
Detektering av återkommande stämbandscancer med hjälp av siamesiska neurala nätverk

Vi tränar Siamesiska Neurala Nätverksmodeller på inspelningsdata från hundratals individer,
med målet att detektera gradvisa röständringar bland patienter. Modellerna testas på 
inspelningar från individer med återfall av stämbandscancer och resultaten tyder på en 
observerbar röstförändring.

Ett av de allra vanligaste symptomen för patienter som lider av stämbandscancer är 
röstförändringar. Patientens röst har en tendens att bli raspigare i takt med cancerns 
spridning över stämbanden. Dessa förändringar är så pass påtagliga att de går att använda 
som diagnosunderlag. Den gradvisa karaktären av röständringarna kan däremot göra det 
svårt för läkare att höra skillnad mellan en frisk röst och en sjuk röst. Nya tekniker och 
teknologier gör det möjligt att skapa verktyg som kan detektera denna typ av förändringar 
och på så vis användas som underlag för läkare i både diagnosticerings- och 
behandlingssyfte. I denna avhandling undersöker vi möjligheten att använda Siamesiska 
Neurala Nätverk för att detektera röstförändringar bland patienter som lider av återfall av 
stämbandscancer. I samarbete med VoiceDiagnostic Sweden AB och läkare vid Lunds 
universitetssjukhus tränades maskininlärningsmodeller till att mäta avstånd mellan 
inspelningar från patienter, med målet att kunna detektera avvikelser från originaltillståndet
av patienternas röster. Genom träning lyckades dessa modeller lära sig en kondenserad 
representation av inspelningarna som i sin tur kunde användas, dels för att skilja på olika 
individers inspelningar, men även för att bedöma avstånd mellan inspelningar som 
härstammade från samma person. De resulterande modellerna lyckades skilja på om par av 
inspelningar kom från samma eller olika användare, med en noggrannhet på över 90%. 

Ett flertal olika variabler, som till exempelvis tonhöjd och AR-parametrar, extraherades från 
ljudfilerna för att användas som träningsdata för de olika modellerna. Olika 
modellarkitekturer testades även med syftet att finna den optimala strukturen. 

Slutsatsen från arbetet är att det är fullt möjligt att spåra röstförändringar bland individer 
med hjälp av Siamesiska Neurala Nätverks, och att denna metod även kan appliceras för att 
detektera röstskillnader bland patienter med återfall av stämbandscancer. 
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