
DOI: 10.48305/jims.v40.i665.0188   

 

 ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران گروه فیزیک پزشکی، دانشکذه -1

 پزشکی، دانشگاه شهیذ بهشتی، تهران، ایرانکارشناسی ارشذ، مهنذسی پرتو  -2

 بخش رادیوتراپی، بیمارستان میالد اصفهان، اصفهان، ایران   -3

 ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران گروه فیزیک پزشکی، دانشکدهایرج عابدی:  :یمسؤولنویسنده
 Email: i.abedi@med.mui.ac.ir  

 

 

http://jims.mui.ac.ir 

 188 1401اول خرداد  ی/ هفته665ی / شماره 40سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

 1401 اول خرداد ی /هفته665 ی/شمارهچهلمسال  مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 7/4/1401تاریخ چاپ:  8/12/1400تاریخ پذیزش:  15/10/1400تاریخ دریافت: 

  
  یسیمغناط دیتشد ریمغس با استفاده از تصاو یومایگل یتومورها ی درجه نییو تع یبند طبقه

 نیماش یریادگی یها تمیو الگور

 
 3، علیرضا عموحیدری2، فاطمه دالوند1ایرج عابدی، 1زهرا پاپی

 
 

چکیده

 Magnetic) یسیهغٌاط ذیتطذ یربرداریبا استفادُ از تصَ يیهاض یریادگیفراٍاى  یّا  تیدر بسرگساالى است. قابل ِیاٍل یتَهَر هغس يیتر هتذاٍل ،َهایگل مقدمه:

resonance imaging )MRI یصیهختلف تطخ یّا ٌِیکوک بِ پسضکاى در زه یٍ بِ هَقغ تَهَرّا برا قیدق صیدر تطخ یکاربرد یتَاًذ آى را بِ ػٌَاى ابسار یه 
 .باضذ یبِ صَرت خَدکار ه یریادگی یّا تنیبا اًَاع الگَر َهایگل یتَهَرّا ی درجِ يییٍ تؼ یبٌذ پژٍّص، قطؼِ يیکٌذ. ّذف از ا لیتبذ یٍ درهاً

 چالص  ی دادُ ی از هجوَػِ َهایهبتال بِ تَهَر گل واریب MRI ،285 تِیهذال یهَلت ریتصاٍ یبر رٍ کِ است یکاربرد -یادیبٌ ی هطالؼِ کی يیا ها: روش

BraTS 2018 َِهایگل یتَهَرّا یبٌذ اًجام ضذ. جْت طبق ( درجِ باالHigh grade glioma )HGG يییٍ درجِ پا (Low grade glioma) LGG ابتذا ،
 .تَهَر بِ کار گرفتِ ضذ ی درجِ يییتؼ یبرا VGG16 ی ضبکِ یبر هبٌا یبٌذ صَرت گرفت، سپس طبقِ U-Net ی با ضبکِ یبٌذ قطؼِ

بِ دست  71/0ٍ  70/0، 76/0 بیبِ ترت افتِی صیافسا یِ یتَهَر ٍ ًاح ی کل تَهَر، ّستِ یًَاح یضذُ برا ی بٌذ طراح قطؼِ( Dice) سیدا بیضر يیاًگیه ها: یافته

 .حاصل ضذ درصذ HGG  ٍLGG ،01/99تَهَر در دٍ گرٍُ  ی درجِ يییبِ هٌظَر تؼ VGG 16 ی ضبکِ یبر هبٌا یطٌْادیبٌذ پ آهذ. صحت طبقِ

 یهطخص ٍ ًرخ بقا یبردار ّواًٌذ ًوًَِ یتْاجو یّا را بذٍى استفادُ از رٍش َهایتَهَر گل ی تَاى درجِ یه ،يیهاض یریادگی یّا با استفادُ از رٍش گیزی: نتیجه

 .ذیبْبَد بخط ّا را ى آ یزًذگ تیفیٍ ک واراىیب يیا

 یسیهغٌاط ذیتطذ ریتصاٍ ؛َهایگل ی؛بٌذ طبقِ ی؛بٌذ قطؼِ ؛يیهاض یریادگی واصگان کلیدی:

