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  ده يچک
شناسـايي  بنـابراين   ،شـود  يها م  زنان ايراني است كه منجر به ناباروري و كم باروري در آنشايع درهای   يماري ب  يکی از  وزياندومتر :نه وهدف يزم

 يمـار يسـاز ب  از عوامـل مهـم خطر  يکـ يعنـوان   ه بـ يکيوارث ژنتتنکه يبه ا توجه با.  كمك كندآنتواند به درمان   در زنان مي علل ژنتيكي بيماري
 ی مطالعـه از ايـن رو   .شـود  با توجه به عوارضی که در پی دارد دو چندان مـي      اين بيماری    هنگام  ص درست و زود   يلزوم تشخ  باشد  مي وزياندومتر
  . ديانجام گرد ي          كاو  دادهيها وز با روشي اندومتريماري در بي ژنهای وني از موتاسي اثر برخنييجهت تع حاضر

. شد يبررس)  نمونه۲۶۰جمعا ( سالم  افرادوز وي اندومتر بهافراد مبتال يوز بر روي اندومتريماريل در بي ژن دخ۹ن پژوهش اثر يا در :يروش بررس
 ابـن  يدانـشگاه  جهاد يستيز علوم نينو يها يور آفن پژوهشگاه ي ناباروريدرمان فوق تخصصاز مرکز   پژوهش، نيا در استفاده  مورد يها  داده

 و در يکـاو    داده تمي به کمک چهار الگوريساز  مدل. بوديکاو   در داده  سپيند استاندارد کر  ي بر فرا  ي پژوهش مبتن  يمراحل اجرا . شد افتيدر نايس
 . شدياده سازيپ )Weka  ۷/۳ )University of Waikato, New Zealandنرم افزار

ها سبب  يژگي ويلتر اعمال شده بر رويو ف مي باشدزان دقت را دارا ين ميباالتر  K-Starشد که مدل تم، مشاهده ي الگورچهار ی سهيبا مقا:ها افتهي
  .بود Naïve Bayesدرصد مربوط به روش ن يتر نيين پايچنهم.  داشتير مثبتي تاثMLP  مدلي بر رويها شد ول کاهش درصد مدل

وز ي اندومتريماريص زود هنگام بيرا در تشخزان دقت ين ميباالتر ۶۱/۹۹ برابر يا جهيلتر با نتيچگونه في بدون اعمال ه K-Starدلم :يريگ جهينت
  .دمي باشدارا 

  Weka ،MLP ،K-star ،Naïve bayes،J48 ،يبند ، طبقه وزي، اندومتريکاو  داده:يديواژگان کل
  

 مقدمه 
 رحم که   ي داخل  بيماري است که طي آن بافت     وز  ياندومتر     

شود به اشتباه در جايي خارج از رحم قرار           ياندومتر خوانده م  
اندومتريوز يك بيماري خوش خـيم سيـستم ژنيتـال           .گيرد مي

بيـرون  اندومتر   صورت وجود بافتي شبيه بافت     و به زنان است   
 گـر انـدومتريوز  يعبـارت د  ه ب.گردد از حفره رحم تعريف مي

  تواند مي كه رحمي ازحفره خارج بافت اندومتر رشد صورت به
  
  
  

  
ــه ــات ب ــدان  تحريك ــوني تخم ــخ هورم ــد، پاس ــف ده   تعري
ـ    خـارج  يـا  لگـن  در اسـت  بافـت ممكـن   ايـن  .)۱ (شـود  يم
  شـايع  طـور  بـه  بيمـاري  ايـن . داشـته باشـد   وجـود  لگـن  از
 رحمـي،  ليگامـان  ،کلدوسـاک خلفـي  هـا،   تخمـدان  ،لگـن  در

  در و شـده  مـشاهده ی رکتوواژينـال    و تيغـه كلدوساك لگنـي 
ـ  يافـت  بـاروري  سـنين  در  درصد زنان۱۵تا  ۸   .)۲ (شـود  يم
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ر جــا داده، امــا همچنــان ييــوز بافــت انــدومتر تغيانــدومتر در
ـ ، ا ي قاعـدگ  ی دهـد و در هـر دوره       يت خود ادامه م   يفعال هب ن ي

ـ ادر   .کنـد  ي مـ  يزيشود و خونر    يم م يبافت ضخ  ، يمـار ين ب ي
ـ  اطراف ممکـن اسـت تحر      يها بافت ت يـ ک شـوند و در نها  ي

وز يانـدومتر .  گـردد  ي شدن بافـت و چـسبندگ      يموجب زخم 
د، مخصوصا در دوران عـادت ماهانـه        يتواند باعث درد شد    يم

