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چکیده
مقدمه :امروزه ،سرطان پستان یکی از شایعترین انواع سرطان میباشد .روشی که همواره جهت
تشخیص نهایی ب هکار میرود ،آزمایش پاتولوژی است که از مشکالتی همچون تهاجمی بودن ،زمان
پاسخ طوالنی و نتایج وابسته به فرد رنج میبرد .لذا ،امروزه استفاده از تکنیکهای نوری ازجمله
طیفسنجی رامان در تشخیص این بیماری بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

روش بررسی :در مطالعۀ حاضر استفاده از روش طیفسنجی رامان در تشخیص سرطان پستان در

1گروه مهندسی پزشکی ،دانشکدۀ مهندسی برق ،دانشگاه
تربیت مدر س ،تهران ،ایران
2گروه مهندسی پزشکی ،دانشکدۀ مهندسی برق ،دانشگاه
تربیت مدرس ،تهران ،ایران
9گروه فیزیک ،دانشکدۀ علوم پایه ،دانشگاه تربیت
مدرس ،تهران ،ایران
4گروه الکترونیک ،دانشکدۀ مهندسی برق ،دانشگاه
تربیت مدرس ،تهران ،ایران
5گروه پاتولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان،
ایران

محمدحسین میرانبیگی ،تلفن03121099111 :

نویسندۀ مسئول:
نشانی الکترونیکmiran@focus-me.com :

سه سطح نرمال ،تومور خوشخیم و بدخیم (سرطان) مورد بررسی قرار گرفته است .سیستم
طیفسنجی رامان بهکاررفته در این مطالعه از لیزری با طول موج  235نانومتر استفاده مینماید .با

استفاده از پردازش طیفهای رامان با تبدیل موجک (جهت حذف نویز و فلورسانس پسزمینه) و
نرمالسازی  SNVو سپس استخراج دو مؤلفۀ اصلی اول طیفها و استفاده از طبقهبندهای  SVMو
 MLPبه تمایز سه گروه سرطانی ،نرمال و خوشخیم اقدام نمودهایم.
یافتهها :با استفاده از پردازشهای ذکرشده و طبقهبندی روی دو مؤلفۀ اصلی نخست طیفها

توانستیم به صحت  52/3درصد در طبقهبندی سه گروه سرطانی ،نرمال و خوشخیم بهترتیب با
حساسیت  53/7درصد 52/7 ،درصد و  011درصد و صحت پیشبینی  55/5درصد 55/3 ،درصد و
 011درصد دست یابیم.
نتیجهگیری :این مطالعه پتانسیل طیفسنجی رامان را در تشخیص سرطان پستان با صحت باال

نشان میدهد.
طیفسنجی رامان ،سرطان پستان ،تبدیل موجک ،تحلیل مؤلفۀ اصلی

واژههای کلیدی:


مقدمه

نشان داده است ،میتوان به طیفسنجی رامان اشاره کرد .تا
به امروز مطالعات بسیاری با استفاده از طیفسنجی رامان در
تشخیص انواع سرطانها صورت گرفته است[ .]5-2این مطالعات
طیف وسیعی از بافتها را همچون پوست[ ،]6پستان[7 ,4و،]5
بافتهای دستگاه گوارش[ ،]4مغز[ ،]3کلیه[ ،]5حلق و بینی[،]2

رحم و دهانۀ رحم[4و ]5شامل میشود.
طیفسنجی رامان یک روش طیفسنجی براساس پراکندگی

غیر االستیک نور تکرنگ است که معموالً از یک منبع نور لیزر
هنگامیکه نور تکرنگ لیزر به یک نمونه

تأمین میشود[01و.]00
برخورد میکند ،بخشی از نور پراکنده میشود .در نور پراکندهشده
تابشهایی در

عالوهبر فرکانس نور فرودی(پراکندگی رایلی)

فرکانس متفاوت نیز مشاهده میشود که پراکندگی رامان نامیده
میشود .میزان اختالف فرکانس نور تابشی و پراکندهشده به

