوط به پستانداران ،عروق کناری وابسته به
قفسه سینه ،رگهای سینهای-اخرمی 5و خلفی سرخرگ واقع در بین دندهها .تخلیه وریدی از پستان عمدتاً به ورید زیر بغل
است ،اما برخی از سیاهرگها به رگهای داخلی وابسته به قفسه سینه و رگهای واقع در بین دندهها تخلیه میشوند.رشد
پستان یک زن به شرایط محیطی و ژنتیکی وی بستگی فراوانی دارد؛ ولی به طور معمول شروع رشد پستانها در سن  1۱تا 12
سالگی آغاز میشود و تا چند سال پس از دوران بلوغ نیز رشد پستانها ادامه دارد.در دوران شیردهی به دلیل پر شدن
مجراهای شیر پستانها بزرگتر میشوند .همچنین سیر افتادگی پستانهای یک زن نیز همانند رشد آن بسته به ژنتیک فرد
دارد .گرچه معموالً پس از دوران یائسگی افتادگی پستانها نیز بیشتر میشود و این امر به دلیل از دست دادن بافت پستان
اتفاق میافتد (.ماندانا ابراهيمي و همكاران)9831 ,
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.2-1سرطان پستان

6

به نوعی سرطان گفته میشود که از بافت پستان آغاز میشود( )NCI, Retrieved ,2014عالئم سرطان سینه میتواند یک
توده در سینه ،تغییر در شکل سینه ،گودی پوست ،ترشح مایع از نوک سینه ،یا پوسته شدن قسمتی از پوست باشد.در افرادی
که بیماری در اندامهای دیگر آنها گسترش پیدا کرده باشد ،این عالئم میتوانند درد استخوان ،غدد لنفاوی متورم ،تنگی نفس،
یا یرقان باشند()Saunders, Christobel,2009عوامل خطر ابتالء به سرطان سینه عبارتند از مرض چاقی ،عدم تمرین
فیزیکی ،نوشیدن نوشیدنیهای الکلی ،درمان جایگزینی هورمون در طول یائسگی ،پرتوهای یونی ،اولین قاعدگی در سنین
پایین ،و دیر بچه دار شدن یا بچه دار نشدند, )World Health Organization,2014( .دلیل حدود  5تا  ٪1۱از موارد
ابتالء به این بیماری ژنهایی هستند که از والدین فرد به ارث رسیدهاند .معموالً سرطان سینه در سلولهای دیواره مجاری شیر
و لوبولها که تأمین کننده شیر مجاری هستند ،ایجاد میشود.به سرطانهایی که از این مجاری شروع میشوند ،کارسینوم
پستان گفته میشود ،در حالیکه سرطانهای ایجاد شدهاز لوبولها با نام سرطان لوبوالر شناخته شدهاند به عالوه ،بیش از 1۱
زیر-نوع سرطان سینه دیگر وجود دارد.برخی از سرطانها از ضایعات پیش-تهاجمی از قبیل کارسینوم مجرایی درجا ایجاد
میشوند ,تشخیص سرطان سینه با انجام یک نمونه برداری از توده مربوطه تأیید میشود.پس از تشخیص سرطان ،آزمایشهای
بیشتری انجام میشوند تا مشخص شود که آیا سرطان به قسمتهای دیگر بدن نیز سرایت کرده است یا خیر و چه درمانهایی