 .)۳ (وجـود آورد  ه  بز ممکن است    ي ن يالت باردار مشک. گردد
 چـون درد، التهـاب،   يمـ يجاد شده باعـث عال ياندومتر ا بافت

شود که پس از گذشـت   ين مناطق ميا در انسداد و يچسبندگ
 درصـد  ۵۰ تـا  ۳۰ .شود يم ها در خانم ييچند سال باعث نازا

 در يياحتمـال وقـوع نـازا    باشند يم وزيندومترا  که دچاريزنان
تخمـدان،   يهـا   در رحـم و لولـه  يچـسبندگ . دارد ها وجود آن

ــزايحــضور نابجــا از يالتهــاب ناشــ ــدومتر، اف ش ي بافــت ان
 تومور و نينترلوکيها، ا ني مانند پروستاگلندي التهابيفاکتورها

ـ  اسـپرم، هـم   و اطراف تخمک يفضا در فاکتورها نکروز ن يچن
ول در بافـت  ي اسـتراد ي از سـنتز بـاال     ي ناش يات هورمون رييتغ

انـه،  يکل ماهي و کاهش اثر پروژسترون در فاز لوتئال س يطيمح
  .)۴ (باشد ي ميمارين بي در اييجاد نازايل اي از داليهمگ

 براسـاس  ييکـا يآمر د مثلي توليانجمن پزشک ۱۹۹۶ در سال
  را به چهـار يمارين بيا وزياندومتر مکان، اندازه و عمق بافت

ـ  از حالـت خف يماريآن ب در که  کردنديبند ميتقس مرحله ف ي
ـ د تعريتا شد  )۴مرحلـه  (د يحالـت شـد   در .)۵ (ديـ ف گردي

ـ       يهـا    در لولـه   يانسداد و چسبندگ    ي تخمـدان و محوطـه لگن
علـت   بـه . است ماران شده ين ب يد در ا  ي شد ييجاد نازا يباعث ا 

 در يمارين بيا وز،ي اندومتريماريرونده ب شير خاموش و پيس

عمومـا   و نبـوده ص يتـشخ   قابـل  هياول  مراحل درموارد اغلب
ـ ۶حـدود  در کـه   شود يم داده صيتشخ يزمان از  سـال  ۸ ي ال

ـ  تشخ يهـا   سـفانه روش  امت .)۶ (باشـد  گذشته آن شروع  يصي
 يمـار ين ب يـ ص ا يز در تـشخ   ي ن يک مانند سونوگراف  ياولتراسون

ـ زماتـست آ  چ  يدر ضـمن هـ     .ستياد کارآمد ن  يز  کـه   يشگاهي
ـ  ن،را مشخص کنـد  يماري بنيق وجود ا يطور دق  به ز گـزارش  ي

وز در حـال  يح انـدومتر يص صـح  يتنهـا راه تـشخ     .نشده است 
از بـه  يـ ن عمـل ن يا دباش ي مي الپاراسکوپيحاضر عمل جراح

 دوره نقاهت ستيبا يمار ميآن ب از  پس کامل دارد ويهوش يب
 ي برا ين انجام عمل الپراسکوپ   يچن  هم . کند ي را سپر  يدردناک
مـار مقـرون   ي بي برايوز از نظر مال  يص و درمان اندومتر   يتشخ

ـ  ا يمارين ب يمالحظه در ا      قابل ی نکته. )۷ (ستيبه صرفه ن   ن ي
 فقـط  .است  آسانيمارين بياست که معموال کنترل و درمان ا

 ي اسـت و معمـوال زمـان   يمـار ين بيموقع ا ص به يمشکل تشخ 
چـون  همرا  اثـرات نـامطلوب خـود    شود که يص داده ميتشخ
 که محققان بـه  هاست سال .شدجاد کرده باي در شخص ا يينازا

 يمـار ين ب يـ ص ا ي تـشخ  يبـرا  يرتهـاجم يغ يهـا   روشدنبال  
 در ري درگيبا توجه به فاکتورها  رايماريند تا بتوانند بباش يم

 يمطالعـات همراهـ   .)۸ (نـد ي نماييه شناسا يآن، در مراحل اول   
 Genome-wide association studies (GWASs) درکل ژنوم
ــا ــطييدر شناس ــرات متوس ــي وار اث ــا ونياس ــ يه ــرايژن  ي ب

اند وتـا بـه امـروز،         دهيرس يبه اثبات موفق  ده  يچي پ يها يماريب
ن مطالعات مرتبط با ژنوم گسترده و تکرار مطالعات بـر     يهشتم

. )۹ (ت منتــشر شــده اســتيــوز از چنــد جمعي انــدومتريرو
كاوي، به معنـاي اسـتخراج اطالعـات نهفتـه، بازشـناخت             داده