فرکانس نوسان پیوندهای اتمی موجود در مادۀ تحت مطالعه
میتوان با ثبت میزان پراکندگی در هر فرکانس
بستگی دارد .لذا ،
به ساختار مولکولی مادۀ تحت مطالعه پی برد .بدین ترتیب طیف
رامان میتواند بهعنوان اثر انگشت نمونه ب هکار گرفته شود و از این

امروزه ،یکی از بیماریهایی که جوامع بشری را با مشکالت
فراوانی در بخش بهداشت و درمان ،مددکاری و بهزیستی مواجه
ساخته است ،انواع مختلف سرطانها است .سرطان پستان یکی از
شایعترین سرطانها در بین خانمها و مسئول مرگ ومیر هزاران

نفر میباشد .تشخیص زودهنگام این بیماری کمک شایانی به
درمان بیمار خواهد کرد .باتوجه به این امر مطالعات بسیاری در
جهت تشخیص و درمان هرچه سریعتر این بیماری انجام شده
است .اما ،روشی که همواره جهت تشخیص نهایی ب هکار میرود،
آزمایش پاتولوژی است .این روش با وجود تواناییهایی که در
زمینۀ تشخیص انواع بیماریها دارد ،دارای مشکالتی همچون
تهاجمی بودن (نیاز به نمونهبرداری) ،زمان پاسخ نسبتاً طوالنی و
نتایج وابسته به فرد که به تجربه و تخصص پاتولوژیست بستگی
میباشد[ .]0لذا در سالهای گذشته ،تکنیکهای مختلفی
دارد ،
برای حل این مشکالت پیشنهاد شده است .در این میان روشهای
آنجاییکه میتوانند ب هصورت غیر تهاجمی و غیر مخرب

نوری از
ب هکار گرفته شوند ،بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند .از جملۀ این
روشها که در زمینۀ تشخیص تغییرات مولکولی و درنتیجه
تشخیص سریع و صحیح ضایعات بافتی قابلیت بسیاری از خود
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تکنیک در شناسایی مواد مختلف ازجمله نمونههای بیولوژیک
استفاده نمود.
از نظر بافتشناسی ،نئوپالسمها (تومورها) با تجمع و بینظمی
سلولی مشخص میشوند اما ،این ویژگیهای عمومی سلولهای
نئوپالستیک موجب تغییرات خاص در مقادیر یا ترکیب
اسیدنوکلئیک ،پروتئین ،چربی و کربوهیدرات در بافت نیز

بهطور خالصه میتوان گفت چندین نشانگر مولکولی در
میشود .
غشا ،سیتوپالسم ،هسته و فضای بین سلولی وجود دارند که
مولکولهای نشانگر شامل

میتوانند شاخص نئوپالزی باشند.
پروتئینها ،چربیها و اسیدهای نوکلئیک هستند و تغییر در خود

نشانگر یا تعامل آن با مولکولهای دیگر مورد انتظار است .تغییرات
سلولی و مولکولی که در سرطان رخ میدهند ،منجر به تفاوت در
دستآمده از بافتهای سالم و سرطانی
طیفهای رامان ب ه 
میشود[05و.]03
هدف از این مطالعه تشخیص سرطان پستان از بافت نرمال و
تومور خوشخیم با استفاده از طیفسنجی رامان با صحت باال
میباشد لذا ،در این مقاله به بررسی سرطان پستان در سه سطح

نرمال ،تومور خوشخیم و سرطانی با استفاده از طیفسنجی رامان
پرداخته شده است.

