سيستم نرم افزاري تشخيص هوشمند سرطان پوست
مبتني بر اصول پزشکي از راه دور
شراره محزونيه  ،1محمدرضا محمدي خروشاني

2

زمينه و هدف :اين مقاله به معرفي يک سيستم نرم افزاري جديد ،هوشمند و دقيق پيرامون تشخيص سرطان پوست
مبتني بر اصول پزشکي از راه دور 3ميپردازد .استفاده از اصول پزشکي از راه دور سبب ميشود که سيستم ،قابل استفاده
توسط متخصصين پوست و همچنين عموم مردم باشد .اين سيستم بر روي تلفنهاي همراه نسل جديد و رايانهها ،قابليت
راهاندازي دارد.
مواد و روشها :ورودي اين سيستم ،تصوير ديجيتال از سطح ضايعه و اطالعات باليني بيمار ميباشد .اين سيستم با
اعمال فرآيندهاي پيش پردازش و جداسازي ضايعه از سطح پوست ،اقدام به استخراج  07ويژگي از سطح تصوير مينمايد.
به منظور استخراج ويژگيهاي مناسب از قانون ABCDTP4توسعه يافته توسط ما استفاده شده است؛ اين قانون توسعه
يافته قانون ABCD5مورد استفاده توسط متخصصين پوست ،پيرامون تشخيص سرطان مالنوما از روي تصاوير
درماتوسکوپي ميباشد .در نهايت با استفاده از يک سيستم پشتيبان تصميم هوشمند پزشکي ،نوع ضايعه مبني بر
سرطاني يا غير سرطاني بودن تعيين گرديد.
يافتهها :مشاهده شد که براي ديتاستي با تعداد  55مورد ضايعه شامل  07مورد بدخيم (مالنوما) و  55مورد ضايعه
خوشخيم ،اين سيستم داراي دقت تشخيص حدود  %95ميباشد.
نتيجهگيري :اين سيستم بدون نياز به سخت افزار جانبي ،با کمترين هزينه و دقت حدود  %95ميتواند سرطان کشنده
مالنوما را از ساير ضايعات پوستي تشخيص دهد.
کلمات کليدي :پزشکي از راه دور ،مالنوما ،سيستم پشتيبان تصميم پزشکي.

 1دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي نرم افزار ،دانشکده فني و مهندسي ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران
 2دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي نرم افزار ،دانشکده فني و مهندسي ،دانشگاه پيام نور شميرانات ،تهران ،ايران
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چکيده:

مقدمه:

درماتوسکوپي 0با دقتهاي تشخيص بين  07تا  95درصد انجام گرفته است [5] ،[0] ،[0] ،[5] ،[4] ،[3] ).و  )...اخيراً
تکنيکهاي پزشکي از راه دور 0به عنوان يک منبع براي تشخيص ضايعات پوستي مورد مطالعه قرار گرفتهاند .در مقايسه
تشخيص حضوري توسط پزشک 5و تشخيص از راه دور ،9آزمايشهاي انجام شده پيرامون امراض پوستي نشان داده است
که تشخيص از راه دور امراض پوستي 17مؤثرتر و ايمنتر است] .[9اين تکنيکها شامل مزاياي دسترسي آسان ،کم هزينه
و رسيدن سريع و با دقت به نتايج درماني ميباشند.
در اين راستا آلکون و همکاران 11در سال  [17] 5779با استخراج  45ويژگي از روي تصاوير ديجيتال ،سيستمي با دقت
 50/04درصد ارائه دادند .آنها در پژوهش خود مشخصات ضايعه ،قطر ضايعه و برخي ويژگيهاي قابل استخراج پيرامون
عدم تقارن ،رنگ ،نامنظمي حاشيه و ساختارهاي تفاضلي را در نظر نگرفتند .همچنين آنان با استفاده از الگوريتمهاي
يادگيري آدابوست ،15درخت هاي تصميم گيري  Decision Stump ،J45و شبکه هاي بيزين 13اقدام به تشخيص
نمودند.

