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این مقاله مروری نظام مند در سال  98در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده است .بررسی مطالعات

ستاری

مختلف مشخص کرد که از چه تکنیک های داده کاوی برای پیش بینی احتمال بقا ،از چه ریسک فاکتورهایی برای
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سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان،
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این پیش بینی ها ،ازچه معیارهایی برای ارزیابی تکنیک های داده کاوی و در نهایت چه منابع داده ای برای
پیش بینی احتمال بقا مبتالیان به سرطان پستان استفاده شده است .این مطالعه از نوع مروری نظام مند است.
مطابق با بیانیه پریزما ،مطالعات منتشر شده در حوزه ی پیش بینی احتمال بقا بیماران مبتال به سرطان پستان با
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استفاده از تکنیک های داده کاوی به زبان انگلیسی و در فاصله ی سال های  2005تا  2018در پایگاه های داده

پژوهشکده قلب و عروق ،دانشگاه علوم پزشکی

 Web of science ،Science direct Medlineو  Embaseو پایگاه استنادی  Scopusمورد جستجو و بازیابی قرار

اصفهان ،اصفهان ،ایران.

 -3گروه هماتولوژی و انکولوژی دانشکده

گرفت .پس از جستجو ،تعداد  527مقاله بازیابی شد .پس از حذف موارد تکراری و ارزیابی مقاالت در نهایت

پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان،

 21مقاله مورد استفاده قرار گرفت .سه تکنیک رگرسیون لجستیک ،درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان
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از پایگاه داده برنامه ی نظارت ،اپیدمیولوژی و نتایج نهایی که متعلق به کشو ر آمریکا می باشد ،استفاده کرده
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بافت پستان بهعلت اختالالت ژنتیکی مانند جهش ،افزایش

بهگونهای که  %24/2سرطانهایی که در زنان در سال  2018شناسایی

کروموزومی ،حذف ،بازسازمانی ،جابهجاشدگی و تکرارشدگی

شده ،سرطان پستان میباشد6.و7و8و 9این سرطان در میان زنان در سطح

کروموزومی بدون هیچ کنترلی شروع به تکثیر شدن میکنند 1.در حال

جهانی ،رتبه نخست مرگ و میر ناشی از سرطان را نیز به خود

حاضر سرطان سینه ،شایعترین سرطان در میان زنان در سراسـر جهان

اختصاص داده است .طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال
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سرطان پستان نوعی تومور بدخیم است که طی آن سلولهای

میباشد2.و5در واقع بسیاری از زنان در معرض این بیماری هستند
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( bagging

 2018در حدود  %15مرگهای ناشی از سرطان در زنان مربوط به

پایه دادههای نامتعادل از درخت تصمیم و الگوریتم بگینگ

سرطان پستان بوده است 9.برای آنکه بتوان میزان مرگ و میر ناشی از

 )algorithmبرای پیشبینی احتمال بقا در مبتالیان به سرطان پستان
19

این نوع سرطان را کاهش داد بایستی روشهای مختلف درمانی ارتقا

استفاده کردند.

یابند .بررسی میزان بقا در بیماران مبتال به سرطان سینه ،بهعنوان

بیماران مبتال به سرطان پستان از تکنیکهای مختلف دادهکاوی در

شاخصی جهت ارزیابی و ارتقا روشهای مختلف درمانی محسوب

شرایط متفاوتی استفاده کردهاند و هر یک از این تکنیکها یک یا

میشود 10.تحلیل بقا رویکردی مهم در تعیین عوامل مرتبط با بقای

نهایتا دو تکنیک دادهکاوی بصورت مستقل یا در مقایسه با یکدیگر را

بیماری است و روشهای تحلیل بقا با نوعی از دادهها سر و کار دارند

مورد استفاده قرار دادهاند .با در نظر گرفتن اهمیت پیشبینی احتمال

11

بقا بیماران مبتال به سرطان پستان و با توجه به اهمیت شناسایی عوامل

احتمال بقا بیماران مبتال به سرطان پستان با توجه به ویژگیهای بالینی

تاثیرگذار بر احتمال بقای این بیماران ،پژوهشگران قصد دارند در این

افراد متفاوت میباشد .در مقایسه با سایر انواع سرطانها احتمال بقا

پژوهش کلیهی مطالعاتی را که از تکنیکهای دادهکاوی برای پیشبینی

بیماران مبتال به سرطان پستان باالتر بوده بهویژه اگر این بیماری زود

احتمال بقای بیماران مبتال به سرطان پستان استفاده کردهاند ،مورد

تشخیص داده شود 4.بهبـود میـزان بقـا ایـن بیماری مسائل جدیدی

جستجو ،بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده در نهایت یک

از جمله ابداع روشهای مناسبتـر جهت غربالگری و پیشگیری از

چهارچوب علمی برای انجام پژوهشهای آتی در این زمینه ارایه

وقوع بیماری و تشخیص بهموقع عود و متاستاز ،بهبود مراقبـت از

نمایند.

که در آنها زمان انتظار تا رخداد یک حادثه را اندازه میگیرند.

عـوارض دراز مـدت درمان و حفظ کیفیت زندگی آنـان و
تصـمیمگیـریهـای پیچیدهتر در درمـان بیمـاران را پـیش روی
12

بسیاری از مطالعات برای پیشبینی احتمال بقا

این مطالعه از نوع مروری نظام مند است .مطابق با بیانیه
پریزما،

PRISMA Statement (Preferred Reporting Items for

) Systematic Reviews and Meta-Analysesمطالعات منتشر شده

پزشـکان و محققین قرار میدهد.