ممکن است نسبت به بیماری واکنش نشان دهند.بر اساس نتایج یک تحقیق ،داروهای ارزان قیمتی که معموالً برای تقویت
استخوان مصرف میشوند می توانند مرگ و میر ناشی از سرطان سینه را کاهش دهند .بیس فسفوناتها 7عمدت ًا برای جلوگیری
از تحلیل استخوان در افراد مبتال به پوکی استخوان استفاده میشوند .این داروها از تغذیه هر سلول سرطانی که در استخوان
گسترش مییابد ،جلوگیری میکنند و به این ترتیب رشد سلولهای سرطانی را متوقف میسازند.توازن مزایا در مقابل مضرات
غربالگری سرطان سینه بحثبرانگیز است .بنیاد همیاری کوکران در سال  2۱13اعالم کرد که مشخص نیست آیا غربالگری
ماموگرافی مزایای بیشتری دارد یا مضرات بیشتری (  ) Gøtzsche PC, Jørgensen KJ ,2013یک مرور برای گروه
ٔ مزایا در افراد  4۱تا  7۱ساله یافت ( Nelson, HD,2009
ضربت خدمات پیشگیری آمریکا در سال  2۱۱۲شواهدی را درباره
)و سازمان توصیه میکند زنان  5۱تا  74ساله هر دو سال یکبار غربالگری را انجام دهندUS Preventative , 2009 (.
 )Services Task Forceبرای پیشگیری از ابتالء به سرطان سینه در افرادی که احتمال ابتالء در آنها باال است ،ممکن
است از داروهای تاموکسیفن یا رالوکسیفن استفاده شود .برداشتن هر دو سینه از طریق جراحی یک اقدام پیشگیرانه مفید در
برخی از زنان پر خطر است .برای افرادی که ابتالء به سرطان در آنها تشخیص داده شده است ،میتوان از تعدادی از درمانها
استفاده کرد ،از قبیل جراحی ،پرتودرمانی ،شیمی درمانی و درمان هدفمندانواع جراحی عبارتست از عمل جراحی حفظ پستان
یا ماستکتومی (  ) American College of Surgeons ,2013ممکن است در عمل جراحی یا در یک تاریخ دیگر عمل
بازسازی پستان انجام شود .در افرادی که سرطان در سایر قسمتهای بدن آنها گسترش یافته است ،درمانها عمدتاً به منظور
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بهبود کیفیت زندگی و راحتی فرد انجام میگیرند پزشکان متخصصان اعتقاد دارند افزایش سن بارداری و عدم شیردهی دو
عامل مهم در بروز سرطان سینه است ،از همین رو بارداری و شیردهی احتمال بروز این سرطان را کاهش میدهد.
نتایج سرطان سینه بسته به نوع سرطان ،میزان بیماری ،و سن فرد متغیر است .نرخ بقا در کشورهای توسعهیافته باال است ،به
گونهای که  ٪۱۱و  ٪۲۱از افراد در انگلستان و آمریکا حداقل  5سال زنده هستند نرخ بقا در کشورهای در حال توسعه پایینتر
است در سراسر دنیا ،سرطان سینه مهمترین نوع سرطان در زنان است ،و  ٪25از تمام موارد سرطان را به خود اختصاص
میدهد(شکل )2
.3-1انواع سرطان پستان
.1-3-1کارسینوم مجاری