كلي كشف دانش سـودمند از      طور  روابط و الگوهاي پنهان و به     
بنـدي، نـوعي      اسـتخراج قواعـد طبقـه     . داده با حجم باال است    

كاوي است كه در آن دانشي به شكل چندين قانون ساده و  داده
گيـري و    ده و در آينده براي تـصميم      پذير از داده كشف ش      فهم

هاي كاربردي،  ترين زمينه   شود، از مهم    يكار برده م    به گويي  پيش
 .)۱۰ (باشـد  يحيطه پزشـكي مـ  بندي در     استخراج قواعد طبقه  

هاي مرتبط بـا سـوابق        استخراج دانش از ميان حجم انبوه داده      
 هـاي پزشـكي افـراد، بـا اسـتفاده از فرآينـد       بيماري و پرونده

ايجـاد،  تواند منجر به شناسايي قوانين حـاكم بـر    كاوي مي  داده
هـا شـده و اطالعـات ارزشـمندي را            رشد و تـسريع بيمـاري     

بيني و  ها، تشخيص، پيش منظور شناسايي علل رخداد بيماري به
ها با توجه به عوامـل محيطـي حـاكم دراختيـار             درمان بيماري 



  و همكاران  ليال بهرامي
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نتيجـه  . اندركاران حوزه سالمت قرار دهـد       متخصصان و دست  
افـراد جامعـه    له، افزايش عمر و ايجاد آرامـش بـراي          ااين مس 

  .)۱۱ (است
 افـراد  يهـا   برگرفتـه از ژن    يهـا   ن پژوهش به کمک داده    يدر ا 

 يکاو   داده يافزارها  ها و نرم    تمي از الگور  يريگ  گوناگون، با بهره  
شود و با توجه بـه        يوز پرداخته م  ي اندومتر يماري ب ينيب  شيبه پ 

 ژن را نـشان  ۹ اثر    است يکيژنت يماريب کيوز  يکه اندومتر  نيا
  .م داديخواه

 

  يروش بررس
ـ  يهـا   وني از موتاس  ين پژوهش اثر برخ   يا      ـ  دخ ي ژن ل در  ي

سـالم و    دو دسته شناخته شـده       يوز را بر رو   ي اندومتر يماريب
 در اسـتفاده   مـورد  يها  داده. قرار داده است   يبررس  مورد ماريب
کـه  . است وزياندومتر مارانيب يها  داده به مربوط پژوهش، نيا

 يها يفناور هپژوهشگا ي ناباروريدرمان فوق تخصص از مرکز   
. اسـت  شده افتيدر نايس ابن دانشگاه جهاد يستيز علوم نينو

ــردر واقــع  ــا بيــ ژن در ا۹ اث  يمــارين پــژوهش در ارتبــاط ب
 يله اصل امس. شوند ي م يبررس نمونه   ۲۶۰در قالب   وز  ياندومتر

وز يص درسـت و زودهنگـام انـدومتر       ين پژوهش، تـشخ   يدر ا 
ـ    داده يهـا   تمي درمـان بـا کمـک الگـور        يبرا . باشـد   ي مـ  ياوک

 متـداول در  يافزارهـا   بـه کمـک نـرم   يکـاو   داده يها  تميالگور
مراحـل   .شوند ي مياده سازيپ Weka مثل نرم افزار   يکاو  داده

ــياجــرا ــژوهش مبتن ــر فراي پ ــتاندارد کري ب ــد اس ــن سپ در ي
شـناخت  : ر اسـت  ين مراحل شامل موارد ز    يا.  است يکاو  داده

 داده، يسـاز   آماده  داده، شناخت داده،   يکسب و کار و گردآور    
   ينه سازيبه و يابي، ارزيساز مدل

ن يـ طـور کـه از ا       همان :داده يگردآورر و   کاشناخت کسب   
تـوان بـه     ي مـ  يکـاو   پژوهش مشخص است، با استفاده از داده      

 کننـده در مجموعـه    ييگـو   شي و پ  يفي توص ي الگوها ييشناسا
 جهت انجام پژوهش ابتدا در. وز پرداختيماران اندومتر يداده ب 

ـ ا در. شود  يم پرداخته ها  داده فيتوص و يگردآور به  روش ني

 شده استخراج ها داده مجموعه از يژگيو ۱۳ مجموع يشنهاديپ
ـ  يبرا يرو بر گوناگون يها  شيآزما و  ژن داده مجموعـه  کي

 اجـرا  و تست ،  وزياندومتر نهيزم در مختلف افراد از ييتا ۲۶۰
  . است شده

ـ تب به بخش نيا در :داده شناخت  پرداختـه  داده مجموعـه  نيي
 تک  تک ديبا اوال: است ريز موارد شامل شناخت داده . شود  يم