در سالهای اخیر رویکردهای دادهکاوی مانند کشف دانش جدید

در حوزه ی پیش بینی احتمال بقا بیماران مبتال به سرطان پستان با

از پایگاههای داده بهعنوان ابزار تحقیقاتی مناسب برای پژوهشگران

استفاده از تکنیک های داده کاوی به زبان انگلیسی و در فاصله ی

حوزه پزشکی تبدیل شده است و محققین از تکنیکهای مختلف این

Science ،Medline

حوزه برای پیشبینی بقا یا عود مجدد سرطانها استفاده میکنند.

13

دادهکاوی از روشهایی است که بهمنظور یافتن الگو از درون

بین سال های  2005تا  2018در پایگاه های داده

 Web of science ،directو  Embaseو پایگاه استنادی
مورد جستجو قرار گرفت.

Scopus

20

پایگاههای بزرگ داده و نیز پیشبینی نتایج سرطانها با استفاده از

پس از مشخص شدن کلید واژههای اصلی و کلید واژههای

الگوریتمهای پیشبینیکننده بکار میرود .با کمک دادهکاوی میتوان

مترادف آنها با بهرهگیری از  ،orهر یک از کلید واژههای اصلی با

الگوهایی که به سختی قابل تشخیص هستند را از پایگاههای داده

مترادفهایش ترکیب و مورد جستجو قرار گرفت و نتیجه جستجو

استخراج نمود .مطالعات مختلفی از تکنیکهای دادهکاوی برای

ذخیره شد .در ادامه نتایج حاصل از جستجوی هر یک از کلید

پیشبینی احتمال بقا در بیماران مبتال به سرطان استفاده کرده اند.

14و17

واژههای اصلی و مترادف آنها با استفاده از عملگر  ،andبا یکدیگر

(Artificial Neural

که از عالئم ستاره و عالمت سوال برای پوشش ترکیبهای مختلف

( )decision treeو شبکه عصبی مصنوعی

) Networks–ANNبه همراه تکنیک آماری رگرسون لجستیک
( )logistic regressionبرای پیشبینی احتمال بقا بیماران مبتال به
سرطان پستان استفاده کردند.

18

واژههای مورد جستجو استفاده شد.
مطالعاتی که به زبان انگلیسی در زمینهی استفاده از تکنیکهای
دادهکاوی در پیشبینی احتمال بقای بیماران مبتال به سرطان پستان در

" Decision tree based predictive

فاصله سالهای  2005تا  2018انجام شده بودند در این مطالعه مورد

 "models for breast cancer survivability on imbalanced dataبــر

استفاده قرار گرفتند .مطالعاتی که به سایر زبانهای غیر از انگلیسی

 Liuو همکاران در مطالعه

Tehran Univ Med J (TUMJ) 2021 June;79(3): 176-86
http://tumj.tums.ac.ir
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 Delenو همکاران در مطالعه خود از دو تکنیک درخت تصمیم

ترکیب و برای جستجو مورد استفاده قرار گرفتند .الزم به ذکر است

178

کاربردتكنیکهای دادهکاوی در پیشبینی احتمال بقای عمر بیماران سرطان پستان

منتشر شده بودند و موضوع آنها استفاده از تکنیکهای دادهکاوی

جدول  :1ریسک فاکتورهای مهم به همراه تعداد دفعات و درصد فراوانی

درحوزههای مانند تشخیص ،عود و تعیین بدخیم و خوشخیم بودن

تعداد دفعات

درصد فراوانی

سن

17

%85

گرید

15

%75

تعداد 47 ،مطالعه تکراری بود که حذف گردید .در ادامه عناوین و

استیج

15

%75

اندازه تومور

14

%70

چکیده مطالعات باقیمانده ( 480مطالعه) مطالعه شد و برهمین اساس

وضعیت تاهل

9

%45

 451مطالعه که فاقد شرایط ورود به این پژوهش بودند (عنوان و

ژنتیک

9

%45

هدف آنها با معیارهای این مطالعه همخوانی نداشت) ،کنار گذاشته

پرتودرمانی

9

%45

نژاد

8

%40

مطالعه شرایط ورود به این پژوهش را نداشتند و حذف شدند و در

وضعیت گیرنده استروژن

7

%35

محل اصلی

8

%40

نهایت تعداد  20مطالعه انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت (جدول .)1

وضعیت گیرنده پروژسترون

7

%35

درگیر شدن غدد لنفاوی

5

%25

عمل جراحی

6

%30

تعداد لنف نودهای مثبت

5

%25

شیمی درمانی

5

%25

رادیوتراپی

5

%25

سرطان پستان استفاده کرده بودند ،کنار گذاشته شدند.
پس از جستجوی اولیه تعداد  527مطالعه بازیابی شد .از این

شدند .پس از مطالعه متن کامل مطالعات باقیمانده ( 29مورد) ،تعداد نه

از میان 527مطالعهای که در ابتدا بازیابی شده بود ،در نهایت 20
مطالعه مورد استفاده قرار گرفت .در ادامه هر یک از این مطالعات
بهصورت اجمالی شرح داده شده است .پس از تجزیه و تحلیل
مطالعات منتخب ،مشخص شد که در مجموع  86ریسک فاکتور در
این  20مطالعه مورد استفاده قرار گرفته بود .تعداد  65ریسک فاکتور