پردازش

دستآمده با استفاده از درونیابی
رزولوشن طیفی طیفهای ب ه 
اسپالین به  1cm-1ارتقاء یافت و سپس با استفاده از تبدیل
موجک به حذف نویز و فلورسانس پسزمینه اقدام نمودیم.
بیان سلسلهمراتبی مجموعۀ داده امکان آنالیز چنددقتی را
فراهم میکند که تحت عنوان تبدیل موجک گسسته )(DWT
شناخته میشود[.]04
 Kتابع ویولت )  kj (xکه بیان فضای پایه را در سطح j
تشکیل میدهد ،از یک تابع منفرد ب هنام ویولت مادر ) (xاز
طریق رابطۀ  0تشکیل میشود:
()0

)  kj x   2 j / 2  (2 j x  k

تقریت  ynو جزئیات  znدر سطح  jاز فرمولهای5و  3محاسبه
میشود:

M high

 dm fnm

zn 

m 1

()5

M low

 c m f nm

yn 

m 1

()3
که  n=2jiبا  cm ، i=1,2,…,N/2jها  Mlowتا ضرایب
فیلتر تجزیۀ پایین و dmها  Mhighتا ضریب فیلتر تجزیۀ باال
دادهها با استفاده از جعبهابزار ویولت نرمافزار

هستند.
 Matlab7.7پردازش شدند.
با استفاده از بخشهای تجزیهشده سیگنال میتواند در فرآیند
معکوس بازسازی شود که ب هنام تبدیل معکوس ویولت گسسته
) (IDWTشناخته میشود .اگر آخرین مؤلفۀ تقریب در فرآیند
 IDWTوارد نشود ،هموارترین بخش سیگنال حذف میشود.
درمورد طیف رامان ،این مؤلفه عموماً بخش ناشی از فلورسانس

زمینه است .ب هطور مشابه با حذف جزئیات مرتبۀ باال نویز تا حدی
حذف میشود.
در تبدیل موجک با موجک مادر  ،db4تجزیه به  5سطح،
بهعنوان فلورسانس)و استفاده از پنج سطح جزئیات
حذف تقریبات( 
در بازسازی طیفها به حذف فلورسانس پسزمینه و نویز اقدام
نرمالسازی SNVباتوجه به رابطۀ 0روی

درنهایت،
نمودیم .
طیفها صورت گرفته است.

) y  mean ( y
()0
y


روش بررسی
خوشخیم از

تعداد  3نمونۀ سرطانی 3 ،نمونۀ نرمال و  2نمونۀ
بافت پستان از آزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان شهید بهشتی
کاشان به امانت گرفته شدند و در آزمایشگاه رامان پس از خروج
از محلول فرمالین تحت طیفسنجی رامان قرار گرفتند .از هر
نمونه تعداد  3تا  6طیف از نقاط مختلف آن اخذ شد و درمجموع
تعداد  04 ،06و  34طیف ب هترتیب از نمونههای سرطانی ،نرمال و
خوشخیم اخذ گردید و یک مجموعه شامل  64طیف تشکیل

دستآمده پس از تبدیل به فرمت  .matدر
طیفهای ب ه 

دادهاند.

نرمافزار متلب مورد پردازش قرار گرفتند.

طیفهای رامان با استفاده از سیستم Thermo Nicolet

 Almegaواقع در آزمایشگاه فیزیک رامان دانشگاه تربیت مدرس
اخذ شدند .این سیستم از هارمونیک دوم لیزر  Nd:YLFبا طول
میلیوات
کاررفته 21
موج 235نانومتر استفاده میکند .توان لیزر ب ه 
طیفها با 35بار

میباشد.
و شعاع لیزر در فاصلۀ کانونی  011 m
-1
اسکن در محدودۀ طیفی  411-4111 cm-1با رزولوشن 4cm
اخذ شدهاند.

) std ( y

SNV

دررابطۀ  y SNV 0طیف نرمالشده  y ،طیف نرمالنشده،
)  mean ( yمیانگین تمام نقاط طیفی و ) std ( yانحراف معیار
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نقاط طیفی میباشد.
سه نمونه از طیفهای خام اندازهگیری در سه گروه در شکل0
دستآمده پس از انجام
طیفهای ب ه 

نشان داده شده است.
درپایان ،با
پردازشهای ذکرشده در شکل 5نشان داده شده است .