 داده مجموعـه . شـوند  واقـع  فيتوصـ  و فيتعر مورد ها  ريمتغ
ـ متغ يتعداد يدارا وزياندومتر يماريب ـ  ري  تعـداد  و يژگـ يو اي
ـ  بـه  اشاره ها  يژگيو نيا از کي هر. است تراکنش ياديز  کي

ـ   هـم . دارد مـاران يب وزياندومتر يماريب مورد در موضوع  نيچن
 فيتوص به ديبا بخش نيا در. دارد مارانيب به اشاره ها  تراکنش

ـ با نيچنهم. شود پرداخته زين رهايمتغ نيا از کي هر ريمقاد  دي
 هستند يفيک نوع از ها  يژگيو نيا از کدام  هر که شود مشخص

ـ ن اهـ   يژگيو از کي هر ريمقاد نوع و تعداد ديبا البته. يکم اي  زي
 يبعد فاز يبرا ييمبنا عنوان به تواند  يم فاز نيا. شود فيتوص

ـ ا. باشد ها داده يساز آماده يعني ـ ي (يبعـد  فـاز  و فـاز  ني  يعن
 درصـد  ۶۰ حـدود  جمعـا ) هـا  داده يساز آماده و داده شناخت

  ..بردارد در را يکاو داده يها تيفعال
ـ ا :هـا   داده يسـاز   آماده  در مهـم  يفازهـا  از يکـ ي بخـش،  ني
 انجام يمناسب روش به ديبا ها داده يساز آماده. است يکاو داده
ـ با هـا  داده کردن زيتم و يساز آماده يبرا يتعادل کي. شود  دي

 اي و بخش نيا در يکوتاه گريد عبارت به. باشد داشته وجود
 شـده  سـاخته  مدل به تواند  يم ها داده حد از شيب يساز آماده

ـ تم ها داده که يصورت رد رايز. بزند صدمه يکاو  داده توسط  زي
 شيب کردن زيتم صورت در و ابدي يم کاهش مدل دقت نباشند

. ندارد تناسب تيواقع يايدن با شده ساخته مدل ها، داده حد از
 شامل رديگ يم صورت بخش نيا در که ييها تيفعال از يبرخ

   :است ريز موارد
ــا در: داده يســاز کپارچــهي ــبا يمــ مرحلــه ني  هــا داده ستي

ــع ــده يورآ جمــ ــاب و شــ ــهي و انتخــ ــوند کپارچــ   .شــ
 ياحتمال ريمقاد بردن نيب از به مرحله نيا در :ها داده زکردنيتم
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 يصـورت  در نيچنهم. شود  يم پرداخته داده مجموعه در مفقود
ـ پاراز داده مجموعـه  در که ـ با باشـد،  داشـته  وجـود ت  ي  يستي

 داده مجموعــه در کــه يصــورت در نيچنــهم. گــردد برطــرف
ـ ا باشـد،  داشته دوجو يناسازگار ـ با يناسـازگار  ني ـ  از دي  نيب

  .برود
ـ ن که يدرصورت: داده ليتبد ـ با باشـد،  يسـاز  نرمـال  بـه  ازي  دي
. رديپـذ  صـورت  داده مجموعـه  يرو بر يساز نرمال اتيعمل
 مجموعـه  يرو بـر  يساز گسسته اتيعمل از توان  يم نيچنهم

ـ   هـم . نمـود  اسـتفاده  لزوم صورت در داده ـ  نيچن  بـه  تـوان   يم
ـ ن ديـ جد يژگـ يو مجموعـه  کي ساخت  داده مجموعـه  در زي

  .پرداخت
 و رهـا يمتغ تعداد کاهش به توان  يم بخش نيا در: داده کاهش
 به توان  يم نيچنهم. پرداخت ازين صورت در ها تراکنش تعداد

  .پرداخت داده مجموعه در هدف يژگيو کردن باالنس
  هـر  بـه  مربـوط  يهـا   يژگيو نکهيا به توجه با پژوهش نيا در
 يهـا   يژگيو ابتدا در داشت، قرار يمختلف  داده مجموعه رد ژن

ــوط ژن هــر ــه مرب ــرد هــر ب ــر ف ــژنوت اســاس ب ــروه و پي  گ
ه از  ياول پردازش  شيپ اتيعمل يکسري. ديگرد يگذار  برچسب

 اطالعات آن از پس و شد ره انجامير مفقود و غين بردن مقاديب
 گـروه  اسـاس  بـر  متفـاوت  يهـا   داده مجموعه از فرد هر يژن
 يبدن توده شاخص و قد وزن، سن، ،)فرد بودن ماريب اي سالم(

