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 چکیده:

 
 صورت ها بیماري درمان و تشخیص راستاي در علمی مختلف هاي حوزه در که هایی پیشرفت و ها پژوهش تمام وجود با

 ساختار. است افزایش حال در همچنان ها، سرطان ویژه به ها، بیماري برخیو مرگ و میر  ابتالمیزان  است، گرفته
 بررسی لزوم سرطان، ژنتیکی منشا. کند می ترغیب آن مختلف ابعاد مطالعه به را محققان ،سرطان انتشار روند و گیري شکل
 درمان و بهبود در سرطان، تر سریع چه هر تشخیص که نکته این گرفتن نظر در با. کند می بیان را آن سلولی درون اجزاي

 این درمان درتواند موفقیت بزرگی  می سلول، ژنتیکی اصلی منشا عنوان به DNA هاي توالی کاوش دارد، سزایی به تاثیر آن
 کدکننده نواحی عنوان تحت که DNA هاي توالی ژن بر مبتنی هاي ویژگی تشخیص براي رو این از. باشد پنهان بیماري

 در. کرد استفاده توان می است، سیگنال پردازش هاي روش بر مبتنی که متعددي هاي روش از شوند، می شناخته پروتئینی
 اند. ، این تحقیقات گسترش یافتهاي رشته بین دانشی عنوان به انفورماتیک زیستی علم توسعه و ظهور با و اخیر هاي سال

به کار  زیستیمطالعات ژنتیکی و  را در کنار کامپیوتري و محاسباتیهاي علوم  ها و الگوریتم انفورماتیک زیستی، روش
  .گیرد می

 ژنتیکـی  ویژگی گرفتن نظر در با و DNA هاي توالی تحلیل هاي روش از گیري بهره با تا است شده سعی پژوهش این در
 و تحلیـل  مجـزا  طـور  بـه  غیرسرطانی و سرطانی موارد ،DNAهاي  توالی پروتئینی شده کد نواحی 3-تناوب فرد به منحصر
 بهـره  DNA هاي توالی عددي به اي رشته تبدیل منظور به Z منحنی نگاشت روش از پردازش، پیش مرحله در. شوند تفکیک
 هـاي  روش از هسـتند،  الگـو  آماري شناسایی به صورت یک سیستم که شده ارائه پیشنهادي هاي روش در. است شده گرفته

 اسـتخراج  منظـور  دیجیتـال بـه   فیلترهـاي  و (DFT) گسسـته  فوریه تبدیل ،(LPC)خطی  پیشگوي مدل سیگنال پردازش
 و محاسـباتی  هـاي  روش از کمینـه،  و مفیـد  هـاي  ویژگی انتخاب و استخراج مرحله در همچنین. شده است استفاده ویژگی
 ،(SVM) پشـتیبان  بردار ماشین کننده بندي طبقه با آماري، پارامترهاي برخی مقایسه نهایت در. است شده استفاده آماري
 نتـایج  اعتبارسنجی و هاي ارزیابی آزموننتایج حاصل و . است داده نشان غیرسرطانی و سرطانی هاي نمونه بین خوبی تمایز
 سرطان بیماري ژنتیکی جهش ماهیت نوعی به که دهد را نشان می شده ارایه هاي روش باالي دقت و صحت آمده، دست به
 .کند می تصدیق هم را
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کـاوش نـواحی   که بـه منظـور   هاي ارایه شده  که الگوریتم نددادنشان فصل پیش  يجداول و نمودارها

هـاي دو دسـته متمـایز سـرطانی و      توانند الگوها و ویژگـی  ها استفاده شدند، می شده پروتئینی دادهکد
ها بحث  طور که در بخش استخراج ویژگی این الگوریتم البته هماند. سازنغیرسرطانی را از هم تفکیک 
که در هـر یـک   د طلب ی به منظور کاهش ابعاد را میهای ، روشDNAهاي  شد، اندازه بسیار بزرگ توالی

هاي  نمونه براي انتخاب ویژگی به منظور تمایز هاي محاسباتی و آماري از روش ،هاي ارایه شده از روش
 استفاده شد.سرطانی از غیرسرطانی 