 
 دیتشد زیمغش با استفاده اس تصاو یومایگل یتومورها ی درجه نییو تع یبند طبقه .پاپی زّرا، ػابذی ایرج، دالًَذ فاطوِ، ػوَحیذری ػلیرضا ارجاع:

 188-193(: 665) 40؛ 1401هجلِ داًطکذُ پسضکی اصفْاى . نیماش یزیادگی یها تمیو الگور یسیمغناط

 

 مقدمه

 یتوموره ا  درص ذ  80 و هی  اول یمغسی تومورها درصذ 30 ،وماهایگل

ی س  یمغناط ذیتط ذ  یربرداریتص و  .(1)ض ودذ   یمغس را ضامل م میبذخ

(Magnetic resonance imaging )MRI ،یروش ارخ   ر ب   را 

ف راوا  ب ه    ی. با توخه به دسترس(2)است  یمغس یها تومور صیتطخ

 هی  تدس یرا برا یریادگیمختلف  یها کیتکنتوا   یم ی،پسضک ریتصاو

خه ت   حیدر حال حاضر، روش راها به کار گرفت.  داده نیا لیو تحل

 یبن ذ  قطؼ ه  ی،پسض ک  ریتومور در تصاو ی محل، ضکل و ادذازه نییتؼ

 یتواد ذ امک ا  بررس     یم ی،تومور مغس یبنذ . قطؼه(3)باضذ  یم یدست

ت ر   قیدق یبنذ طبقه نیسالم اطراف، همچن یها گسترش تومور به بافت

 .تومور را فراهم سازد ی درخه نییبه منظور تؼ

Naser و Deen   ی خودک  ار توموره  ا  یبن  ذ ب  ا ه  ذف طبق  ه 

(Low grade glioma )LGGو  ریپ  ردازش تص  و یه  ا ، از روش

 نی ی در تؼ یها توادستنذ به دقت خوب بهره خستنذ. آ  یػصب یها ضبکه

 .(4) ابنذیدست  LGG یتومورها ی درخه

 یبن ذ  ب ا ه ذف طبق ه    ،و همکارا  Kollerathu ،یگرید ی مطالؼهدر 

 یػص  ب ی ض  بکه LGGو  HGG( High grade glioma)ی توموره  ا

ResNet-50 ی داده ی را در مدموػه BraTS2017  (5)به کار برددذ  . 
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Rehman   مختل ف   یػصب یها از ضبکه ،یپژوهط درو همکارا

Alex net ،net Google  وVGG net ادواع متف او    یبنذ  طبقه یبرا

 ی استفاده دموددذ. ضبکه سیپوفیو ه ومایمننژ وما،یضامل گل یتومور مغس

VGG16 69/98ص حت ب ا مق ذار     نیدوع تومور به ب اتتر  نییدر تؼ 

 . (6) نذافتیدست 

 اس تفاده از  ب ا  خودک ار  یروض   ی حاضر، ارائه ی مطالؼههذف از 

توم ور ب ا    ی درخ ه  نی ی تومور و تؼ یبنذ خهت قطؼه U-Net ی ضبکه

 ریاز تص  او میمس  تق ی و ب  ا اس  تفاده VGG16 ی ض  بکهاس  تفاده از 

 .باضذ یم MRI تهیمذال یمولت

 