6درماتوسکوپ ابزاري غير تهاجمي ميباشد که قادر به تهيه تصاويري با درخشندگي ثابت ،الگوي بافت متفاوت و مشخصههايي که غير قابل اندازهگيري در
تصاوير دوربين هاي استاندارد هستند ميباشد.
7
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مالنوما به عنوان يکي از سرطان هاي بدخيم و کشنده پوست در سراسر جهان شناخته شده است .اين بيماري
عامل  %55مرگ و ميرهاي مرتبط با سرطان پوست ميباشد] .[1اهميت تشخيص به موقع سرطان پوست تا جايي
است که پژوهشگران دريافتهاند که ابتال به سرطان پوست ،احتمال ابتال به سرطانهاي ديگر را افزايش
ميدهد].[2
تشخيص مالنوما در مراحل نخست بيماري ميتواند به طور چشمگيري از مرگ ناشي از اين سرطان مهلك
جلوگيري نمايد .در اين راستا دو مشکل عمده وجود دارد -1 :در اکثر موارد به دليل عدم توجه بيماران به ضايعات
پوستي سطح بدنشان يا عدم دسترسي به متخصصين پوست با تجربه ،ضايعات پوستي از حالت خوشخيم به بدخيم
تبديل ميگردند -2 .در بسياري موارد ضايعات پوستي به دليل شباهت زياد شاخصهايشان ،توسط پزشکان اشتباه
تشخيص داده ميشوند .به عنوان مثال مالنوما و کالرک دو ضايعه پوستي بسيار شبيه به هم ميباشند ،با اين تفاوت
که مالنوما يک سرطان بدخيم و کشنده ميباشد و کالرک يک ضايعه پوستي خوشخيم ميباشد .بر اين اساس ارائه
روشي كه تشخيص مالنوما را در مراحل اوليه آسان نمايد ،بسيار مفيد و ارزنده است.
در دو دهه ميالدي اخير پژوهشهاي بسياري بر روي روش هاي تشخيص سريع و دقيق مالنوما از روي تصاوير

هدف از انجام اين مقاله معرفي يک سيستم نرم افزاري جديد ،هوشمند و دقيق پيرامون تشخيص سرطان پوست مبتني
بر اصول پزشکي از راه دور 14ميباشد .استفاده از اصول پزشکي از راه دور سبب ميشود که سيستم ،قابل استفاده توسط
متخصصين پوست و همچنين عموم مردم باشد .اين سيستم بر روي تلفنهاي همراه نسل جديد و رايانهها ،قابليت
راهاندازي دارد.

پژوهش حاضر يک پژوهش تحقيقاتي ميباشد که به منظور جمعآوري تصاوير و ارزيابي کارايي سيستم از تصاوير
ديجيتال موجود در منابع معتبر علمي(] [15و ] )[13استفاده گرديد .جامعه مورد مطالعه شامل  07تصوير مالنوما15 ،
تصوير کالرک 5 ،تصوير آکنه و  5تصوير از ساير ضايعات خوشخيم ديگر ميباشد .در اين پژوهش ابتدا با استفاده از يک
روش تکراري اقدام به مرزبندي دقيق بين ضايعه و زمينه ضايعه گرديد .سپس با استفاده از قانون07، ABCDTP15
ويژگي موثر از سطح تصاوير ضايعه استخراج و با بهرهگيري از متد شبکههاي عصبي پس انتشار خطاي رو به جلو،[11] 10
الگوريتم يادگيري بيز [11]10و الگوريتم  Kنزديکترين همسايه [11] 15به طبقهبندي پرداخته شد و در نهايت با استفاده
از يک سيستم پشتيبان تصميم هوشمند پزشکي ،نوع ضايعه مبني بر سرطاني يا غير سرطاني بودن تعيين گرديد.
استراتژي مرور بر ادبيات:
معماري سيستم هوشمند سرطان پوست مورد استفاده در اين پژوهش شامل  5مرحله جمعآوري تصاوير ،پيش پردازش،
جداسازي ،استخراج ويژگي و تشخيص ميباشد که در ادامه بيان ميگردند.
 -1جمعآوري تصاوير
در اين پژوهش به منظور جمع آوري تصاوير و ارزيابي کارايي سيستم از تصاوير ديجيتال موجود در منابع معتبر
علمي (] [15و ] )[13استفاده گرديد.
 -5پيش پردازش
يکي از خصوصيات تصاوير گرفته شده با دوربين ديجيتال اين است که روشنايي تصوير يکنواخت نميباشد و در
فرآيند جداسازي ناحيه ضايعه ايجاد اختالل مي کند .اين ناهمواري در روشنايي ،مربوط به يک جز فرکانس پايين بوده و
] [17با استفاده از حذف فرکانس پايين تصوير اقدام به تصحيح روشنايي نموده است .در عمل اين روش کارآمدي پاييني
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مواد و روشها:

داشته و باعث تأثيراتي در ويژگيهاي مرتبط با نامنظمي حاشيه ميشود .در اين پژوهش با استفاده از الگوريتم
رتينکس [14]19روشنايي تصوير در فضاي HSV 57محاسبه شده و سپس روشنايي تصوير بر روي کانال  Vاصالح گرديد.
در شکل  ،1يک نمونه از اصالح روشنايي تصوير آمده است.