 تجزیه مقدار منفرد و ماتریس کواریـانس  هاي روشاز که  LPCالگوریتم پیشنهادي مبتنی بر مدل 
 دتوان ها می گویی سیگنال سازي مبتنی بر پیش که با فشرده داد د، نشانبر می سود براي انتخاب ویژگی

. این الگـوریتم بـه دلیـل دقـت بـاالي آن در      سازدهاي غیرسرطانی جدا  از نمونههاي سرطانی را  نمونه
بندي دو دسـته   تر، دقت بیشتري هم در طبقه هاي پایین بینی نواحی کد شده پروتئینی در مرتبه پیش

بندي شـده آن اسـت؛ چـرا کـه      ت. از جمله مزایاي دیگر این روش، ماهیت پنجرهموجود به همراه داش
 ،هاي این حوزه به صورتی هستند که توانایی پردازش آن در یک اجرا میسر نیست. از سوي دیگـر  داده

ها پردازش شوند. در نظر گـرفتن مقـادیر    شود تا تمام سیگنال بندي سبب می پنجرهاستفاده از تکنیک 
هـاي   بررسی همبسـتگی به کسب اطمینان از  ها ها، عالوه بر بررسی مرز پنجره بیشتر پنجره پوشانی هم

   کند.   هاي مختلف و اجراي صحیح الگوریتم کمک می سیگنال با سیگنال
از لحـاظ   ، با وجود صرف زمان بیشـتر، شدهبندي  پنجره DFT تبدیلالگوریتم پیشنهادي مبتنی بر 

در  زیاديکه پیش از این هم کاربرد  DFTتایج بهتري ارایه داد. تبدیل ن ،دقت و ساختار فضاي ویژگی
هاي سـرطانی و   توالی رويهاي متمایزي  تواند ویژگی ، نشان داد که میداشت DNAهاي  تحلیل توالی
استفاده از این الگـوریتم   نواحی کد شده پروتئینی آشکار سازد. 3-بر اساس ویژگی تناوب ،غیرسرطانی

 3-آشکارسازي نقطه بیشینه مربوط بـه ویژگـی تنـاوب   همراه با استفاده از ماتریس کواریانس براي که 
پاسخ فرکانسی نشان داد. این ویژگی که با انتخـاب   باهاي سرطانی را  ه خوبی جهش توالی، بهمراه بود

کننـده   بنـدي  مناسب مقدار طول پنجره بهتر هم نمود پیدا کرد، مولفه بسیار خوبی براي هر نوع طبقـه 
 براي تفکیک موارد سرطانی از غیرسرطانی است.

آن، بـه  فیلتـر  گذر  به دلیل ماهیت میان Anti-notchگذر  الگوریتم پیشنهادي مبتنی بر فیلتر میان
در واقع این را داراست.  )DNAهاي  توالی 3-ویژگی تناوب(خوبی قابلیت آشکارسازي یک نقطه خاص 

پـردازش  طراحی شده است و به دلیل این کـه بـدون هـیچ     Anti-notchروش بر مبناي ماهیت فیلتر 
اگرچـه   ،این فیلتـر داشته باشد. هم بیشتري  کردتواند کار کند، می ویژگی مناسبی استخراج می اضافی

سازد، ولی همان طـور کـه مشـاهده شـد      این ویژگی را در هر دو نوع سرطانی و غیرسرطانی ظاهر می
سـازي نتـایج، مقـادیر بیشـینه      نرمـال به حدي زیـاد اسـت کـه پـس از      خروجی آن در موارد سرطانی

، عالوه بـر سـادگی و   مزیت اصلی این روششوند.  هاي غیرسرطانی نزدیک به صفر نشان داده می نمونه
   نتیجه با دقت باالست. در عین حصولصرف زمان کم  ،کم خرج بودن آن
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هاي پیشنهادي ارایه شده در این پژوهش، به خوبی ویژگی جهـش ژنـی بـه وجـود آمـده در       روش
ها با وجود این که به طور مستقیم به این موضـوع   این الگوریتمرا به تصویر کشیدند.  DNAهاي  توالی

مقـادیر   ، یـا LPCمعیار به وجود آمـده مـدل    اشاره ندارند، ولی اگر به تفاوت مقادیر میانگین و انحراف
بندي شده و یا اختالف فاحش مقادیر  پنجره DFTبیشینه تیز به وجود آمده در روش مبتنی بر تبدیل 