 ها روش

استفاده ض ذه از   یها باضذ. داده یم یکاربرد -یادیمطالؼه از دوع بن نیا

 ی توم ور مغ س   یبن ذ  ب ه د اچ ل الص قطؼ ه     یا مرخ غ مؼتب ر داده   کی

(Brain tumor segmentation) ی اد ذ. مدموػ ه داده   استخراج ضذه 

 BraTS 2018مورد استفاده در پ ژوهص حاض ر، مرب وه ب ه ل الص      

 LGGو  HGG م ار یب 75و  MRI ،210   ی تهیمذال یمولت ریضامل تصاو

 یتوم ور  ید واح  یبن ذ  دخست، به منظور قطؼ ه  ی . در مرحله(7)بود 

ب ا   یابی  ض بکه خه ت آم وزش و ارز    یو طراح ریپردازش تصاو صیپ

، (Dice similarity coefficient) سی  تط ابه دا  بیض ر  یاره ا یمؼ

آزم و    یه ا  هوس ذروف در داده  ی و فاص له  تیاختصاص ت،یحساس

توم ور   ی درخ ه  نی ی ب ه منظ ور تؼ   یبن ذ  صور  گرفت. سپس، طبقه

HGG و LGG یه ا  افت ه یب ر اس ا     ریپردازش مدذد تص او  صیبا پ 

ب ا   یابی  ض بکه خه ت آم وزش و ارز    یو طراح   یبن ذ  قطؼه ی مرحله

دقت م وارد   ت،یاختصاص ت،ی، حساس(Accuracy) صحت یارهایمؼ

و  یبن ذ  ادداچ ضذ. ه ر ک ذاچ از مراح ل قطؼ ه     یو منف مثبت ینیب صیپ

ک را  ب ا    ی و کتابخاد ه  TensorFlowدر ضبکه ب ا بس تر    یبنذ طبقه

 3. 7. 2 ی دس  خه (Python) تو یپ  ا یس  یدو اس  تفاده از زب  ا  بردام  ه

هس ته و   56ب ا   وتریابرک امپ  یه ا رو  . آموزش ضبکهذیگرد یساز ادهیپ

 یک  یگراف ی ردازد  ذهو پ Xeon E5-2600 یس  ر intel ی پردازد  ذه

NVIDIA Tesla K80 در  نید و  یه ا  یفناور یراهبرد طگاهیاز آزما

ادداچ ضذ. به  1400تا خرداد ماه سال  1399سال  ماه آبا  یزماد ی بازه

ک ل   درص ذ  60آموزش در هر مرحله ض امل   یها داده ،طور مطخص

 میو تنظ   یابی  ارز یها برا داده درصذ 20ضبکه،  یریادگیها خهت  داده

 درص ذ  20 تی  دها در و یریادگی   ن ذ یضبکه در ط ول فرا  یپارامترها

 به کار برده ضذ. ییدها یابیآزمو  خهت ارز یها داده

در  ریتص او  ی : اد ذازه یبنذ قطؼه ی ها در مرحله پردازش داده صیپ

 صیباضذ. ب ه منظ ور اف سا    یم BraTS2018 ،155×240×240 یها داده

ب ا ح  ف    190×190×135ب ه   ریکاهص ابؼاد تصاو ،یقذر  محاسبات

و  ییابت ذا  یه ا  و ح  ف ب رش   ریاطراف تص او  اهیس ی هیمناطق حاض

از  نیادگی  با ک م ک رد  م   تهیهر مذال ریادداچ ضذ. سپس، تصاو ییادتها

 یس از  در هر برش درم ال  اریم بر ادحراف مؼیو تقس کسلیضذ  هر پ

 ی ض بکه  ،بهت ر  یریادگی  آم وزش و   یه ا  داده صیاف سا  ی. ب را گردیذ

ص ور  گرف ت.    (Patch-based) ب ر تک ه   یبا روش مبتن ییافسا داده

 ی توم ور ب ا اد ذازه    یله ار تک ه ح او    ری، از هر برش تص و نیبنابرا

 .(1)ضکل  استخراج ضذ یبه صور  تصادف 160×160

 

 
 