 -3جداسازي ضايعه پوستي
در اين روش ابتدا تصوير رنگي ،تبديل به فرمت باينري شده و با استفاده از يک فيلتر ميانه با ابعاد  ،5*5نويز
موجود بر روي تصوير که به صورت فلفل-نمکي ميباشد حذف ميشود  .با جداسازي اوليه به روش تکراري و حذف پس
زمينه تصوير نوبت به استفاده از عملگرهاي مورفولوژي ميرسد ،با استفاده از عملگرهاي گسترش با عنصر دايرهاي شکل
(ب ه دليل اينکه ضايعات پوستي عموماً دايره شکل هستند) ،سايش و شناسايي مرز باينري مورفولوژي ،ناحيه ضايعه از
پس زمينه به صورت کامل جدا ميگردد.
 -4استخراج ويژگي بر اساس قانون ABCDTP

در اين مرحله عالئم کلينيکي ضايعه پوستي با استفاده از قانون  ABCDTPاستخراج و يک بردار با  07ويژگي به
هر ضايعه نسبت داده شد .اين قانون ،توسعه يافته قانون  [15] ABCDميباشد که عموماً توسط متخصصان پوست به
منظور تشخيص مالنوما از روي تصاوير حاصل از درماتوسکوپ به کار ميرود .اين قانون ويژگيهاي يک ضايعه را در چهار
گروه عدم تقارن ،51لبه ،55رنگ ،53ساختارهاي تفاضلي 54بررسي ميکند .ويژگيهاي مرتبط با ساختارهاي تفاضلي ،قابل
استخراج از تصاوير گرفته شده با دوربين ديجيتال نميباشند؛ بدين منظور ويژگي قطر 55ضايعه و ويژگيهاي مرتبط با
تنوع بافتي 50استفاده گرديدند .همچنين با بررسيهاي ما اين نتيجه حاصل گرديد که مشخصات کلينيکي ديگري از
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شکل  :1از راست به چپ به ترتيب تصوير اصلي ،تصوير بعد از اصالح روشنايي و تابع اصالح روشنايي کانال  vاز فضاي  HSVالگوريتم

Retinex

ضايعه پوستي وجود دارند که ميتوانند در تشخيص دقيقتر و سريعتر بکار روند .اين ويژگيها تحت عنوان مشخصات
ضايعه 50دستهبندي شدهاند.
با استفاده از قانون  ABCDTPتوسعه يافته توسط ما ميتوان  07ويژگي از سطح يک ضايعه استخراج کرد.
 -1ويژگيهاي مورد استفاده براي مشخصه عدم تقارن ضايعه
 -5ويژگيهاي مورد استفاده براي مشخصه نامنظمي در مرز ضايعه
حاشيه خال ناصاف و ناهموار يا محو شده يا داراي شکل نامنظم ،احتمال نوعي ضايعه پوستي را بيشتر ميکند.
 -3ويژگيهاي مورد استفاده براي مشخصه تنوع رنگ ضايعه
از ديد تجربي ،ضايعه اي که رنگ يکنواخت ندارد و در بخشي از آن رنگ ديگري مانند قهوهاي ،برنزه ،سياه ،آبي،
سفيد يا قرمز ديده ميشود مشکوک است.
 -4ويژگي مورد استفاده براي قطر
ويژگي قطر ضايعه يکي از ويژگيهاي مهم در امر تشخيص ميباشد .چنانچه قطر ضايعه از  7.0ميليمتر بزرگتر
باشد ،احتمال ضايعه سرطاني بيشتر است.
 -5ويژگيهاي مورد استفاده براي مشخصه تنوع بافتي ضايعه
ضايعات پوستي نسبت به نواحي سالم پوست داراي تنوع بافتي بيشتر و شدت پيکسل پايينتري ميباشند .بدين
منظور با توجه به اينکه پوست سالم متمايل به قرمز ميباشد ،به منظور استخراج ويژگيهاي صحيح ابتدا توسط يک
فيلتر پايين گذر اقدام به نرمال سازي در کانال رنگ نموده و سپس سه نوع ويژگي انرژي ،همگن بودن ،همبستگي
استخراج گرديدند].[10
 -0ويژگيهاي مورد استفاده براي مشخصات ضايعه
با توجه به پژوهشهاي ما و مشاوره با متخصصين پوست ،چنانچه ضايعهاي داراي مشخصات زير باشد احتمال نوعي
ضايعه سرطاني و يا پيش سرطاني را تقويت ميکند .تغيير در اندازه ،تغيير شکل ،تغيير رنگ ،خونريزي ،احساس خارش،
سفت شدن ،برجسته شدن ،متورم شدن ،جديد بودن خال ،چروکيده شدن .با توجه به اين که اين گروه از مشخصات،
همراه با اطالعات باليني بيمار استخراج مي شوند ،بازه زماني ارزيابي هر مشخصه مدت سه ماه در نظر گرفته شده است و
حداکثر امتياز براي هر مشخصه  7.1ميباشد.
ميزان تأثير هر يک از ويژگيها در طبقهبندي نوع ضايعه
ويژگي هاي گوناگون استخراج شده از سطح ضايعه داراي سطح اهميت متفاوتي هستند .سطح اهميت هر يک از
گروهها با تکيه بر تجربه متخصصين پوست تهيه گرديدند .در جدول  1ميزان اهميت هر گروه مشخص شده است.
Profile lesion
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خالهاي طبيعي عموماً متقارن ميباشند .عدم تقارن به اين معني است که نيمه خال با نيمه ديگر آن مشابه نيست.