استفاده از آنالیز  PCAدو مؤلفۀ اول طیفها استخراج گردیدند.
لفههای اصلی یک فرآیند ریاضی است که با
 PCAیا آنالیز مؤ 
مجموعهای از مشاهد هها از

استفاده از یک تبدیل متعامد،
متغیرهای احتماالً وابسته را به مجموعهای از متغیرهای ب هطور
لفههای اصلی) تبدیل میکند[ .]02تعداد
خطی ناهمبسته (مؤ 
لفه های اصلی برابر یا کمتر از تعداد متغیرهای اولیه است .این
مؤ 
گونهای انجام میشود که اولین مؤلفۀ اصلی بیشترین
تبدیل ب ه 
واریانس ممکن (تغییرات ممکن در مجموعۀ داده) را دارا است.
لفههای قبلی عمود هستند (با
حالیکه بر مؤ 
لفههای بعدی در 
مؤ 
بهترتیب دارای بیشترین
لفههای قبلی ناهمبسته هستند) 
مؤ 
اینترتیب اولین مؤلفه دارای بیشترین
به 
واریانس ممکن میباشند .
لفههای بعدی کاهش
واریانس است و بهترتیب این واریانس در مؤ 
صورتیکه مجموعۀ داده دارای توزیع توأماً نرمال باشد،

مییابد .
در

لفههای اصلی مستقل خواهند بود .تحلیل مؤلفههای اصلی
مؤ 
میتواند برای کاهش ابعاد داده مورد استفاده قرار بگیرد،
اینترتیب مؤلفههایی از مجموعۀ داده که بیشترین تأثیر را در
به 

واریانس دارند ،حفظ میکند.
لفههای اول و دوم طیفها در سه کالس سرطانی ،نرمال و
مؤ 
خوشخیم در نمودار پراکندگی شکل 3نمایش داده شده است.

طورکه از مقایسۀ شکل 0و شکل 5مشاهده میشود،
همان 

نمونهها

طیفهای خام بهشدت متأثر از فلورسانس پسزمینۀ

میباشد که در طول موج لیزر ب هکار رفته ( 235نانومتر) بسیار

پیکهای
حالیکه پس از انجام پردازشهای مذکور 
قوی است در 
نمونههای مربوط به سه گروه در

رامان بهخوبی آشکار شدهاند.
فضای دو مؤلفۀ اصلی بهخوبی متمایز شدهاند این امر در شکل3
بهوضوح مشاهده میشود.


دستآمده پس از پیشپردازش در سه گروه
شکل :5میانگین طیفهای ب ه 
سرطانی ،نرمال و خوشخیم

لفههای اول و دوم طیفها پس از اعمال
شکل :3تصویر پراکندگی مؤ 
پیشپردازش در سه گروه سرطانی ،نرمال و خوشخیم


لفههای اصلی ،دو مؤلفۀ اصلی اول و دوم
پس از استخراج مؤ 
بندهای
بهمنظور طبقهبندی ب هکار گرفته شد و با استفاده از طبقه 

5
0
 SVMو شبکۀ عصبی پرسپترون چندالی ه ) (MLPبه
طبقهبندی نمونهها با استفاده از اعتبارسنجی دهالیه 3در سه گروه

اقدام گردید .در طبقهبندی  SVMاز سه طبقهبند SVM
جملهای
چند 
دوکالسه بهروش یک کالس دربرابر بقیه 4با هستۀ 

دستآمده توسط
مرتبۀ سه استفاده گردید .ماتریس سردرگمی ب ه 
این طبقهبند در جدول نشان داده شده است .در طبقهبندی با
استفاده از  MLPاز یک شبکۀ عصبی دارای یک الیۀ میانی با
هفت نرون استفاده شد .این شبکه همچنین دارای دو نرون
ورودی برای دو ویژگی (دو مؤلفۀ اول طیفها) و سه نرون خروجی
میباشد .ماتریس
بهازای سه گروه (نرمال ،سرطانی و خوشخیم) 