هاي سـرطانی و غیرسـرطانی دقـت شـود،      در نمونه Anti-notchمقادیر بیشینه حاصل از اعمال فیلتر 
 دهند. مشخص است که این تغییرات مفهوم زیستی جهش ژنی را به خوبی نشان می

در مورد نتـایج مـورد   داوري هیچ پیش شد تا حد امکان تالش ،در این پژوهشن ذکر است که شایا
ی یـاب  معیـار ارزش تا  دنگیرمتغیرهاي موجود در هر الگوریتم مورد سنجش قرار صورت نگیرد و انتظار 

 .دنباش یابی و اعتبارسنجیزي ارنمودارها جداول و فقط نتایج، ،هاالگوریتم
بـراي اطمینـان از درسـتی    در ابتـدا   ،در این پژوهشمختلف استفاده از دو مجموعه داده همچنین 

با ایـن کـه   . وهش برخی نتایج دیگر را هم در بر داشتدر طول پژ ولی ،نتایج و تصادفی نبودن آن بود
فاوت هاي مت کروموزومهایی از  و هر یک به ژن ندشتها از لحاظ ماهیت ژنتیکی با هم تفاوت دا این داده

هـا  هیت سرطانی یا غیرسرطانی بودن آناما مساله اصلی ماند، شتبدن انسان اشاره دا هاي خاص انداماز 
این که از نـواحی یکسـانی    سینه بود، به دلیلسرطان هاي مربوط به  که نمونه 2-4و  1-4جداول  بود.

هـاي   د نمودنـد. نمونـه  هاي سلول استخراج شده بودند، قابلیت مقایسـه و بررسـی را ایجـا    از کروموزوم
را مهیا سـاختند.   این قابلیتهاي سلولی مرتبط با خون بودند،  هاي کروموزوم هم که از ژن 3-4جدول 

در  DNAهـاي   اما نتیجه کلی استفاده از دو مجموعه مجزاي سـرطانی و غیرسـرطانی، مقایسـه تـوالی    
تـوان بـه    نمـی  دین معنـا کـه   بکسان است. هاي زیستی ی هاي مشابه با ویژگی شرایط یکسان روي ژن

عنوان مثال یک نمونه توالی یک ژن غیرسرطانی مرتبط با خون را با یـک نمونـه سـرطانی مـرتبط بـا      
 یـابی نشـده   ، چرا که از نواحی کروموزومی یکسـانی تـوالی  مقایسه کردرا  يعضو دیگر سینه، ریه یا هر

   .است
م وناشـی از علـ   هـاي  مشکالت و محـدودیت  اید از برخیبه دست آمده، نبدر کنار این نتایج مثبت 

پوشی کرد تا از اعتماد بیش از حد و داشتن انتظارات بیهـوده جلـوگیري کـرد.     ، چشمزیستی و ژنتیک
در هر زمینه و مفهومی، به طور حتم و دقیق اثباتی براي آن مفهوم  انفورماتیک زیستیهاي  گویی پیش
هـاي اسـتفاده شـده     هـاي روش  هـا و قابلیـت   فیت دادهها به کی بینی چرا که کیفیت این پیش ند،نیست

ممکن است به دالیـل   ،هاي اطالعاتی یا هر جاي دیگري هاي توالی موجود در بانک د. دادهنبستگی دار
، همراه با خطا یا نـویز باشـند. بـه تعبیـري     ي آنبر و با خطاپذیري باال مختلف و به دلیل مراحل زمان

آوري  اسـی را بـه جمـع   نش در تحقیقات ژنومیـک و زیسـت   اتیک زیستیانفورمتوان استفاده از علم  می
قـدر کـه    آوري شـده همـان   اطالعات از طریق جاسوسی در میدان جنگ تشبیه کـرد. اطالعـات جمـع   

د، از سوي دیگـر اعتمـاد بـیش از    نآمیز باش دهی تاکتیک و راهکار موردنظر موفقیت د در جهتنتوان می
 اي به بار آورد.  بر و پرهزینه د اشتباهات زمانتوان می هم، حد به این اطالعات
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پـردازش و   پـیش مرتبط بـا  توان به مراحل ابتدایی  این پژوهش، می هاي در مورد مشکالت و چالش
بـري بـه همـراه دارد و     اشاره کرد. از یک سو نمونه برداري، مراحل زمان DNAهاي  برداري توالی نمونه