ریسک فاکتور

در سه یا کمتر از سه مطالعه استفاده شدند .اکثر مطالعات مورد بررسی
از پایگاه داده برنامهی نظارت ،اپیدمیولوژی و نتایج نهایی ( )SEERکه

نظارت ،اپیدمیولوژی و نتایج نهایی در کشور آمریکا جمعآوری شده

متعلق به کشور آمریکا میباشد ،استفاده کردهاند .در هشت مطالعه

بود ،پیـادهسازی شدند .دادههـای جـمعآوری شـده شامـل 433/272

مورد بررسی از پایگاه داده  SEERاستفاده شده است .یافتهها نشان

رکـورد و  72مـتغیـر است .نتـایـج نـشان دهـندهی عـملـکرد بـهتـر

میدهد که در مجموع از هشت تکنیک دادهکاوی در این  20مطالعه

رکورد و  72متغیر است .نتایج نشان دهندهی عملکرد بهتر تکنیک
18

درخت تصمیم نسبت به بقیهی تکنیکهای موجود بود.

استفاده شده است.
ماشیـن بردار پشــتیبان ( ،)support vector machineجـنگـل تصـادفی

تکنیکهای دادهکاوی جهت پیشبینی میزان بقا در بیماران مبتال به

( ،)Random forestدرخت تصمیم ( ،)decision treeادابوست

سرطان پستان را بررسی کردند .پژوهشگران سعی در بهبود دادههای

( k-nearest

قبل از پردازش توسط تکنیکهای دادهکاوی داشتند .در واقع با انجام

) ،)neighbors, KNNدستهبند بیزین ساده (،)Naive Bayes Classifiers

یک عمل پیشپردازشی به دنبال مقابله با عدم توازن در دادهها بودند.

برای پیشبینی احتمال بقا استفاده شده است .همچنین چهار معیار

این عمل پیشپردازشی شامل تشخیص دادههای پرت و تکنیکهای

 Specificity ،Accuracy ،Sensitivityو  AUCبهعنوان پرکاربردترین

بیش نمونهبرداری بود و سپس چهار تکنیک ادابوست ،بگینگ،

معیارهای ارزیابی برای پیشبینی احتمال بقا بهکار برده شدهاند.

درخت تصمیم  C4.5و ماشین بردار پشتیبان برای تعیین میزان بقا در

( ،)AdaBoostبگینگ ( K ،)Baggingنزدیکترین همسایه

 Delenو همکاران از سه تکنیک درخت تصمیم ،شبکههای

بیماران مبتال به سرطان پستان استفاده شد .دادهها از یک بیمارستان در

عصبی ،رگرسیون خطی برای پیشبینی میزان بقا در بیماران مبتال به

تایلند از سال  1990تا سال  2001جمعآوری شده و شامل 3378

سرطان پستان استفاده کردند .این تکنیکها بر روی دادههایی که در

بیمار است .نتایج نشان میدهد که پیشپردازش اعمال شده باعث

بازهی زمانی سالهای  1973تا  2000از پایگاه دادهی جهانی برنامهی
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بهبود عمکرد تکنیکهای دادهکاوی شده است.
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این هشت تکنیک شامل رگرسیون خطی (،)Linear regression

 Thongkamو همکاران اثر عمل پیشپردازشی برروی

179
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 Tureو همکاران تکنیـکهای مختلف مبتنی بر درخت تصمیم را

برنامهی نظارت ،اپیدمیولوژی و نتایج نهایی در کشور آمریکا

برای تعیین میزان بقا در بیماران مبتال به سرطان پستان بکار بردند .این

جمعآوری شده بود ،پیادهسازی شدند .دادههای جمعآوری شده

تکنیکها شامل  ،C&R ،CHAID ،QUEST ،C4.5و  ID3بودند.

شامل  505367و  86متغیر است .بررسیها نشان داد که دو تکنیک

دادهها مربوط به  500بیمار در بین سالهای  1997تا  2006بودند.

شبکهی عصبی و ماشین بردار پشتیبان وابسته به مقادیر مختلف

نتایج نشاندهندهی عملکرد بهتر درخت تصمیم  C4.5نسبت به بقیهی

پارامترها هستند ،این در حالی است که تکنیک دستهبندی نیمه

تکنیکها بود.

22

اتوماتیک وابستگی به مقدار پارامترها نداشته و عملکرد نسبتا قابل

 Wangو همکاران از تکنیکهای درخت تصمیم K ،نزدیکترین

قبولی داشته است

25

همسایه و رگرسیون خطی برای پیشبینی میزان بقا  5ساله در بیماران

 Wangو همکاران در مطالعهی خود از تکنیکهای پایه درخت

مبتال به سرطان پستان استفاده کردند .همچنین در این مدل از تئوری

تصمیم و رگرسیون خطی و ترکیب آنها با عملیات دیگر برای

مورچگان ) Actor–network theory, (ANTجهت انتخاب صفات

پیشبینی میزان بقا در بیماران مبتال به سرطان پستان استفاده کردند.

کلیدی استفاده شده است .عالوه بر این ،تکنیکهای بیش

این تکنیکها بر روی نزدیک به یک میلیون داده که در بازهی زمانی

نمونهبرداری بیش نمونهسازی ترکیبی اقلیت استفاده شده است .این

بین سالهای  1973تا  2007از پایگاه دادهی جهانی برنامهی نظارت،

تکنیکها برروی دادههایی که در بازهی زمانی بین سالهای  1973تا

اپیدمیولوژی و نتایج نهایی در کشور آمریکا جمعآوری شده بود،

 2007از پایگاه دادهی جهانی برنامهی نظارت ،اپیدمیولوژی و نتایج

پیادهسازی شدند .نتایج نشاندهندهی عملکرد بهتر تکنیک لجستیک

نهایی در کشور آمریکا جمعآوری شده بود ،پیادهسازی شدند .این

رگرسیون بهعنوان تکنیک پایه و ترکیب آن با دیگر تکنیکها بود.