 بنذی گلیوما ارائه شذه برای قطعه U-Net. معماری 1شکل 

 
 یبن ذ  مقال ه، قطؼ ه   نیدر ا :یبنذ قطؼه ی و آموزش ضبکه یمؼمار

مط   هور  U-Net ی ب   ر اس   ا  اص      ض   بکه وم   ایتوم   ور گل

Ronneberger ی از ضبکه یی. ضما(8) ذیگرد یساز و همکارا  آماده 

 ریض بکه ض امل مس     نیضذه است. ا میترس 1ضذه، در ضکل  یطراح

ض امل   رهایک ذاچ از مس    باضذ. ه ر  یمتقار  م ییگطا و رمس یگ ار رمس

حف   ض ود. در    ریاست تا تقار  در هر دو مس   یپنح بلوک کادولوضن

 لت ر یب ا ابؼ اد ف   یکادولوضن ی هیت دو ی، هر بلوک دارایرمسگ ار ریمس

ه ر   یباض ذ. در ادته ا   یم Relu یساز و تابغ فؼال کیطول گاچ  ،3×3

ب ا ابؼ اد   ( Max-pooling) حذاکثر تدمغ هیاز لهار بلوک اول ت کی

به منظور  ییرمسگطا ریاػمال ضذه است. در مس 2×2و طول گاچ  لتریف

 ی هی  ت کیهر بلوک با  (Feature mapی )ژگیو ی ابؼاد دقطه صیافسا

Up-convolutional کی  و طول گاچ دو، آغاز و با  2×2 لتریبا ابؼاد ف 

و  یگ  ار  رم س  ریآ  در مس   یژگ  یو ی اتصال مط ابق ب ا دقط ه    ی هیت

 ض ود. در  یددب ال م    3×3 لت ر یبا ابؼاد ف یکادولوضن ی هیدو ت نیهمچن

به ک ار رفت ه    1×1با ابؼاد  یکادولوضن ی هیت کی ،بلوک نیآخر یادتها

ب رازش و   صیاز ب   یریب ه منظ ور خل وگ    یح ف تصادف ی هیاست. ت

 یخروخ   به منظور حف   ابؼ اد   (Same padding) مطابه یگ ار هیت

 ی ن ه یاز ت ابغ هس  ،ض بکه  یاستفاده ض ذ. خه ت طراح     یمطابه ورود

 و همک    ارا    Kermi ی ارائ    ه ض    ذه در مطالؼ    ه    ذی    بریه

 . (9) گردیذاستفاده 
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 گلیوماهابنذی  . معماری ارائه شذه برای طبقه2شکل 

 