جدول ( :) 1سطح اهميت گروهها

شاخص
عدم تقارن

7

5

1.3

نامنظمي حاشيه

7

5

7.1

رنگ

1

0

7.5

قطر

7

1

7.1

تنوع بافتي

1

5

7.4

ويژگيهاي ضايعه

7

17

7.1

TS =A Score × 1.3 +B Score × 0.1+ C Score × 0.5+D Score × 0.1+T Score × 0.4+P Score× 0.1

که در آن  A Scoreامتياز بدست آمده براي ويژگي عدم تقارن B Score ،امتياز بدست آمده براي نامنظمي حاشيه،
 C Scoreامتياز بدست آمده براي ويژگي رنگ D Score ،امتياز بدست آمده براي ويژگي اندازه قطر T Score ،امتياز
بدست آمده براي تنوع بافتي P Score ،امتياز بدست آمده براي مشخصات ضايعه و TS55امتياز کل ميباشد.
 -5تشخيص
در اين پژوهش از الگوريتم پس انتشار خطاي رو به جلو همراه با الگوريتمهاي يادگيري بيز و  Kنزديکترين
همسايه استفاده گرديد .به منظور تصميمگيري پيرامون خوشخيم و بدخيم بودن ضايعه از شاخص  TSو تجربه
متخصصين پوست استفاده گرديد.
يافتهها:
ميزان صحت طبقه بند با سه معيار دقت ،حساسيت و ويژه بودن بر روي بانک اطالعاتي شامل  07تصوير مالنوما و
 15تصوير کالرک و  5تصوير آکنه و  5تصوير از ساير ضايعات خوشخيم ديگر ارزيابي شد.
مشاهده شد که براي ديتاستي با تعداد  55مورد ضايعه شامل  07مورد بدخيم (مالنوما) و  55مورد ضايعه
خوشخيم ،اين سيستم داراي دقت تشخيص حدود  %99ميباشد.
در جدول  5نتايج حاصل از پيادهسازي متدهاي طبقهبندي بر روي بانک اطالعاتي ،نشان داده شده است.
جدول ( : )2نتايج تجربي حاصل از پيادهسازي سيستم بر روي بانک اطالعاتي
الگوريتم
پس انتشار خطا رو به جلو همراه با الگوريتم يادگيري بيز

دقت

ويژه بودن

%177 %95.5

پس انتشار خطاي رو به جلو همراه با الگوريتم نزديکترين همسايه %97

%50.00

حساسيت
%95.3
%91.00

Total Score

28
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()1

حداقل امتياز

حداکثر امتياز

وزن

بحث و نتيجهگيري:
روش پيشنهادي ،براي تشخيص سرطان پوست مالنوما به عنوان بدخيمترين نوع ضايعه پوستي از ساير ضايعههاي
خوشخيم داراي دقت حدود  %95ميباشد .اين روش به عنوان روشي ايمن ،قابل دسترس ،موثر ،غير تهاجمي و مبتني
بر اصول پزشکي از راه دور با دقت باال و قيمت مناسب ميباشد .توسط اين سامانه نرمافزاري افراد ميتوانند تشخيصهاي
و دقيق استفاده کنند .با وجود تحقيقات انجام شده در اين زمينه هنوز روشي قابل دسترس عموم با دقت و کارايي مناسب ارائه
نشده است و روش پيشنهادي ما در مقايسه با روشهاي پيشين به دقت مناسبي دست يافته است.
تشکر و قدرداني:
از افرادي که ما را در انجام اين پژوهش ياري کردهاند سپاسگزاري ميکنيم و اين افراد عبارتند از:
آقاي دکتر ناصر قاسم آقايي -عضو هيئت علمي گروه مهندسي کامپيوتر دانشکده فني و مهندسي دانشگاه اصفهان.
آقاي دکتر محمد فيروزمند -عضو هيئت علمي گروه مهندسي پزشکي پژوهشکده برق و کامپيوتر سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ايران تهران.
آقاي دکتر سيد امير حسن منجمي -استاديار دانشکده فني و مهندسي دانشگاه اصفهان.
خانم دکتر رضايي -متخصص پوست ،راديوتراپي انکولوژي بيمارستان سيدالشهداء استان اصفهان.
خانم دکتر سيمين همتي -مدير گروه پرتو درماني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان.
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