26

مجموعه شامل  973125رکورد و  118متغیر بود .نتایج نشاندهندهی

 Wangو همکاران عملکرد تکنیک شبکهی عصبی برای پیشبینی

این بود که ترکیب تئوری مورچگان بههمراه درخت تصمیم  C5و

میزان بقا در بیماران مبتال به سرطان پستان را بررسی کردند .این

تکنیک بیش نمونهبرداری بیش نمونهسازی ترکیبی اقلیت عملکرد

تکنیک بر روی دادههای  5190بیمار از یک بیمارستان در تایوان در

23

بازهی زمانی بین سالهای  2000تا  2003پیادهسازی شد و عملکرد

بهتری خواهند داشت.

 Kimو همکاران از تکنیکهای نیمه اتوماتیک ،شبکهی عصبی و

27

خوبی از خود بهجای گذاشت.

ماشین بردار پشتیبان برای پیشبینی میزان بقا در بیماران مبتال به

 Chaoو همکاران از تکنیکهای پرکاربرد ماشین بردار پشتیبان،

سرطان پستان استفاده کردند .با توجه به اینکه جمعآوری دادههای

رگرسیون خطی و درخت تصمیم برای پیشبینی میزان بقا در بیماران

بدون برچسب راحتتر است ،پیشنهاد استفاده از تکنیکهای نیمه

مبتال به سرطان پستان استفاده کردند .این تکنیکها بر روی دادههایی

اتوماتیک برای تعیین میزان بقا در بیماران مبتال به سرطان پستان ارایه

که در بازهی زمانی بین سالهای  2002تا  2010از یک بیمارستان در

شد .این تکنیک برروی دادههایی که در بازهی زمانی بین سالهای

تایوان جمعآوری شده بود ،پیادهسازی شدند .دادههای جمعآوری

 1973تا  2003از پایگاه دادهی جهانی برنامهی نظارت ،اپیدمیولوژی

شده شامل  1721رکورد و هشت متغیر است .نتایج نشاندهندهی

و نتایج نهایی در کشور آمریکا جمعآوری شده بود ،پیادهسازی شدند.

عملکرد بهتر ماشین بردار پشتیبان نسبت به دو تکنیک دیگر در این

نشاندهنده ی عملکرد مناسب این تکنیک نسبت به شبکهی عصبی و
ماشین بردار پشتیبان بود.

24

مجموعهی دادهای به نسبت کوچک بود.

 Afsharو همکاران از تکنیکهای بیزین ،ماشین بردار پشتیبان،
تشخیص تعاملی خودکار

Chi-square automatic interaction detection,

 Parkو همکاران از تکنیکهای شبکهی عصبی ،ماشین بردار

) (CHAIDبرای پیشبینی میزان بقا در بیماران مبتال به سرطان پستان

پشتیبان و دستهبندی نیمهاتوماتیک برای پیشبینی میزان بقا در بیماران

استفاده کردند .این تکنیکها بر روی دادههایی که در بازهی زمانی بین

مبتال به سرطان پستان استفاده کردند .این تکنیکها بر روی دادههایی

سالهای  1999تا  2004از پایگاه دادهی جهانی برنامهی نظارت،

که در بازهی زمانی سالهای  1973تا  2003از پایگاه دادهی جهانی

اپیدمیولوژی و نتایج نهایی در کشور آمریکا جمعآوری شده بود،
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دادههای جمعآوری شده شامل  505367و  86متغیر است .نتایج
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کاربردتكنیکهای دادهکاوی در پیشبینی احتمال بقای بیماران مبتال به سرطان پستان

پیادهسازی شدند .دادههای جمعآوری شده شامل  22763رکورد و 67

مورد استفاده در پژوهش براساس دادههای کوهورت جمعآوری شده

متغیر بود .نتایج نشاندهندهی دقت بیشتر روش ماشین بردار پشتیبان

از مرکز تحقیقاتی و رفتاری امید که از سالهای  2007تا  2010را

29

دربرمیگیرد ،بود .این مجموعه شامل  569بیمار بوده و از این

نسبت به دیگر تکنیکها بود.

 Zolbanianو همکاران از مدلهای جنگل تصادفی درختان ،درخت
تصمیم ،ماشین بردار پشتیبان و شبکهی عصبی برای پیشبینی میزان بقا در

مجموعه ،نه فاکتور ریسک انتخاب شد .نتایج نشاندهندهی دقت
باالی روش پیشنهادی ایشان بود.

34

مبتالیان به سرطان پستان استفاده کردند .مجموعهی دادهای مورد استفاده

 Varlamisو همکاران از تکنیکهای الگوریتم  CARTاز

از پایگاه  SEERشامل تقریبا یک میلیون و پانـصد رکورد در یک بازهی

تکنیکهای درخت تصمیم ،جنگل تصادفی درختان ،ماشین بردار

زمانی تقریبا  40ساله بوده که یک مجموعهی دادهای تقریبا بزرگ است.

پشتیبان ،بیزین ساده و رگرسیون خطی برای پیشبینی میزان بقا در

نتایـج نشان میدهد که جنگل تصادفی درختان عملکرد بهتری نسبت به

بیماران مبتال به سرطان پستان استفاده کردند .مجموعهی دادهای

بقیهی تکنیکها در این مجموعه دادهای داشته است.