ـ گرد استخراج و   ييشناسا فرد هر ـ  در و دي  داده  مجموعـه  کي
 اتيـ عملسـپس   . شد عيتجم )ي، کم يفيک( يژگي و ١٥با   يکل
 گرفـت  انجام زين يکل داده مجموعه نيا يرو بر پردازش  شيپ

 يژگيو سهن  يهمچنافت  ي نفر کاهش    ٢٦٠ها به    د نمونه و تعدا 

 .شـدند  حـذف  ندارنـد  جهينت در يريتاث نکهيا ليدل به) ريمتغ(
 قـرار  يبررسـ  مـورد  پژوهش نيا در ريمتغ ١٣ تعدادت  يدرنها

سـالم،  ( وگروه  ژن، وزن، قد، سن٩ که شامل اطالعات   گرفت
 مورد قبـول   فرمت به اطالعات نياپس از آن     .باشد يم) ماريب

ـ گرد ليتبـد  )Weka) ARFF افزار نرم افـزار   وارد نـرم   و   .دي
  .ردي انجام گيساز ات مدليد تا عمليگرد
ـ ا در :يسـاز   مدل ـ پ مـدل  بخـش  ني ـ ارا پـژوهش  يشنهادي  هي

 نيا در. است يکاو داده يها کيتکن يمبنا بر مدل نيا. شود  يم
 که است شده استفاده يکاو  داده ياصل کيتکن سه از خصوص
ــال کــشف. ٢. هــا يژگــيو انتخــاب. ١: از عبارتنــد  .٣. يآنوم

   .يبند طبقه
 ها يژگيو انتخاب ابزار از استفاده به ادامه در :ها يژگيو انتخاب

. شود  يم پرداخته داده مجموعه در مهم يها  يژگيو نييتع يبرا
کـه   آمـد  دست هب يژگيو ۱۳ تعداد مهم، يها  يژگيو نييتع در

  .شود يمشاهده م) ۱(در جدول 
 با که شود  مي گفته اعمالي مجموعه به آنومالي: آنومالي کشف
 کـاري   افزون يا مشکل ايجاد باعث داده،  پايگاه در ها  آن اجراي

به . گرديد حذف آنومالي نقاط پژوهش اين در سپس. شود   مي
 فـرد  به عنـوان   داده مجموعه يک در که رکورد ۱۴ مثال عنوان
  .گرديدند حذف بودند بيمار ديگر مجموعه در و سالم
بنـدي   مـورد نظـر طبقـه   هاي  در اين مرحله ويژگي   :بندي  طبقه

هـاي    همـه ويژگـي     را بر روي   بندي  طبقهچهار مدل   . شوند  مي
بـرده  به کار ژني در مجموعه کلي بدون اعمال فيلتر و با فيلتر      

بنـدي کـه      مدل طبقه  و نتايج حاصل را مقايسه نموده      مي شود 
  . درصد باالتري دارد انتخاب مي شود
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   در پژوهشيسمورد برر يرهاي اطالعات متغ:۱جدول 
  پيژنوتبرچسب   نوع  شرح  يژگينام و

TT=0  
TC=1 

TNFa ياسم   فرديکيب ژنتيترک  
CC=2 
GG=0  
GC=1 

VEGF  ياسم   فرديکيب ژنتيترک  
CC=2 
CC=0  
CA=1 

XRCC4-Condon247  ياسم   فرديکيب ژنتيترک  

AA=2 
II=0  
ID=1 

XRCC4-intron3  ياسم   فرديکيب ژنتيترک  
DD=2 
TT=0  
TG=1 

XRCC4-Promoter  ياسم   فرديکيب ژنتيترک  
GG=2 
GG=0  
GA=1 

TNF 238  ياسم   فرديکيب ژنتيترک 

AA=2 
GG=0  
GA=1 

TNF 308  ياسم   فرديکيب ژنتيترک  
AA=2 
CC=0  
CT=1 

TNF 857 ياسم   فرديکيب ژنتيترک  
TT=2 
CC=0  
CA=1 

TNF 863 ياسم  فرد يکيب ژنتيترک  

AA=2 
Age يعدد  سن - 

Group يعدد  ا سالميمار يب  False=0 
True=1 

Weight يعدد  وزن  - 
Height يعدد  قد  - 

  
  ها افتهي

ــدر ا      ــسمت از ني ــدل ق ــهم ــد  طبق ــب يبن ــوري   تميز الگ
 Naïve Bayes،ــصبی  شــبکه ــصنوع ي ع تم ي الگــوريم

ـ ، مدل د  )MLP(ه  يپرسپترون چند ال    و  J48تم  ي الگـور  يرخت
 و بـدون اعمـال   Lazy يبنـد   از مدل طبقـه   K-Starتميالگور

لتـر  يسـپس ف . شداستفاده  Wekaلتر در نرم افزار  يچگونه ف يه
Discretize  وزن و سن و قد اعمـال        يژگير و ي مقاد ي بر رو 