تهاجمی۲



درجا1۱

.2-3-1کارسینوم لوبول



تهاجمی



درجا

8

11

شایعترین نوع سرطان سینه کارسینوم مهاجم مجاری است که حدود۱5درصد موارد را در بر می گیرد کارسینوم لوبولی مهاجم
در رتبه دوم قرار دارد که حدود 12درصدموارد سرطانی را شامل می شود .درکارسینوم مجاری غیر مهاجم ( ,12)DCISسلول
های سرطانی ازمجاری منشا گرفته اند ولی به خارج از غشای پایه گسترش نمی یابند و بافت اطراف را درگیر نمی کنند.نکته
مهم اینکه در صورت عدم درمان این توده تبدیل به سرطان مهاجم می شود و سرطان مهاجم در همان توده اتفاق می افتد.

Ductal carcinoma
invasive
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کارسینوم غیرمهاجم لوبولی( ,13)LCISسرطانی شدن از منشا لوبول ها شروع می شود و مانند نوع مجاری غیر مهاجم به بافت
اطراف تهاجم نمی یابد در نوع لوبولی برخالف مجاری در همان محل توده لوبولی تشکیل نمی شوند اما افرادی که کارسینوم
لوبولی دارند مستعد سرطان هستند اما الزاما در محل لوبول.
سرطان مهاجم نوع مجرایی ,14که در این نوع سلول های سرطانی از منشا مجاری منشا گرفته و به بافت های اطراف تهاجم می
کند این سلول ها ممکن است توسط مجاری لنفاوی و عروق خونی به قسمت هایدور دست بدن مانند زیر بغل ,کبد ,استخوان
و غیره متاستاز پیدا کند.این سرطان در ربع خارجی پستان شایعتر از بقیه قسمت های پستان می باشد این سرطان
۱5درصدموارد را شامل می شود.
سرطان مهاجم لوبولی  ,15از منشا لوبول های پستانی که تولید کننده شیر است هم تهاجم و هم متاستاز دارد این نوع سرطان
12درصد موارد را شامل می شود.
در مطالعات اخیر برای تعداد معدودی از کارسینوم سینه توسط ابزارهای تشخیص و طبقه بندی بیما ری های توده سرطانی
همچون تحقیقات توسط تکنیک های پردازش تصویر در تشخیص انواع کارسینوم ها انجام شده است


پیش بینی سرطان بدخیم با استفاده از ماموگرافی:

در شبکه عصبی از یافته های ماموگرافی ( )BI-RADSو سوابق بیماران استفاده می کند تا تشخیص دهد که آیا ضایعات
خوش خیمند و یا بدخیم .اگر شبکه به درستی تشخیص دهد که ضاعیات خوش خیمند آن بیماران می توانند با صرف هزینه
کمتر به جای نمونه برداری تحت یک دوره کوتاه درمان و پیگیری با ماموگرافی قرار گیرند .از  5۱۱مورد مشکوک در
ماموگرافی که تحت جراحی قرار گرفته بودند استفاده که شامل  174مورد بدخیم و  323فرد دارای سرطان خوش خیم است و
در هر مورد  1۱پارامتر  BI-RADSبه همراه سن بیماران استخراج و به عنوان ورودی برای آموزش به شبکه اعمال شده
است .در خروجی داده ها مقادیری در بازه [ ]1-۱است که در اینجا یک به معنای سرطان بدخیم و به معنای سرطان خوش
خیم است که برای جدا کردن این دو گروه در خروجی مقداری را به عنوان سطح آستانه در نظر می گیریم که مقادیر باالتر از
آن نشان دهنده بدخیم بودن آن مورد و مقادیر پائین تر به معنی خوش خیم سرطان آن فرد خواهد بود .هر چه مقدار حد
آستانه کمتر باشد مواردی که زیر آن قرار می گیرند با احتمال بیشتری خوش خیمند و حساسیت باالتر رفته است .در واقع
حساسیت احتمال این است که بیمار توسط شبکه در گروه بیماران خوش خیم قرار گیرند وقتی که بیماری خوش خیم دارد و
 Specificityاحتمال اینکه بیمار در گروه بیماران بدخیم طبقه بندی شود وقتی که بیماری بدخیم دارد .برای کسب باالترین
حساسیت حد آستانه تا حد امکان کوچک در نظر گرفته می شود ( )۱/13با این مقدار حساسیت  ۲۱%به دست می آید .یعنی
 171نفر از  174بیمار بدخیم باالی حد آستانه بودند و به درستی در کالس  True-Positiveقرار گرفتند با این حد آستانه
 42%از موارد خوش خیم از این مقدار پایین تر بودند .بنابراین به درستی در کالس  True-Negativeقرار داده شدند که به
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این ترتیب برای  133نفر از  323بیمار خوش خیم ،به راحتی می شد از نمونه برداری جلوگیری کرد.
( ) Salem A Abdrabou E and ,2010


پیش بینی سرطان پیشرفته با ماموگرافی:

در ادامه تحقیق فوق و در آزمایش دیگری ،شبکه عصبی عالوه بر مشخص کردن خوش خیم یا بدخیم بودن سرطان سرطان
خوش خیم است .یا بدخیم ،پیشرفته بودن سرطان بدخیم را نیز تعیین می کند .این باربری آموزش شبکه فقط از داده های
ماموگرافی استفاده شده است .این کار از نظر پزشکان متخصص شاید غیر منطقی باشد .زیرا حالت پشرفته بودن سرطان با
اطالعات میکروسکوپیک مشخص می شود و مستقیماً از ماموگرافی که یک روش ماکروسکوپیک است قابل رویت نیست.
فرضیه ای که بر اساس آن این کار انجام شده این است که به هر حال درمورد بسیاری از بیماران ارتباط کافی بین حقایق
میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک وجود دارد و نتایج این تحقیق به خوبی درستی این فرضیه نشان داد.
ورودی ها همه مورادی هستند که باالی سطح حد استانه مرحله قبل بوده اند .با حد آستانه  ،۱/3شبکه به درستی  35مورد از
 12۱مورد سرطان پیش رو را باالتر از این سطح نشان داده (حساسیت )54%و به درستی  21۱مورد از  243مورد منفی زیر
حد آستانه ( )Specificity19%قرار گرفتند) Adusei I, Kuljaca ,2010 (.


تشخیص بدخیم بودن سرطان با ultrasounds

فراصوت در عکس های سینه فقط به منظور تمایز دادن کیستهای ساده از توده های جامد به کار می رود .یک پروژه 175
بیمار در آزمایش  ،usناهنجاری سینه داشتند که برای  35نفر از بیماران نمونه برداری از بافت سینه انجام گرفته و نتایج نهایی
در دسترس بوده است ،با استفاده از سیستم تفسیر عکسهای فراصوت  7 ،Stavorsداده از این عکسها استخراج و به عنوان
ورودی به شبکه عصبی اعمال شده است .با حد آستانه  %24در خروجی شبکه  3۱مورد از  31مورد سرطانی بدخیم تشخیص
داده (حساسیت  )%۲7و  27مورد از  34مورد خوش خیم ،باالی این سطح قرار گرفتند (  .)7۲%Specificityاین نتایج با
توجه به تعداد کم نمونههای بکار رفته در آموزش بسیار دلگرم کننده است و تائیدی میباشد بر اینکه  usمی تواند کاربرد
بیشتری در تشخیص خوش خیمی و بدخیمی سرطان داشته باشد( )Asadi A, Naserasadi ,2011
دراین مقاله بر انیم تا با استخراج ویژگی و اموزش شبکه با استفاده از شبکه های عصبی و استفاده از توابع  GUIراه حل ساده
تری نسبت به تحقیقات وسیع و زمانبر داشته باشیم که در عین تسریع تشخیص حساسیت باالیی نیز داشته باشد.در این روش
متد ارائه شده یکبار سیستم توسط شبکه های عصبی اموزش داده می شود سپس برای تمام ورودی ها توسط تابع GUI

خروجی خواهیم داشت.
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.2روش تحقیق
ابتدا دراین تحقیق پیش پردازش اولیه انجام می گیرد سپس اموزش شبکه عصبی انجام شده واجزای رابط گرافیکی کاربر
تشکیل مشود و تشخیص نواحی توده سرطانی مشخص شده توسط انتخاب یکی از موارد تشخیص سرطان و ترسیم اشکال
کانتور سرطان سینه نهایتا ویژگی های مورد نظر استخراج شده و ناحیه مورد نظر بدست می آید.
.1-2شبکه عصبی