مربوط به یک مرکز ثبت سرطان در یونان در بازهی زمانی بین

 Garsiaو همکاران در مطالعهی خود از تکنیکهای

K

نزدیکترین همسایه ،درخت تصمیم ،ماشین بردار پشتیبان و

سالهای  1998تا  2004بود .نتایج نشاندهندهی عملکرد بهتر ماشین
بردار پشتیبان و لجستیک رگرسیون نسبت به سه تکنیک دیگر بود

35

درختیهای کالسهبندی برای پیشبینی میزان بقا در مبتالیان به سرطان

 Tapakو همکاران از تکنیکهای شبکه بیزین ،درخت تصمیم و

پستان استفاده کردند .مجموعه دادهای مورد استفاده شامل  399رکورد

رگرسیون لجستیک برای پیشبینی میزان بقا پنج ساله در مبتالیان به

بیمار زن و  16متغیر از یک مرکز ثبت سرطان در کشور پرتغال است.

سرطان پستان استفاده کردند .همچنین در این مدل از ترکیب تئوری

نتایج نشاندهندهی عملکرد بهتر  Kنزدیکترین همسایه نسبت به دیگر

مورچگان و انتخاب صفت مبتنی بر همبستگی جهت انتخاب صفات

31

تکنیکها در این مجموعه دادهای کوچک بود.

کلیدی استفاده شده است .عالوه بر این تکنیکهای بیش نمونهبرداری

 Montazeriو همکاران در مطالعهی خود از مدلهای بیزین ساده،

نوسانگر ذخیره سازی دیجیتال و بیش نمونهسازی ترکیبی اقلیت

جنگل تصادفی درختان ،ادراک چند سطحی ،ادابوست ،ماشین بردار

حاشیهای استفاده شده است .این تکنیکها بر روی دادههایی که در

پشتیبان و  Kنزدیکترین همسایه برای پیشبینی میزان بقا در مبتالیان

بازهی زمانی بین سالهای  2004تا  2007از پایگاه دادهی جهانی

به سرطان پستان استفاده کردند .نتایج نشان میدهد که جنگل تصادفی

برنامهی نظارت ،اپیدمیولوژی و نتایج نهایی در کشور آمریکا

درختان عملکرد بهتری نسبت به بقیهی تکنیکها داشته است.

جمعآوری شده بود ،پیادهسازی شد .این مجموعه شامل 270989

مجموعه دادهای مورد استفاده شامل  876زن و  24مرد و هشت

رکورد و  151متغیر انتخاب شد .نتایج نشاندهندهی این بود که

صفت است.
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 Kateو همکاران در مطالعهی خود از تکنیکهای الگوریتم
 CARTاز تکنیکهای درخت تصمیم ،بیزین ساده و لجستیک

عملکرد بهتر ترکیب تئوری مورچگان و انتخاب صفت مبتنی بر
همبستگی و درخت تصمیم  C4.5به همراه تکنیک بیش نمونهبرداری
36

نوسانگر ذخیرهسازی دیجیتال عملکرد بهتری خواهند داشت.

استفاده کردند .مجموعهی دادهای مربوط به پایگاه  SEERدر بازهی

بردار پشتیبان ،شبکهی عصبی و تقویت گرادیان برای پیشبینی میزان

زمانی بین سالهای  1973تا  2003شامل  16متغیر بود .نتایج نشان

بقا در مبتالیان به سرطان پستان استفاده کردند .مجموعه دادهای

داد درخت تصمیم نسبت به دو تکنیک دیگر عملکرد بهتری داشته

مستخرج از یک مطالعهی کوهورت شامل  1874بیمار با میانگین سنی

33

است.

 Khalkhaliو همکاران در مطالعهی خود از تکنیکهای الگوریتم

 62سال بود .نتایج نشاندهندهی عملکرد بهتر ماشین بردار پشتیبان و
37

جنگل تصادفی درختان نسبت به بقیهی تکنیکها بود.

 CARTاز تکنیکهای مبتنی بر درخت تصمیم برای پیشبینی میزان

 Momenyanو همکاران از تکنیکهای مبتنی بر درخت تصمیم

بقا در بیماران مبتال به سرطان پستان استفاده کردند .مجموعه دادهای

( )C&RT ،CHAID ،QUEST ،C5و تکنیک لجستیک رگرسیون

مجله دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی تهران،خرداد  ،1400دوره  ،79شماره  176 ،3تا 186
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رگرسیون برای پیشبینی میزان بقا در مبتالیان به سرطان پستان

 Zhaoو همکاران از تکنیکهای جنگل تصادفی درختان ،ماشین
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استفاده کردند .مجموعه دادهای شامل  500بیمار از مرکز

قابلیت اعتماد بیشتر در مطالعات انجام شده بوده است .دو تکنیک

تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی بود .نتایج نشاندهندهی عملکرد بهتر

بیزین ساده و یادگیری نیمه اتوماتیک نسبت به سایر تکنیکها کمتر

تکنیـکهای  QUESTو  C5و لـجستیک رگرسـیون نـسبت به دیـگر

مورد استفاده قرار گرفتهاند ( سه یا کمتر از سه مطالعه) (جدول .)2

تکنیکها است.