ر يمقـاد  Discretizeلتر  يف. داده شد  نشان    نيز جي نتا که گرديد
ل يد دلخـواه بـازه گسـسته تبـد    وسته را بـه تعـدا     يک صفت پ  ي
 به پنج يژگير سه ويلتر مقادي با اعمال فين بررسيدر ا .کند  يم

   .نددش م يبازه تقس
 از ابتدادر  :ي طبقه بنديها تمي با استفاده از الگور   يساز  مدل

 Naïve Bayes تمي بــا اســتفاده از الگــوريبنــد طبقــهروش 
  است درصد۴۶/۶۳برابر با  جه  ينت ،گرديدمشاهده  . شداستفاده  
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  جـه برابــر ي نت کـه شــد  مـشخص   نيـز لتــريو پـس از اعمـال ف  
ــت ۶۹/۶۲ ــد اس ــس از  . درص ــهروش  ازن آپ ــد طبق ــا يبن    ب

  برابـر بـا  جـه  ينت شـد کـه   اسـتفاده    MLP تمياستفاده از الگور  
درصد  ۸۴/۹۸جه برابر   يلتر نت ي و پس از اعمال ف     بود درصد ۹۵
 J48 تميور بـا اسـتفاده از الگـ       يبنـد    طبقه ز روش سپس ا  .شد
کـه پـس از      بـود  درصـد  ۴۶/۷۸برابر با   جه  ينت. گرديدتفاده  اس

ـ نهادر   شـد و  درصـد    ۷۶/۷۵لتـر برابـر     ي ف اعمال ـ ات در   ي ن ي
 K-Star تمي بـا اسـتفاده از الگـور       يبند  طبقهقسمت از روش    

 ،شـود   يمشاهده م ) ۲(در شکل   همان گونه که     .گرديدتفاده  اس
پـس  نيز  ) ۳( شکل    و در   است درصد ۶۱۵۴/۹۹برابر با   جه  ينت

 درصـد   ۰۷۶۹/۹۸جه برابـر    يشود نت   يلتر مشاهده م  ياز اعمال ف  
  .است

 

 
  Weka و در نرم افزار لتريفاعمال  بدونها و   نمونهيبر روK-Star  تمي الگوري حاصل از اجراجي نتا:۲ شکل

  

  
  Wekaافزار  و در نرمDiscretize  لتري فباها   نمونهيبر روK-Star  تمي الگوري حاصل از اجراجي نتا:۳شکل 

  
  يتم اعمـــال شـــده بـــر روي الگـــورچهـــار ی سهيـــبـــا مقا

  د کــه مــدلشــمـشاهده   Wekaو در نــرم افــزار هــا،  يژگـ يو
K-Star لتـر اعمـال    يو ف . زان دقـت را دارا اسـت      يـ ن م يباالتر  

ــر رو ــي ويشــده ب ــا  هــا ســبب کــاهش درصــد مــدل  يژگ   ه

ـ  ي تـاث  MLPهـا      مـدل  ي بـر رو   يشده است ول      داشـته   ير مثبت
ــت ــهم. اس ــايچن ــر نيين پ ــه روش  يت ــوط ب ــد مرب   ن درص

Naïve Bayes نمـودار   در مـدل ن چهار ي ای سهيمقا. باشد يم
  .شود ميمشاهده  )۱(
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  وزي اندومتريها يژگيو ي بر رويبند  طبقهمدلسه چهار يقام :۱ نمودار
 

  بحث
  ی در نتيجـه  کـه  اسـت  اي يچيـده انـدومتريوز بيمـاري پ       

 .آيـد  يبـه وجـود مـ    ژنتيک و فاکتورهاي محيطي لمتقاب يرثات
اين بيمـاري   احتمال ابتال به  کهدهند يم متعدد نشان تحقيقات

ــاني ــه ســابقه  در زن ــانواده ی ک ــدومتريوز در خ   هــا   آنی  ان
ــشتر اســت وجــود داشــته،  يهــا  روشســفانهامت )۱۲و۱۳ (بي

ـ  ن ي ماننـد سـونوگراف    کي اولتراسون يصيتشخ   صي در تـشخ   زي
 فــاکتور چيدر ضــمن هــ. ستيــ کارآمــد ناديــ زيمــاري بنيــا

ـ  را مـشخص کنـد ن     ني وجود ا  قيطور دق   که به  يشگاهيآزما  زي
 حي صـح  صي راه تشخ  تنهاحال حاضر   در   .گزارش نشده است  

ـ  طر نياز ا  .دباش  ي م ي الپاراسکوپ يوز عمل جراح  ياندومتر  قي
ـ ا . است تي قابل رو  ميطور مستق  وز به يبافت اندومتر   عمـل   ني