یـابی،   یزات پیشرفته باالست؛ از سوي دیگر نتایج حاصل از تـوالی هزینه آن هم به دلیل استفاده از تجه
توانـد باعـث حـذف یـک      بـرداري مـی   شده نیست، چرا که تنها یک اشـتباه کوچـک در نمونـه    تضمین

تواند  می ،شود که این اشتباه در ظاهر ناچیز نوکلئوتید نوکلئوتید از یک توالی با طول چند صد میلیون
 شود.   هاشتبا منجر به تحلیل و پردازش

توان به چالش دیگري که به پیشرفت علم ژنتیک مربوط است، اشاره کرد. همان طـور   همچنین می
روي ژنـوم انسـان شناسـایی    هـاي متعـددي    ژن محققـان ن و که در طول تحقیق اشاره شد، دانشمندا

پـس   د.نشـو  می هاي جدیدي شناسایی ژنهمچنان  با پیشرفت علماند، اما با وجود این تعداد ژن،  کرده
هایی باشـند کـه فعـال     از نوع ژن، ندا هشد فرضسرطانی غیر پژوهش،این در که  یهای دادهممکن است 

 .  ژن آنها کشف نشده است
 

 تیهاي آراهکارپیشنهادها و  -6-1
تـوان از حیـث زیسـتی و     توان از دو زمینه کلی نگاه کرد. یکی این که مـی  راهکارهاي ارایه شده را می

ها و شرایط ایـن پـژوهش از حیـث     توان به موقعیت پژوهش نگاه کرد. یک مورد هم میپزشکی به این 
هاي دیگر حوزه پردازش سیگنال، به مطالعه  هاي دیگر یا ترکیب با روش سازي یا استفاده از روش بهینه

 و بررسی این ساختارهاي ریزمولکولی مرموز پرداخت.
اسـتفاده از ایـن   هاي ارایه شده به نحوي است که  روند بررسی و پردازش الگوریتماز حیث زیستی، 

هم مورد بررسی و مطالعـه قـرار گیـرد. بـه دلیـل وجـود        هاي ژنومیکی دیگر تواند در نمونه ها می روش
و سـرطان  بیماري هاي ارایه شده را روي انواع دیگر  الگوریتمتوان  ، میدیگرمتعدد هاي ژنتیکی  بیماري
یابـد،   چون ژنوم انسان با گذر زمـان تغییـر مـی   این که بررسی کرد. به ویژه هاي ژنتیکی دیگر  بیماري

ایـن  تـوان بـا اعمـال     هاي ژنتیکی، بعد از تولد است. یعنی مـی  شاید بهترین زمان براي بررسی بیماري
 .ي ژنتیکی را تشخیص دادهر گونه بیمار ،نوزادان DNA ها روي نمونه الگوریتم
را براي استخراج ویژگـی بـه    هاي ژنومیکی سیگنال دیگر تحلیلهاي  توان روش مییدگاه دیگر، از د

تبـدیل   ،تـوان بـه مـدل مـارکوف     ها که در طول تحقیق هم بدان اشاره شـد، مـی   کار برد. از این روش
یـه  هـاي ارا  توان به بهبود عملکرد الگـوریتم  می اشاره کرد. همچنینگیر  هاي تصمیم و یا درختموجک 

کـه نشـان داده شـد مقـدار      LPCشده پرداخت. به عنوان مثال در الگوریتم پیشنهادي مبتنی بر مدل 
این  بهینه، مقادیر سازي هاي بهینه تکنیکگیري از  توان با بهره مرتبه و طول پنجره تاثیرگذار است، می

بیشـتري و بـا طـول بیشـتر     هاي  . به ویژه این که اگر این الگوریتم روي توالیرا به دست آوردها  مولفه
انتخاب این مقـادیر تاثیرگـذاري بیشـتري    اعمال شود، به دلیل وجود نواحی کد شده پروتئینی بیشتر، 
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 عالیم اختصاري – پیوست الف
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