38

یافتهها نشان میدهد که چهار معیار صحت ،حساسیت ،ویژگی،

 Nourelahiو همکاران از عملکرد تکنیک رگرسیون خطی

سطح زیرنمودار  ROCبهعنوان معیارهای ارزیابی استفاده شدهاند که

استفاده کردند .مجموعهی دادهای شامل  5673بیمار و  16متغیر از

از بین این معیارها ،صحت بیشترین فراوانی را در تکنیکهای مختلف

مرکز تحقیقات شیراز بود .نتایج نشاندهندهی عملکرد مناسب این

دارد .مقدار یکسان حساسیت و ویژگی به این دلیل است که این دو

تکنیک بود39.در بیشتر مطالعات ،ریسک فاکتورهای سن ،گرید ،استیج

معیار همزمان در مقاالت استفاده شده و به نوعی مکمل همدیگر

و اندازه تومور به ترتیب در  15 ،15 ،17و  14مطالعه بکار گرفته

هستند .این معیارها در مطالعات دادهکاوی بهعنوان معیارهای پایه و

شدند (جدول  .)1با توجه به برابری تعداد دفعات استفاده از ریسک

بنیادی محسوب میشوند.

فاکتورهای گرید ،استیج و اندازه تومور میتوان گفت برای اینکه

از میان  527مطالعه ،در نهایت  20مطالعه مورد استفاده قرار

بتوان برداشت درستی از میزان بقای بیماران مبتال به سرطان پستان

گرفت .یکی از چالشهای محققین در انجام این پژوهش پراکنده

بهدست آورد ،این مجموعه ریسک فاکتورها بایستی حتما مورد

بودن یافتههای مرتبط با پژوهش در مطالعات مختلف بود .بدین معنا

استفاده قرار گیرد.

که هر مطالعه تنها بخشی از متغیرهای مد نظر محقیقین را پوشش
میداد ،این مساله باعث پیچیده شدن فرآیند جستجو و بازیابی

کشورهای مختلف قارههای آسیایی ،اروپایی و آمریکای جنوبی از

مطالعات شده بود.

پایگاه داده برنامهی نظارت ،اپیدمیولوژی و نتایج نهایی استفاده
کردهاند .پس از این پایگاه ،نظام ثبت داخلی در مطالعات مربوط به

محققین از طریق بکارگیری دامنه وسیعی از واژههای مرتبط و

کشورهای ایران ،یونان و چین مورد استفاده قرار گرفته است.

مترادفهای آنها ،همچنین استفاده از عملگرهای بولی و ترانکیشن

مطالعات مربوط به جنوب شرق آسیا از جمله تایوان و چین بیشتر از

) (Boolean and transaction operatorsتا حدود زیادی این مشکل را

سیستم اطالعات بیمارستانی برای جمعآوری دادههای مورد نظر

برطرف کردند.
عدم دسترسی به متن کامل برخی از مطالعات ،یکی دیگر از

استفاده کردهاند.
سه تکنیک لجستیک رگرسیون ،درخت تصمیم و ماشین بردار

چالشهای پیش روی محققین بود که این مورد نیز با بهرهگیری از نظرات

پشتیبان به ترتیب در 11 ،12و  10مطالعه مورد استفاده قرار گرفتهاند.

و خدمات تخصصی متخصصین کتابداری و اطالعرسانی پزشکی

دلیل استفاده این سه تکنیک ،بنیادی بودن و صحت باالتر نتایج و

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به حداقل رسید.

جدول  :2تكنیکها به همراه تعداد دفعات ،درصد فراوانی و تعداد دفعات استفاده از هر یک از معیارها
تعداد دفعات

درصد فراوانی

حساسیت

ویژگی

صحت

لجستیک رگرسیون

12

%60

8

8

9

6

درخت تصمیم

11

%55

9

9

9

5

ماشین بردار پشتیبان

10

%50

5

5

8

6

جنگل تصادفی

5

%25

3

3

4

3

شبكه عصبی

5

%25

3

3

5

3

ادابوست

4

%20

3

3

3

3
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تكنیک

سطح زیر نمودار

ROC
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پیشنهاد میشود سایر محققین برای مطالعات آتی خود درباره

نتایج مطالعه نشان داد  %29مطالعات از نظام ثبت داخلی استفاده

پیشبینی احتمال بقای بیماران مبتال ،به سرطانهایی متمرکز شوند که

کردهاند .از مشکالت نظام ثبت داخلی ،کمبود نظام ثبت بیماری است.

کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند .از جمله سرطان غدد لنفاوی ،سرطان

همچنین ،جمعآوری داده کاری بسیار زمانبر است .در مقابل

تخمدان ،گردن رحم و غیره .همچنین میتوان درباره پیشبینی عود

بهراحتی قابل دسترس و رایگان است .از طرفی ،نظام ثبت داخلی،

مجدد یا احتمال ابتالی افراد به انواع مختلف سرطانها و بهطور کلی

دادههای مرتبط با کشور محقق را در نظر میگیرد در حالیکه

انواع بیماریهای مختلف با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی نیز

جهانی است .حجم داده در نظام ثبت داخلی کمتر است بنابراین

متمرکز شد.

ممکن است نتایج تولید شده توسط آن قابل تعمیم به کل نباشد ،در

SEER

SEER

توصیه میشود پژوهشگران برای فرموله کردن مطالعه خود از

حالیکه  SEERیک مجموعهی دادهای بزرگ و با پوشش باال است.

نتایج مطالعه فعلی ما برای انتخاب تکنیکهای مناسب دادهکاوی،

البته این باالبودن حجم داده میتواند باعث پیچیدگی پیادهسازی این

ریسک فاکتورهای مناسب و منابع دادهای مطلوب بهرهبرداری کنند.

