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این سرطان در صـورتی کـه بـه موقـع      شود. می پستان رهاي منتشر شده انستیتو ملی سرطان آمریکا از هر هشت زن یک نفر در زندگی خود مبتال به سرطانبر اساس آما مقدمه:
کـه مشـکوك بـه    شود به راحتی قابل درمان است. سونوگرافی روش کمکی ماموگرافی و تسـت المسـه در تشـخیص زودهنگـام سـرطان پسـتان اسـت. مـواردي           تشخیص داده

رسـد روش آنـالیز   گیري، دردآور و با عوارض جـانبی اسـت. درحالیکـه بـه نظـر مـی      دهند که داراي خطاي نمونهبیوپسی ارجاع می-سرطان هستند را به آزمایشات پاتولوژیکی
داد کـه طـی کمـک بـه رادیولوژیسـت در گـزارش تشخیصـی از         توان تشخیص افتراقـی بافتهـا را بـا دقـت و حساسـیت بیشـتري انجـام       ساختاري بافت با استفاده از کامپیوتر می

 آزمایشات مکرر پاتولوژیکی پرهزینه براي بیمارستان و بیمار پرهیز نمود.  

. ابتـدا  باشـد مـورد بـدخیم مـی    56خیم و مورد خوش 35 در این تحقیق تصاویر فراصوت بیماران مشکوك به سرطان پستان مورد بررسی قرار گرفت که شاملمواد و روشها: 
% نرمال شده. در مرحله دوم با اسـتفاده از متـدهاي آمـاري نسـبت بـه اسـتخراج بهتـرین پارامترهـاي         99-%1سیگما و در محدوده 3حالت بدون نرمالیز، در محدوده  3تصاویر در 

و آنـالیز   (NDA)7، آنـالیز تفکیـک غیـر خطـی    (LDA)6هاي ریاضی آنالیز تفکیـک خطـی  خیم اقدام و از طریق تکنیکهاي بافتی تومورهاي بدخیم و خوششاخص ویژگی
  تشخیص افتراقی صورت گرفت.   (PCA) 8اجزاي اصلی

تومورهـاي بـدخیم و    1NNبنـد کننـده   ها آنالیز و با استفاده از طبقهداده NDAبا استفاده از پارامترهاي استخراج شده توسط ضریب فیشر و استفاده از  گیري:بحث و نتیجه
بـا نتـایج سـایر     دهـد کـه متـد مـا در آنـالیز سـاختاري بافـت در مقایسـه        % تفکیک شدند. تحقیق حاضـر نشـان مـی   100% و ویژگی 94.28%، حساسیت 97.8خیم با صحت خوش

 توان اجتناب کرد.خیم سونوگرافی پستان است که از آزمایشات تشخیصی دیگر میبخشی بیشتري براي تفکیک تومور بدخیم و خوشمطالعات از اطمینان

 .ROCفراصوت، تومور پستان، آنالیز ساختاري بافت، آنالیز  کلمات کلیدي:

 
 

Rationale and objectives. Breast cancer is a major public health problem in women from developed and developing 
countries. Early detection and treatment of breast cancer increase the cure rate and provide optimal treatment. In 
regularly examination ultrasound(US) is a more convenient and safer tool than mammography. The purpose of this 
study was to evaluated computer aided diagnostic (CAD) methods with texture analysis (TA) To improve 
radiologists accurate in classification breast tumors as a malignant or benign. 
Materials and methods. Database was included 35 benign tumors and 56 malignant tumors. We extract 300 
statistical texture features as a descriptor for each selected region of interests (ROIs) in 3 normalization schemes 
(defult, µ-3σ and µ+3σ ;Where µ and σ are respectively the mean value and standard deviation of the grey levels 
intensity and 1%-99%). Then features by Fisher coefficient and Lowest probability of classification error and 
average correlation coefficients (POE+ACC) eliminated to 10best and most effective features. We analyze this feature 
under standardization states (standard (S) and nonstandard (NS)). For reduce dimension of textural features, we 

                                                             
6 Linear Discriminant Analysis 
7 Non Linear Discriminant Analysis 
8 Principle Component Analysis 
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