از  HGG ،LGG م ار یب 220 یآموزش م ذل ب ا ادتخ اص تص ادف    

صور  گرفت. سپس، از ه ر ب رش    BraTS 2018 ی داده ی مدموػه

ب ه ػن وا     160×160 ی توم ور ب ا اد ذازه    یلهار تک ه ح او   ،ریتصو

ه ر   یب رش ب را   135ب ا توخ ه ب ه تؼ ذاد      .ضذ  به ضبکه داده یورود

آم وزش م ذل،    ی. براذیآموزش ادتخاص گرد یبرا ریتصو 118800 ،تهیمذال

 تمیپ  نح و الگ  ور اخ را  یه  ا ، تؼ  ذاد دوره16 ی ب  ا اد ذازه  (Batch) دس ته 

 (Stochastic gradient descendی )کاهط   یتص ادف  ا ی  س از گراد  نهیبه

 بیبه ترت یفروپاض بی، تکاده و ضرهیاول یریادگی. درخ ذیادتخاص گرد

  ضذ. میتنظ 0001/0و  9/0، 01/0

  ،ت ه ی: در ه ر مذال یبن ذ  طبق ه  ی ه ا در مرحل ه   پ ردازش داده  صیپ

توم ور ب ه    ی اد ذازه  نیاطراف ب رش ب ا بسرگت ر    ی هیبرش در داح 32

اس تخراج ض ذ. ب ا     یدق ت و ک م ض ذ  ب ار محاس بات      صیمنظور افسا

 یه ا   کس ل یتوم ور، پ  یبن ذ  قطؼ ه  ی حاصل از مرحله حیدتا یریبکارگ

ب ه ػن وا     بی  ب ه ترت  یرتوم ور یغ یها کسلیمناطق تومور و پ یحاو

در دظ ر گرفت ه ض ذ. س پس،      ن ه یزم یه ا  کسلیو پ یاصل یها کسلیپ

 ی آموزش ضبکه .ذیضرص گرد 2/0در  یرتوموریغ یها کسلیضذ  پ

و  T2W ،FLAIRب ا وز    یریتص و  ی ت ه یض ذه ب ا س ه مذال     یطراح

T1Wc   صور  گرفت. ب ا توخ ه ب ه تؼ ذاد      یکادال ورود 3به ػنوا

ب ا ل رخص    LGG ریتص او  یب ر رو  ییافسا ، دادهLGG ریکمتر تصاو

 یابی  خهت آموزش، ارز ریتصاو یها ها ادداچ ضذ. تؼذاد برش آ  یافق

 .(2گردیذ )ضکل ادتخاص  912و  912، 6890با  بیو آزمو  ضبکه به ترت

 ب ر  یادتق ال  یریادگی: روش یبنذ طبقه ی و آموزش ضبکه یمؼمار

 HGG یتوموره ا  یبنذ به منظور طبقه VGG 16 (10) ی ضبکه یمبنا

 2ضذه در ضکل ی طراح ی از ضبکه یاگرامی. دذیادتخاص گرد LGGو 

ب ه منظ ور    VGG 16 ی ض بکه  یریض ذه اس ت. در ب ه ک ارگ     میترس

ضبکه به هم ا    نیا یادیو م هیاول یها هیت ومایگل یتومورها یبنذ طبقه

 یری  گ نیادگی  ادغ اچ م  هیت کی ینیگسیمادذ. در ادامه، با خا یضکل باق

ب ا   یح  ف تص ادف   ی هی  ت کی  ، (Global average poolingی )کل

تم اچ   ی هی  س ه ت  یواحذ به خا متراکم با دو ی هیت کیو  7/0فاکتور 

مک س در   سافت یساز تابغ فؼال ن،یو همچن VGG16 ی متصل ضبکه

. به منظ ور آم وزش   ذیگرد یمطالؼه طراح نیبنذ ا ضبکه طبقه یخروخ

 SGD (Stochastic gradient descentی )ساز نهیبه تمیمذل از الگور

 ی ا متق    اطغ دس    ته یو آدتروپ     001/0 یریادگی    ب    ا د    رخ 

(Categorical cross entropy ) اس تفاده ض ذ.    ن ه یبه ػنوا  ت ابغ هس

و  16 بی  اخرا به ترت یها ورهدسته و تؼذاد د سیمذل صحت، سا اریمؼ

 ادتخاص ضذ. 8

 پ     ژوهص در اخ        ک     ذای     ن مطالؼ     ه ب     ا   

(IR.MUI.MED.REC.1398.697 در ) دادط   گاه ػل   وچ پسض   کی

 .اصفها  تأییذ ضذه است

 

 ها افتهی

 بیضر یپارامترها نیادگیمربوه به م حیدتا :یبنذ مربوه به قطؼه حیدتا

 یهوس ذروف ب را   ی و فاصله تیاختصاص ت،یحساس ،(Dice) سیدا

 (Dice) سی  دا بیض ر  نیادگی  . مذیگرد نییمختلف تومور تؼ یدواح

، 76/0 بی  به ترت افتهی صیتومور و افسا ی کل تومور، هسته یدواح یبرا

، 91/0 بی  ب ه ترت  ید واح  نیا یبرا تیحساس نیادگیو م 71/0، 70/0

مختلف  یدواح یبرا تیاختصاص نیادگیبه دست آمذ. م 86/0و  80/0

ک ل توم ور    یهوس ذروف ب را   ی برآورد ضذ. فاص له  99/0و  کسا ی

 بی  ب ه ترت  افتهی صیتومور و افسا ی هسته ی هیفاصله در داح نی، ا82/8

   .به دست آمذ 20/7و  43/4

« یختگ  یر دره م  سیم اتر » حیدت ا  :یبن ذ  مرب وه ب ه طبق ه    حیدتا

(Confusion matrix) نی  آمذه است. ا 3آزمو  در ضکل  یها از داده 

 دهذ.  یبنذ را دطا  م ػملکرد طبقه حیدتا
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و  یواقؼ یها در مورد برلسب یاط ػا  ارزضمنذ ،سیماتر نیا