مجموعهی دادهای شود.

طبق بررسیهای انجام شده در پژوهشهای داخلی و خارجی ،غالبا

طبق بررسیهایی که در این تحقیق انجام شده است ،شش معیار

روشهای دستهبندی بهصورت مجزا بررسی شدهاند و کمتر ترکیب

 Marital Status ،Tumor Size ،Stage ،Grade ،Ageو

آنها با دیگر تکنیکها مورد نظر قرار گرفته است .همچنین تاثیر نوع

بیشترین کاربرد را بهعنوان ریسک فاکتور در مقاالت داشتهاند .در میان

مجموعههای دادهای و میزان توازن و عدم توازن دادهها کمتر در نظر

این معیارها Age ،بیشترین تکرار را داشته است .یکی از مهمترین

گرفته شده است .این مسئله با توجه به مطالب فوق قابل توجیه است.

ریسک فاکتورها برای پیشبینی احتمال بقای بیمار ،سن بیمار

نتایج نشان داد که  %45مطالعات از منبع

SEER (Surveillance,

میباشد.

52و53

Histology

میزان شیوع سرطان پستان در سن زیر  30سال بسیار

) Epidemiology, and End Resultsاستفاده کردهاند SEER .یکی از

پایین میباشد .پس از  30سال تا سن  80سالگی این میزان افزایش

معتبرترین منابع در خصوص آمارهای مربوط به سرطان و بهطور

مییابد .سن عامل تاثیرگذاری در بقاء بیمار میباشد.

خاص مرگ و میر ناشی از آن در آمریکا است که غالبا مورد استناد

 Singletaryدر مطالعه خود سن ابتال به سرطان ،مرحله بروز

گردآوری و انتشار میزان شیوع و بروز سرطان و

سرطان و میزان پیشرفت سرطان را سه عامل مهم در پیشبینی میزان

قرار میگیرد.

40و42

54

میزان بقا مبتالیان به سرطان با پوشش  %36جامعه آمریکا و تجمیع

بقا اعالم میکند .مطالعات مختلف ،ریسک فاکتورهای متعددی را

دادهها از بیش از  20نظام ثبت جمعیتی سرطان از ویژگیهای برجسته

در ابتال به سرطان پستان ذکر کردهاند Momenimovahed .در مطالعه

بهکارگیری  SEERمیباشد.

43

خود فاکتورهای دموگرافیک ،تولید مثل ،هورمونی ،وراثت ،سبک

 Liبه حجم جمعیت ی پوششی توسط این مجموعهی داده ای که
در حدود  %93در بین سالهای  2001تا  2007است ،اشاره کرد.

44

زندگی و فاکتورهای مربوط به پستان را از جمله مهمترین فاکتورهای
موثر در ابتالی فرد به سرطان پستان ذکر کرده است.

55

ولی

مط العات مختلف ،دالیل متعددی از قبیل کیفیت باال ،غربالگری

 Bellaachiaدر مطالعه خود اشاره دارد که فاکتورهای موثر در

نوین ،پشتیبانی از نژادهای مختلف و استفاده از ابزار پردازشی قوی

تشخیص میزان بقا بیماران مبتال به سرطان اندازه تومور ،سن در

روش های دادهکاوی برای داده با حجم باال مناسب تر هستند.

بهنظر میرسد انتخاب صحیح فاکتورهای تاثیرگذار در پیشبینی

بنابراین میتوان

میزان بقاء بیماران نقش برجسته و مهمی دارد .در مطالعات مختلف از

همچنین تقریب و نمونه سازی بهتری دارند.

52

گفت که با توجه به این که  SEERیک مجموعهی داده ای بزرگ با

روشهای متفاوتی برای انتخاب این فاکتورها استفاده کردهاند.

پوشش جمعیتی باال بوده و دامنه ی گسترده ای از صفات را نیز

در مطالعاتی که از  SEERدر مطالعه خود بهره بردهاند عمدتا

پوشش می دهد و با توجه به نظر آگراوال (  ،)Agrawalبرای

تمامی فاکتورهایی که اطالعات آن در این پایگاه داده وجود دارد را

داده کاوی گزینه ی مناسبی است.

انتخاب کردهاند.
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برای استفاده از این منبع داده ارایه کردهاند.

45و 52

هنگام تشخیص تومور ،اندازه تومور و مرحله رشد تومور میباشند.

56
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در برخی مطالعات دیگر ،از نظر متخصصین سرطان برای انتخاب

معیار حساسیت متناظر با معیار بازیابی است که از معیارهای
63

ریسک فاکتورها بهره بردهاند .پیشنهاد میشود که ترکیبی از نظر

بنیادی در دادهکاوی است.

متخصصین سرطان و تکنیکهای علمی برای شناسایی و انتخاب ریسک

کیفیت در دادهکاوی ،صحت است .تطابق معیارهای فوقالذکر با

فاکتورهای مورد نیاز برای پیشبینی احتمال بقا استفاده شوند.

خصوصیات دادههای پزشکی که ناهمگن بودن ،یکی از آنها است ،از

طبق بررسیهایی که در این تحقیق انجام شده است ،سه تکنیک
رگراسیون لجستیک ،درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان بیشترین تکرار
را داشتهاند .تکنیک ) Support Vector Machine (SVMکارایی مناسب
57

خود را در بسیاری از تکنیکهای تشخیص الگو نشان داده است.