سردرگمی طبقهبندی MLPنیز دقیقاً مشابه مورد SVM
ب هدست آمده است که درجدول نشان داده شده است .در این
جدول ناحیۀ نشان داده شده با زمینۀ سفید درواقع همان ماتریس
سردرگمی است که نشاندهندۀ توزیع تشخیصهای درست و
نادرست روی سه گروه است .در این ماتریس گروههای واقعی روی
1

Support Vector Machine
Multi Layer Perceptron
3
10-fold Cross Validation
4
One Vs Rest
2

شکل:0سه نمونه از طیفهای خام اندازهگیریشده در سه گروه سرطانی،
نرمال و خوشخیم
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بینیشده توسط طبقهبند روی سطرها نشان
ستونها و گروه پیش 

اینترتیب عناصر روی قطر اصلی نشاندهندۀ
به 
داده شده است .
تعداد تشخیصهای صحیح در هر گروه میباشد .ردیف آخر این
جدول نشاندهندۀ حساسیت تشخیص در هر گروه میباشد که از
بندیشده ب هصورت صحیح به کل
تقسیم تعداد نمونههای طبقه 
نمونههای آن گروه ب هدست میآید و همچنین ستون آخر جدول

نشاندهندۀ صحت پیشبینی بهازای هر گروه میباشد که با

تقسیم تعداد نمونههایی که بهدرستی به یک گروه تعلق گرفتهاند
به تمام نمونههای تعلقیافته به آن گروه ب هدست میآید.

نتیجهگیری
طیفسنجی رامان ب هخوبی

مطالعۀ حاضر نشان میدهد که
میتواند جهت تشخیص سرطان در پستان استفاده گردد.

کاررفته برای طیفسنجی در این
همچنین با وجود اینکه لیزر ب ه 
مطالعه دارای طول موج  235نانومتر میباشد و نمونههای
بیولوژیک در این طول موج فلورسانس زیادی از خود نشان
میدهند که سیگنال رامان را میپوشاند ،اما با استفاده از تبدیل

موجک امکان دستیابی به ویژگیهای اصلی رامان ب هدست آمد.
دستآمده
آنچه در این مطالعه ب هدست آمد ،توانسته است نتایج ب ه 
توسط آقای بروزک-پلوسکا و همکاران درمورد تشخیص سرطان
پستان در شرایطی مشابه را که همانا حساسیت  65درصد53 ،
درصد و  75درصد ب هترتیب برای گروههای سرطانی ،نرمال و
خوشخیم میباشد[ ،]06تا حد زیادی بهبود بخشد.

در این مطالعه نشان داده شد که با استفاده از تکنیک
طیفسنجی رامان میتوان به صحت باالیی از تشخیص در

حالیاست که در اینجا
درجهبندی سرطان دست یافت .این در 

برخالف روش متداول هیستوپاتولوژی ،تمام تشخیصها ب هصورت

اتوماتیک انجام میشود .این امر عالوهبر کاهش زمان تشخیص،
احتمال بروز خطاهای انسانی و وابستگی نتایج به تجربۀ فردی را
آنجاکه مبتنی بر
نیز کاهش میدهد .ب هعالوه این روش از 
میتواند ب هصورت غیرتهاجمی
نمونهبرداری نوری از بافت میباشد ،

گرفتهشود.
ب هکار
بافتی
بررسیهای
برای
نیز

دستآمده با استفاده از طبقهبندهای
جدول :0ماتریس سردرگمی ب ه 
 SVMو MLP

1/555

1

5

2

1/553

1

05

0

N C

0

34

1

1

B

1/523

0

1/527

1/537

Output Class

Target Class
N
B

C

طورکه در جدول  0نشان داده شده است ،با استفاده از
همان 

پردازشهای ذکرشده و طبقهبندی روی دو مؤلفۀ اصلی نخست

طیفها توانستیم به صحت  52/3درصد در طبقهبندی سه گروه

سرطانی ،نرمال و خوشخیم بهترتیب با حساسیت  53/7درصد،
 52/7درصد و  011درصد و صحت پیشبینی  55/5درصد55/3 ،
درصد و 011درصد دست یابیم.
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