بن ذ   طبق ه  یابی  در ارزده ذ.   یارائه م   را بنذ ضذه توسط طبقهی نیب صیپ

 ریمق  اد LGGو  HGGتوم  ور در دو گ  روه  ی درخ  ه نی  یخه  ت تؼ

 ین  یب صیدق ت م وارد پ     ت،یاختصاص   ت،یصحت، حساس یپارامترها

، 18/99، 94/98، 01/99 بی  آزم و  ب ه ترت   یها در داده یمثبت و منف

 .حاصل ضذ درصذ 20/97و  69/99

 

 بحث

خودک ار   یبن ذ  ب ه منظ ور طبق ه    ذی  خذ تمیالگور کیمطالؼه،  نیدر ا

حاص ل از   حیب ا اس تفاده از دت ا    MRI ریدر تص او  وم ا یگل یتومورها

 ضذ.  یتومور مؼرف یبنذ قطؼه ی مرحله

 ی حاضر، از ض بکه  ی مطابه مطالؼه، Deen و Naser ی در مطالؼه

 ی ض بکه  یب ر مبن ا   یبن ذ  و طبق ه  U-Net یمبنا بر یکادولوضن یػصب

VGG16درخ  ه  نی  ی؛ ام  ا ب  ه منظ  ور تؼLGG  ص  ور  گرف  ت. در

ضامل ح ف  یبنذ پردازش قبل از قطؼه صیمرحله پ کی ها آ  ی مطالؼه

 یػص ب  ی . ضبکهذیادداچ گرد یساز تومور و درمال یرضروریغ یدواح

در  یض  امل له  ار بل  وک کادولوض  ن  U-Net یمبن  ا ب  ر یکادولوض  ن

، ب ه ص ور    VGG16 ی آخ ر ض بکه   ی هی  ت 3 رییو با تغ یبنذ قطؼه

 کی  مت راکم ب ا    ی هی  و ت 5/0با فاکتور  یمسطر، ح ف تصادف ی هیت

 یبن ذ  به کار برددذ و دقت طبق ه  LGGتومور  ی درخه نییواحذ در تؼ

 . (4)را گسارش کرددذ  95/0

 یبن ذ  قطؼ ه  ی و همکارا  بذو  مرحله Kollerathu ی در مطالؼه

حد م   نیپردازش ضامل ادتخ اص ب رش ب ا بسرگت ر     صیپ ی و با مرحله

آ  آم وزش ض بکه را    ینییو پ ا  ییتومور و ادتخاص تنها دو برش ب ات 

 یبن ذ  ضبکه خهت طبقه نیدقت ا ت،یاختصاص ت،یحساسادداچ داددذ. 