یکی از رایجترین معیارهای ارزیابی
64

دالیل دیگر انتخاب این معیارها بهعنوان معیارهای ارزیابی در این
52

قسمت است.

نتیجهگیری :استفاده همزمان از چند تکنیک دادهکاوی میتواند
نتیجه بهتری داشته باشد .تکنیکهای درخت تصمیم ،رگرسیون

این تکنیک توانایی مناسبی در تعمیم دادن دادههای تست دیده

لجستیک و ماشین بردار پشتیبان جز تکنیکهای بنیادی دادهکاوی

نشده دارد .بنابراین میتواند در حوزهی تشخیص میزان بقا که

هستند .این تکنیکها در حوزهی سالمت به نسبت عملکرد بهتری

دادههای تست دیده نشده اهمیت دارند ،عملکرد مناسبی داشته باشد.

بهعنوان تکنیک پایه داشتهاند و بقیهی تکنیکها معموال در کنار آنها

درخت تصمیم یک روش استاندارد و به آسانی قابل فهم است.

استفاده میشوند .استفاده از این تکنیکها میتواند زمینه مناسبی برای

همین سادگی روش منجر به کاربرد روزافزون آن در حوزهی سرطان

متخصصین بالینی جهت ارزیابی اثربخشی روشهای مختلف درمانی

پستان شده است که با عملکرد مناسب همراه بوده است 59.تعامل با

و تاثیرگذاری هر یک از این شیوهها بر طول عمر بیماران و میزان

دیگر الگوریتمهای خوشهبندی از خصوصیات دیگر درخت تصمیم

بقای آنها فراهم آورد.

58

است که آنرا نسبت به دیگر روشها متمایز میکند 60.رگرسیون

چنانچه از خروجی این تکنیکها برای تامین ورودی دادههای

خطی از تکنیکهای آماری و دادهکاوی مهم در حوزهی سرطان پستان

مورد نیاز یک سیـستم پشت یبان تصمیم استفاده شود متخصصان

است که بیشترین کاربرد را با توجه به بنیادی بودن روش در حوزهی

بالینی میتوانند در زمان ارایه خـدمت به بیماران مبتال به سـرطان

61

سینه از طریـق وارد کردن م قادیر ریسک فاکتورهای مرتبط با بیمار،

تشخیص میزان بقا در سرطان پستان داشته است.

الزم به ذکر است که از بین تکنیکهای فوق ،ماشین بردار پشتیبان

سن و وضعیت فیزیکی وی از طریق خروجی هایی که سیستم

که پیچیدگی بیشتری نسبت به دو تکنیک دیگر دارد ،عملکرد بهتری نیز

پشتیبان تصمیم ارایه می کند ،بهینهترین تصمیم برای انتخاب بهترین

نسبت به آنها داشته است .طبق بررسیها ،دو معیار حساسیت و ویژگی

روش درمانی و بهتبع آن افزایش میزان بقای بیماران را فراهم

همیشه با هم بکار برده شدهاند .در بین معیارها ،صحت بیشترین تکرار

آوردند.

را داشته است و پس از آن دو معیار حساسـیت و ویـژگی بیشتـرین

از سوی دیگر متخصصین دادهکاوی نیز میتوانند از طریق مرور

تکـرار را داشـته اند .ایـن داده های پزشکی هیج ساختار رسمی ندارند

نتایج این مطالعه و کسب اطالع از ملزومات بهینه برای بکارگیری

همین امر دادهکاوی را دچار چالش در این حـوزه میکند و معـیارهای

تکنیکهای دادهکاوی ،ایدهآلترین تکنیک و ریسک فاکتورهای

این معیارها میتوانند

متناسب با آن را جهت پیشبینی احتمال بقای بیماران مبتال به سرطان

62

مناسبی باید در این زمینه انتخاب شوند.
53

پیشبینی میزان بقا را به خوبی نشان دهند.
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This review was conducted between December 2018 and March 2019 at Isfahan
University of Medical Sciences. A review of various studies revealed what data
mining techniques to predict the probability of survival, what risk factors for these
predictions, what criteria for evaluating data mining techniques, and finally what data
sources for it have been used to predict the survival of breast cancer patients. This
review is based on the Prism statement consisting of published studies in the field of
predicting the survival of breast cancer patients using data mining techniques from
2005 to 2018 in databases such as Medline, Science Direct, Web of Science, Embase
data and Scopus. After searching in these databases, 527 articles were retrieved. After
removing duplicates and evaluating the articles, 21 articles were used. The three
techniques of logistic regression, decision tree, and support vector machine have been
most used in articles. Age, tumor grade, tumor stage, and tumor size are used more
than other risk factors. Among the criteria, the accuracy criterion was used in more
studies. Most of the studies used the Surveillance, Epidemiology, and End Results
Program (SEER) dataset. Typically, in the field of survival probability prediction,
data mining techniques in the field of classification are given more attention due to
their adaptation to this field. Accordingly, data mining techniques such as decision
tree techniques, logistic regression, and support vector machine were used in more
studies than other techniques. The use of these techniques can provide a good basis
for clinicians to evaluate the effectiveness of different treatments and the impact of
each of these methods on patients' longevity and survival. If the output of these
techniques is used to provide the data input required by a decision support system,
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clinicians can provide risk factors related to the patient, the patient's age, and the
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patient's physical condition when providing services to breast cancer patients.
Through the outputs provided by the decision support system, they provided the most
*
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optimal decision to choose the best treatment method and consequently increase
patient survival.
Keywords: breast neoplasm, data mining, survival.
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