ـ با ي مـ مـار ي کامـل دارد و پـس از آن ب  يهوشـ  ي به ب ازين   ستي
ــاک ــت دردن ــپريدوره نقاه ــدي را س ــي. کن ــل   ول ــام عم انج

 ي از نظر مـال  وزي و درمان اندو مترصي تشخ ي برا يالپاراسکوپ

 کنتـرل و  يبراگفتني است . ستي مقرون به صرفه ن  ماري ب يبرا
ـ درمان ا   و قـرص  نيت ماننـد پروژسـ    يي از داروهـا   يمـار ي ب ني

 داروها ساخت   نيا .)۷ (شود  ياستفاده م  ي از باردار  يريجلوگ
 زيها کنترل کرده و باعـث کـاهش سـا           استروژن را از تخمدان   

 يماري بنيمالحظه در ا  قابل ی  نکته.شوند يوز ميبافت اندومتر 
.  آسـان اسـت  يماري بني است که معموال کنترل و درمان ا       نيا

ـ  به موقع ا   صيفقط مشکل تشخ    اسـت و معمـوال      يمـار ي ب ني
شود که اثرات نامطلوب خود را چون         ي داده م  صي تشخ يزمان
   . کرده باشدجادي در شخص ايينازا

عنوان يکي از عوامـل مهـم        اينکه توارث ژنتيکي به    با توجه به  
باشد لزوم تشخيص درست و      خطرساز بيماري اندومتريوز مي   

ه به عوارضی که در پـی دارد دو         جهنگام اين بيماری با تو      زود
جهـت تعيـين اثـر       ی حاضر   ن رو مطالعه  از اي . شود چندان مي 

ــا   برخــي از موتاســيون ــدومتريوز ب ــاري ان ــي در بيم ــای ژن ه
 مـدل  اينالزم به ذکر است  انجام گرديد، ي          كاو هاي داده روش
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 تنهـا  قاتيتحق از يبرخ .است قبلي تحقيقات نتايج از برگرفته
 يسا به برر  يو   اند کرده بسنده کيتکن کي از صرف استفاده به

عنوان نمونه    به .اند  پرداخته VEGF و   TNFaدو ژن    يها    آلل
ــشژپ ــ يوه ــدف بررس ــا ه ــ اي ب ــه آ ني ــک ــا اي ــي  ين دو پل

ت يبا حـساس VEGFþ450G /C و  TNF-a1031T/Cسم،يمورف
 همراه است انجام شد کـه در   يرانيت ا يوز در جمع  يبه اندومتر 
چ ي زن بـا هـ     ۱۷۳وز و   يص انـدومتر  يبا تشخ زن  ۱۳۵مجموع،  

 .)۱۵( ند مورد مطالعه قرار گرفتيماري از بيشواهد

 سـرطان  يبنـد   ژن که قادر به طبقـه    ۱۹ اثر مشابه   يا در مطالعه 
ـ وياندومتر ي گروه بافت شناسـ    ريدو ز در   اندومتر  و سـروز   دي
ـ  تجز ،ي مدل ساز  . شد يي شناسا بودند، ـ  و تحل  هي هـا و      داده لي

 انجام  R-program ابزار   BRB هيفاده از آرا   با است  يکاو  داده
 يهـا   ژن  بود که   مورد مطالعه سرطان اندومتر    يماريب. )۹ (شد

 .دنديگردل يه و تحليمرتبط تجز

 ني بVEGF+405 آلل و فرکانس پيژنوت گري ديا در مطالعه
ــدومتر  ــه آن ــتال ب ــان مب ــرل وزيزن ــتو  کنت ــا اس   روش فاده ازب

 PCR-RFLPيبـرا گـر   ي د پژوهشيدر   .)١٦ (ندشد سهيمقا 
ـ اسـتروما ، ژن ب  و پرداختن به نقش تعامالت سرطان   را در اني

 سرطان قي تطبيها هر دو سرطان و استروما با استفاده از نمونه  
ـ   زينالآاندومتر   ـ  بي الگوهـا ني نموده و ارتباط ب ـ اني  شي ژن و پ

 ی جـه ينت و اند  کردهلي وتحلهي در سرطان اندومتر را تجز    يآگه
 سـرطان و اسـتروما   اني ژن بيها ليکه پروفا ن است   ي ا يبررس

 کند کـه  ينيب شيو استروما پ    بازگشت سرطان اندومتر   تواند  يم
ــژن ب ــستگاني ــداري در درجــه ســرطان ب ــه. )۱۷ (د ن ن يمچن

 ي پرششنامه به بررسـ يورآ ق جمعي از مطالعات از طر   يکسري
ن آ و عـود مجـدد   يمـار يا عوامل برگشت بي و يت زندگ يفيک