 . (5) گسارش ضذ درصذ 4/99و  2/98، 9/90 بیتومور به ترت

ه  ا و  ب  ه دس  ت آم  ذه از آ  حیدت  ا گ  ر،یمطالؼ  ا  د یب  ا بررس  

در  VGG 16 ی مختل ف از ض بکه   ی ذهی  آموزش د   صیاز پ یها ضبکه

را ب ا   VGG16 ی تماچ متص ل ض بکه   هیمطالؼه استفاده ضذ. سه ت نیا

 کی  و  یح ف تصادف ی هیت کی ،یکل یریگ نیادگیادغاچ م ی هیت کی

و  میمذل تنظ یمکس در خروخ سافت یساز متراکم و تابغ فؼال ی هیت

. در میافتی  دس ت   LGGو  HGG یبنذ در طبقه 01/99 یبه دقت بات

ب ا اس تفاده از روش    یبن ذ  قطؼ ه  ی در مرحل ه  ییافسا داده ،مطالؼه نیا

و  ریاز هر برش تص و  یتصادف ی هیبر تکه با استخراج لهار داح یمبتن

 یه ا  تنها ب ا روش ل رخص در داده   ییافسا داده یذبن طبقه ی در مرحله

LGG مند ر ب ه    ییافسا داده گرید یها روش یری. به کارگذیادداچ گرد

در  ین  یب صیپ   یها خهت آموزش و ک اهص خطاه ا   تنوع داده صیافسا

 ادسی  از وار م،یو با بهتر ساختن مذل در تؼم   ذهیآزمو  گرد یها داده

مس تلسچ   ی ی، افسا داده گ ر ید یه ا  روش یریکاهذ. اما به ک ارگ  یمذل م

قذرتمن ذتر   GPUض بکه و اس تفاده از    یریادگی   یب را  یزما  ط وتد 

 ی از ض بکه  ن ذه، یباضذ. در مطالؼا  آ یم یریادگی نذایفر غیخهت تسر

 نیآ ، همچن   یداخل   یتوم  ور و د  واح یبن  ذ قطؼ  ه یموخ  ود ب  را

 نیهمچن   وم ا، یمب ت  ب ه توم ور گل    م ارا  یب ینیبال یها داده یبنذ طبقه

خودک ار   یه ا  روش ی اس تفاده خواه ذ ض ذ. ارائ ه     گ ر ید یتومورها

تواد ذ   ی، مMRI ریاز تصاو میمستق ی با استفاده یبنذ و طبقه یبنذ قطؼه

 ی درخ ه  یرته اخم یغ صیتط خ  نیتومور، همچن   قیدق یبنذ در قطؼه

 کننذه باضذ. کمک تومور و درما  به موقغ به پسضکا 

  

 یریگ جهینت

 یتوموره ا  یبن ذ  خودک ار خه ت طبق ه    یحاضر، روض   ی مطالؼهدر 

HGG  وLGG ریتصاو یبر مبنا MRI ب ه   یب ردار  به دموده ازیبذو  د

بن ذ   . طبق ه ذی  و صرف وق ت ارائ ه گرد   کیوتاکتیاستر یروش تهاخم

، VGG 16 ی ذهی  آم وزش د   صیاز پ   ی ض بکه  یضذه بر مبنا ی طراح

  یرا ب  ا دق  ت ب  ات   LGGو  HGG وم  ایگل یتوادس  ت توموره  ا 

 .کنذ یبنذ طبقه درصذ 01/99

 

 تشکر و قدردانی

و  398980 ی ارضذ ب ا ض ماره   یکارضناس ی دامه ا یمقاله حاصل پا نیا

( در IR.MUI.MED.REC.1398.697) پ  ژوهص  در اخ     ک  ذ

تزچ است از مؼاودت  ا یدر پا باضذ. دادطگاه ػلوچ پسضکی اصفها  می

 یط گاه یآزما ی اصفها ، ضبکه یدادطگاه ػلوچ پسضک یمحترچ پژوهط

 .مییخود را ابراز دما مادهیصم یمراتب قذرداد ی،راهبرد یها یفناور
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Abstract 

Background: Glioma is the most common primary brain tumor in adults. Various machine learning tools via 

magnetic resonance imaging can make it a practical instrument in accurate and early diagnosis of tumors thereby 

assisting physicians in diverse diagnostic and therapeutic fields. The aim of this study is to automate the process 

of defining and determing the grade of glioma tumor with the use of a variety of learning algorithms.  

Methods: This is a fundamental-applied study performed on multimodal MRI images of 285 patients with 

glioma tumors from the BraTS 2018 Challenge Database. In order to classify glioma tumors as high and low 

grade, first a was performed with U Net network for the definition purposes, then the results were incorporated 

for classification in VGG16 network to determine the exact grade of tumor. 

Findings: The mean value of Dice Similarity Coefficient (DSC) for the classification designed for regions of the 

complete tumor, core of the tumor and the enhanced areas were 0.76, 0.70 and 0.71 respectively. The accuracy 

of the proposed classification based on VGG 16 network to determine the grade of tumor in both HGG and LGG 

groups was 99.01%. 

Conclusion: Machine learning methods can he useful to determine the glioma tumor grade instead of using 

invasive proceedures like biopsy which in turn improves overall survival rate of these patients and their quality 

of life. 
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