شبکههای عصبی

مصنوعی13

,یا به زبان سادهتر شبکههای عصبی سیستمها و روشهای محاسباتی نوینی برای یادگیری

ماشینی ،نمایش دانش ،و در انتها اعمال دانش به دست آمده در جهت پیشبینی پاسخهای خروجی از سامانههای پیچیده
ٔ کارکرد سیستم عصبی زیستی ،برای پردازش دادهها و
ٔ اصلی این گونه شبکهها ,تا حدودی ,الهامگرفته از شیوه
هستند .ایده
ٔ پردازش اطالعات
اطالعات برای یادگیری و ایجاد دانش است .عنصر کلیدی این ایده ،ایجاد ساختارهایی جدید برای سامانه
است .این سیستم از شمار زیادی عناصر پردازشی فوقالعاده بههمپیوسته با نام نورون تشکیل شده که برای حل یک مسئله با
هم هماهنگ عمل میکنند و توسط سیناپسها ,ارتباطات الکترومغناطیسی ,اطالعات را منتقل میکنند .در این شبکهها اگر
یک سلول آسیب ببیند بقیه سلولها میتوانند نبود آنرا جبران کرده ،و نیز در بازسازی آن سهیم باشند .این شبکهها قادر به
یادگیریاند .مثالً با اعمال سوزش به سلولهای عصبی المسه ،سلولها یاد میگیرند که به طرف جسم داغ نروند و با این
الگوریتم سیستم میآموزد که خطای خود را اصالح کند .یادگیری در این سیستمها به صورت تطبیقی صورت میگیرد ،یعنی با
استفاده از مثالها وزن سیناپسها به گونهای تغییر میکند که در صورت دادن ورودیهای جدید ،سیستم پاسخ درستی تولید
کند.
توافق دقیقی بر تعریف شبکه عصبی در میان محققان وجود ندارد؛ اما اغلب آنها موافقند که شبکه عصبی شامل شبکهای از
عناصر پردازش ساده ,نورونها ,است که میتواند رفتار پیچیده کلی تعیین شدهای از ارتباط بین عناصر پردازش و پارامترهای
عنصر را نمایش دهد .منبع اصلی و الهام بخش برای این تکنیک ،از آزمایش سیستم مرکزی عصبی و نورونها ,آکسونها،
شاخههای متعدد سلولهای عصبی و محلهای تماس دو عصب ,نشأت گرفتهاست که یکی از قابل توجهترین عناصر پردازش
اطالعات سیستم عصبی را تشکیل میدهد .در یک مدل شبکه عصبی ،گرههای ساده (بطور گسترده «نورون»)« ،نورونها»،
,عناصر پردازش ,یا واحدها برای تشکیل شبکهای از گرهها ،به هم متصل شدهاند .به همین دلیل به آن «شبکههای عصبی»
اطالق میشود .در حالی که یک شبکه عصبی نباید به خودی خود سازگاریپذیر باشد ،استفاده عملی از آن بواسطه
الگوریتمهایی امکانپذیر است ،که جهت تغییر وزن ارتباطات در شبکه ,به منظور تولید سیگنال موردنظر ,طراحی شده باشد.
با استفاده از دانش برنامهنویسی رایانه میتوان ساختار دادهای طراحی کرد که همانند یک نرون عمل نماید .سپس با ایجاد
شبکهای از این نورونهای مصنوعی به هم پیوسته ،ایجاد یک الگوریتم آموزشی برای شبکه و اعمال این الگوریتم به شبکه آن
را آموزش داد.
Artificial Neural Network - ANN
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این شبکهها برای تخمین و تقریب کارایی بسیار باالیی از خود نشان دادهاند .گستره کاربرد این مدلهای ریاضی بر گرفته از
عملکرد مغز انسان ،بسیار وسیع میباشد که به عنوان چند نمونه کوچک میتوان استفاده از این ابزار ریاضی در پردازش
سیگنالهای بیولوژیکی ،مخابراتی و الکترونیکی تا کمک در نجوم و فضانوردی را نام برد.اگر یک شبکه را همارز با یک گراف
بدانیم ،فرایند آموزش شبکه تعیین نمودن وزن هر یال و اریبی اولیه خواهد بود.
شبکه عصبی مصنوعی روشی عملی برای یادگیری توابع گوناگون نظیر توابع با مقادیر حقیقی ،توابع با مقادیر گسسته و توابع با
مقادیر برداری میباشد(.شکل)3
یادگیری شبکه عصبی در برابر خطاهای داده های آموزشی مصون بوده و اینگونه شبکه ها با موفقیت به مسائلی نظیر شناسائی
گفتار ،شناسائی و تعبیر تصاویر ،و یادگیری روبات اعمال شده است.شبکه عصبی روشی برای محاسبه است که بر پایه اتصال
به هم پیوسته چندین واحد پردازشی ساخته میشود.شبکه از تعداد دلخواهی سلول یا گره یا واحد یا نرون تشکیل میشود که
مجموعه ورودی را به خروجی ربط میدهند.
.2-2توابع GUI