ـ  بـه تجز   يا عنـوان نمونـه در مقالـه       هپرداخته شده است ب    ه و  ي
) وز در لگنياندومتر (مکرر لگن ستيماران مبتال به ک  يب ليتحل

 اتانول يالقا رفتار گزارش شده است که   پرداخته شده است و     
ـ  ک مورد باي يژه برايبه و قهيدق ١٠ش از ي ب يبرا  ستيـ ک کي

ــدومتر ــه  آن ــر گرفت ــسدر نظ ــده ب ــوثر ي ش ــرار م ــود از نظ    ع

ـ  .)١٨ (باشد يم) رصدد ٩/١٤( ـ ا در کنيل ـ تحق ني  بـا  )مـا ( قي
 يبـرا ) وزيانـدومتر  يمـار يب نجـا يا در (کار و کسب به ينگاه

ـ  ی هيارا ابن بار   ياول ـ يترک مـدل  کي  يمـار يص ب يدر تـشخ   يب
ـ پ مـدل . است شده پرداختهوز  ياندومتر  اعتبـار  يدارا يشنهادي

 جينتـا  بـه  مـدل  از بخـش  هـر  ياجـرا  با که يا گونه به. است
ـ ا. افتي ميخواه دست يديجد ـ  هـم  جينتـا  ني  بـه  واننـد ت  يم

 هـم  و رنـد يگ قـرار  کار و کسب در استفاده مورد خود يخود
 مـورد  مـدل  يبعـد  يهـا  بخـش  در توانـد   يم آن جينتا که نيا

ـ  اي بر روين بررس يقت ا ي در حق  .رديگ قرار استفاده هـا   ن ژني
  .ران انجام شده استين بار در اي اوليز براين روش آناليبا ا
  
 يريگ جهينت

ط کامپيوتر از جمله مباحثي است که ها توس  کشف بيماری      
داده کـاوي    .امروزه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اسـت       

بينـي بيمـاری انـدومتريوز       هـا در پـيش     يکي از بهتـرين روش    
ــي ــد م ــر   .باش ــژوهش اث ــن پ ــاري ٩در اي ــل در بيم  ژن دخي

 اندومتريوز بر روي افراد مبـتال بـه انـدومتريوز و افـراد سـالم         
 Naïve bayes, MLP, J48, K-Starيها شرو و گرديد بررسي
 فوق يها   روش ي سهيدر مقا .  شد يساز  ادهي ژن افراد پ   يبر رو 

اي برابـر    بدون اعمال هيچگونه فيلتر بـا نتيجـه   K-Starدلم
را در تشخيص زود هنگام بيماري باالترين ميزان دقت  ٦١/٩٩

ــ ام.باشــد مــيدارا انــدومتريوز  ــد مــدت ي د اســت کــه در بلن
که جاد شوند يوز ايص اندومتري کامال خودکار تشخ  يها  ستميس

 يمـار يص ب يل کرده و در تشخ    يه و تحل  يها را تجز    بتوانند داده 
مـان و  يه به پزشکان و متخصـصان زنـان و زا   ي اول ی در مرحله 

  . کمک کننديمراکز نابارور

 
  تشکر  ر ويتقد
 در گـروه  يي دانـشجو ی ان نامـه يـ ن پژوهش در قالب پا   يا     
زنجان انجام شده  واحد   يوتر دانشگاه آزاد اسالم   ي کامپ افزار نرم

زان ين عزيم از زحمات ايدان يله برخود الزم مين وسي بد .است



  و همكاران  ليال بهرامي
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  .ميير و تشکر نماياند تقد  را داشتهيت همکارينا که نهايس ابن دانشگاه جهاد يستيز علوم نينو يها يفناور و پژوهشگاه 
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Background and Objective: Endometriosis is a prevalent disease in women which may lead to infertility or 

low fertility. Grasping the genetic grounds for the disease may contribute to its treatment because it is 

presumed that genetic factors predispose to endometriosis risk factors.   

Materials and Methods: 9 genes involved in endometriosis in patients suffering from endometriosis and also 

in healthy individuals (total 260 samples) were examined. The data were obtained from Ibn Sina (Jahad 

Daneshgahi) Research Center of new Technologies in Biological Sciences Institute. The study incorporated 

standard process Crisp for data mining. Weka data mining and software modeling were implemented with 

the aid of four algorithms.  

Results: Comparison of four algorithms implied prominent accuracy of K-Star model. Meanwhile, filtering, 

while reducing the percentage of models, presented a positive impact on the MLP model. The lowest 

percentage pertained to Naïve Bayes. 

Conclusion: K-Star model without any filtering proved to have the highest accuracy in the early diagnosis of 

endometriosis. 
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