چکيده

امروزه ميکروآرايهها به عنوان يکي از پرکاربردترين ابزارهاي مورد استفاده در حل مسائل زيستي شناخته
شدهاند .با استفاده از اين ابزار قدرتمند امکان تحليل و شناخت بهتر رويدادهاي زيستي پيچيدهاي مانند
سرطان فراهم شده است .اما ابعاد باالي داده هاي ميکروآرايه و ماهيت نويزي و مبهم آن موجب ناکارآمدي
الگوريتم هاي پردازشگر و در نتيجه ارائه نتايج ناسازگار در مطالعات مختلف شده است .ناپايداري عملکرد
الگوريتمها در مجموعه دادههاي مستقل و معرفي مجموعه ژنهاي شاخص متنوع به منظور پيشگويي بازگشت
سرطان سينه در ساليان اخير يکي از نمونههاي اين مشکل است که باعث بي اعتباري تفسير شاخصهاي
زيستي قبلي شده است .يکي از عوامل مهم اين ناپايداري که کمتر مورد توجه قرار گرفته الگوريتمهاي مورد
استفاده در تحليل اين دادههاي ويژه است ،که در اين پايان نامه مورد بررسي قرار گرفته است.
در اين پاياننامه سه روش جديد در راستاي استخراج ژنهاي شاخص مناسب به منظور پيشگويي بازگشت
سرطان سينه ارائه شده است .ابتدا سعي شده تا با انتخاب مناسب از بين الگوريتمهاي موجود براي انتخاب
ويژگي و طبقهبندي ،ژن هاي شاخص با صحت پيشگويي باال و پايداري مناسب در مجموعه دادههاي مستقل
استخراج شوند .در روش اول از ترکيب روش استخراج ويژگي مجموعه راف و مدل طبقهبند فازي-عصبي براي
مقابله با ماهيت نويزي و مبهم دادههاي ميکروآرايه استفاده شده است .در روش دوم يک راهکار جديد به
منظور استفاده از اطالعات شبکههاي تعامل پروتئيني در ترکيب توام با روشهاي انتخاب ويژگي تک متغيره و
جاسازي شده به کار گرفته شده است .با استفاده از اين روش صحت طبقهبندي نمونهها به نحو مطلوبي
افرايش يافت .روش آخر يک تابع امتياز دهي جديد در حوزه اطالعات متقابل براي رتبهبندي ژنها در
چارچوب روشهاي انتخاب ويژگي چند متغيره است .در اين تابع امتياز دهي با کمک اطالعات متقابل توام
وزن بيشتري به وابستگي بين ژن ها در جهت هدف پيشگويي اختصاص يافته و همچنين کاهش افزونگي
اطالعات با کمک گرفتن از شبکه تعامل پروتئيني انجام گرفته است.
ژنهاي شاخص انتخاب شده توسط روشهاي پيشنهادي از هفت مجموعه داده ميکروآرايه ،شامل 8351
نمونه تومور سرطان سينه ،از نظر شاخص پايداري و صحت طبقهبندي مورد ارزيابي قرار گرفتهاند 85 .تا 29
درصد همپوشاني بين مجموعه ژنهاي شاخص انتخاب شده از هفت مجموعه داده و نيز صحت طبقهبندي
مناسب در مقايسه با ساير روشهاي مشابه نشان دهنده عملکرد بسيار مناسب روش سوم پيشنهاد شده است.
با تکيه بر پايداري مجموعه نهايي ژنهاي معرفي شده و همچنين انطباق آنها با ژنهاي شناخته شده دخيل
در سرطان ميتوان آنها را با قابليت اطمينان باال به عنوان شاخصهاي زيستي عمومي مربوط به بازگشت
سرطان سينه معرفي کرد.
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