به طور کلی در نرمافزار  MATLABبه سه روش میتوان شبکههای عصبی را ایجاد کرد


کدنویسی



استفاده از سیستمهای



استفاده از محیط

بلوکی17

گرافیکی1۱

نوعی رابط تصویری برای برنامه است که نمونة خوب آن می تواند با فراهم کردن شکل و صورتی ثابت برای برنامه و همچنین با
کنترلگرهای آشنا ،مثل دکمه های فشاری ,1۲جعبه های لیست ,2۱منوهاو ..مانند اینها استفاده از برنامه را آسان تر کند .رابط
گرافیکی باید رفتاری قابل فهم و پیش بینی داشته باشد ،بدین معنی که کاربر بداند در ازای انجام عملی خاص ،چه اتفاقی
خواهد افتاد این موجب م ی شود که کاربر به جای مشغول کردن ذهن خود با چند و چون اجرای برنامه و پیچیدگی آن ،تنها
روی استفاده از آن تمرکز کند  .ایجاد رابط های گرافیکی برای برنامه نویس کار مشکلی است  .زیرا برنامه ای که بر پایة GUI

طراحی شده باید در هر زمان آمادة ورودی های ماوس و یا ورودی های کیبرد روی هر یک از عناصر خود باشد  .این ورودی ها
به  eventها معروفند .برنامه ای که به این  eventها پاسخ گوید  event drivenنامیده می شود) John L. Semmlow ,2010(.
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 .1-2-2سه عنصر اساسی الزم برای ایجاد رابط گرافیکی




اجزا
اشکال
فراخوان ها

عناصر درون  , GUIعناصر ثابت و بدون تغییر مانند قاب ها و نوشته ها ،منوها و محورهای مختصات هستند برای نمایش اجزا
داخل یک پنجره ای از ویندوز مرتب می شوند باید راهی برای انجام عملی خاص هنگامی که کاربر با ماوس روی یک دکمه
کلیک یا اطالعاتی را توسط کیبرد تایپ می کند ،وجود داشته باشد .هر کلیک ماوس یا فشار کلید از صفحه کلید یک رویداد
تلقی می شودو هربار یک پاسخ از سیستم ارائه می شود.بدین ترتیب محیز گرافیکی کاربری ایجاد شده و بر اساس کد های
ایجاد شده در اجزای ثابت گرافیکی و توسط ایجاد توابع و فراخوان های انجام شده و خروجی مطلوب بدست می اید.

.3-2مراحل اماده سازی رابط گرافیکی جهت تشخیص کارسینوم


باز کردن رابط گرافیکی برنامه



انتخاب یکی از موارد تشخیص سرطان



متعادل سازی هیستوگرام تطبیقی



ترسیم اشکال کانتور سرطان سینه



پرکردن نقطه سرطان



مشخص کردن ویژگی های تصویر



برش ناحیه مشخص شده تصویر



باز کردن نقشه رنگی تصویرباز

تمامی مراحل ذکر شده را همراه با پیش پردازش های اولیه درثابت گرافیکی تعریف و به عنوان ورودی های تابع مشخص می
شوند در نهایت پس از اجرای رابط گرافیکی نتایج نمایش داده می شوند.
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.3یافته ها

پس از اجرا ی برنامه نتایج زیر مشاهده می گردند
 .1-3مشخص کردن سایز ناحیه

شکل.1تشخیص سایز ناحیه

.2-3متعادل سازی هیستوگرام تطبیقی

شکل.2هیستوگرام پستان
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.3-3تبدیل عکس به باینری

شکل.3تصویر باینری پردازش شده

.4-3تشخیص نواحی سرطانی

شکل .4شناسایی مکان کارسینوم
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.5-3استخراج ویژگی های مورفولوژیک

شکل.5جداسازی ناحیه سرطانی

 .6-3سلول های سرطانی با نقشه رنگی حجم سلول های سرطانی در شکل مشخص می گردد

شکل.6کارسینوم پستان
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.4جداول ،شکل ها و نمودارها

شکل.1آناتومی پستان

شکل.2نمای یک توده سرطانی سینه
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شکل.3شبکه عصبی مصنوعی

.5بحث و نتیجهگیری
در بخش نتیجه گیری ،نکات مهم انجام شده در کار ،به صورت خالصه توضیح داده شوند .در پاراگراف اول این بخش (قسمت
بحث) ،پژوهشگر یافته های خود را با یافته های دیگر پژوهشگران مورد مقایسه قرار داده و مشخص می نماید که تا چه حد
یافته های او در راستای یافته های دیگران و یا با آنها مغایر است .در پاراگراف دوم این بخش باید پیشنهادات ارائه شود.
شب که های عصبی با توجه به توانایی های منحصر به فرد خود کمک علم پزشکی آمدده اندد و در مدواردی کده ایدن علدم هندوز
نتوانسته نارسایی های خود را به تنهایی بر طرف کند ،کمک شایانی در رفع ناتوانایی های آن ارائه می دهند .کاهش هزینه هدا،
باالترین اطمینان و دقت پزشکان در تصمیم گیری های خود ،ساخت وسایل پزشکی کاراتر از جمله خددماتی اسدت کده شدبکه
های عصبی برای پزشکان انجام داده اند .امید است با تعامل هر چه بیشتر بین مهندسدین و پزشدکان  ،گدام هدای مديثرتری در
بهبود زندگی بشر برداشته باشد.

.1-5مقایسه با سایر تحقیقات

تکنیک های کامپیوتری و اموزش های انواع شبکه های عصبی و تفکیک کننده ها کمک شایانی به تشخیص انواع بیماری ها
ازجمله تشخیص و تفکیک کارسینوم پستان نموده است وتحقیقات بسیاری همچون تحقیقات توسط تکنیک های پردازش
تصویرهمچون پیش بینی سرطان بدخیم با استفاده از ماموگرافی (  ,) Salem A Abdrabou E and ,2۱1۱پیش بینی
سرطان پیشرفته با ماموگرافی (  ,)Adusei I, Kuljaca , 2۱1۱تشخیص بدخیم بودن سرطان با
 )Asadi A, Naserasadi, 2۱11( ultrasoundsکه فقط به تشخیص تومورتوسط ابزارهای یاد شده پرداخته اند.در این
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تحقیق با استفاده از اموزش شبکه های عصبی ورابط گرافیکی نقش مهمی در کاهش هزینه ها و باالبردن اطمینان ایفا کرده
است
.2-5پیشنهادات

در این تحقیق اموزش شبکه های عصبی در تشخیص کارسینوم پستان ،ویژگیهای تصاویرپستان توسط الگوریتم های شبکه
های استخراج شده و روشی جهت بهبود کارها و تحقیقات انجام شده قبلی برای تشخیص دقیق محل تومور سینه ارائه شد.
توسط رابط گرافیکی به تقطیع و اندیس گذاری تصاویر پرداخته ونتایج حاصل ,توده های رنگی حجم کارسینوم را نمایش
می دهند.
با استفاده از ردیابی تصویر در عکس باینری به تشخیص ناحیه سرطانی پرداخته و توسط استخراج ویژگی های موفولوژیکی
تصویرومکان دقیق کارسینوم تشخیص داده شده است.
دراین تحقیق براساس نتایج یاد شده ویژگی های تصاویر ناحیه توده برش داده شده است وپس از جدا سازی ان در محیط
گرافیکی تابع رنگی حجم سلول های سرطانی نمایش داده شده است .
پیشنهاد میشود از سایر طرح های تشخیصی اموزش شبکه های عصبی برای تشخیص توده در دیگر نواحی نیز استفاده شود
پیشنهاد می شود به منظور حذف هزینه ها و کاهش زمان دسترسی اسان به محل توده از الگوریتم های خوشه بندی
تشخیصی استفاده شود
پیشنهاد می شود کارسینوم های التهابی و بیماری های پاژه نیز در راستای بسط دادن مرزهای علم و دانش نیز بررسی شوند
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