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چکیده
شود که سن بـارداري در آن کمتـر از   شود و به زایمانی گفته مینوزادان محسوب میمیر درویکی از علل عمده مرگ1زایمان زودرس

د که یافتن مدلی براي پیش بینی احتمال رسبنابراین به نظر می. دهنداحتمال این زایمان را افزایش میعوامل بسیاري. هفته باشد37
در این مقاله عوامل . باشدمیر ناشی از این زایمانوموثر، گامی مفید در جهت کاهش مرگبروز زایمان زودرس بر مبناي برخی عوامل 

در این مقالـه  بیزینعلت استفاده از شبکه.سازي شده استمدل2موثر در بروز زایمان زودرس بررسی و سپس توسط شبکه بیزین
هاي ناقص و استفاده از دانش فرد از جمله سادگی فهم و توسعه،کار با داده،ها داردکه این روش نسبت به سایر روشاست مزایایی 

آمدهبا استفاده از مدل به دست. صورت گرفته استNeticaافزار سازي با استفاده از نرممدل.توان نام بردمیخبره براي بهبود نتایج 
مـدل داراي اهمیـت   در 3عدم وجود ویژگی ناحیه غددي سرویکسکه یده شدبه این نتیجه رسو میزان تاثیرگذاري هر عامل بررسی 

.به دست آمد% 95.522و صحت شد هاي آزمون ارزیابی با دادهمدل درنهایت .استدر احتمال بروز زایمان زودرس باالتري

کلمات کلیدي

ناحیه غددي سرویکس،Neticaنرم افزار ین،، شبکه بیززودرسزایمان 

مقدمه-1
هـاي  انسـان هـا دارد و بعـد از ناهنجـاري    زایمان زودرس عواقـب مهمـی در   

در [1].شودترین عامل مرگ و میر دوره نوزادي محسوب میمادرزادي، بزرگ
طول دو دهه گذشته محققین بسیاري بر روي شناسایی زنانی کـه در معـرض   

هـاي کلینیکـی،   روش.[2]ش از موعد هستند تمرکز کرده انـد خطر زایمان پی
بیولوژیک، بیوشیمیایی و مارکرهاي سونوگرافی که به تنهایی یا ترکیبی با هم 

در . [3]استفاده می شوند، جهت پیش بینی زایمان زودرس در دسترس هستند

حـاملگی  طی دهه گذشته تحقیقات زیادي روي سـونوگرافی سـرویکس طـی   
هـاي بسـیاري در مـورد نقـش مهـم ایـن نـوع        پیشـرفت . ه استتمرکز داشت

سونوگرافی به عنوان یک تست تعیین کننده زایمـان زودرس بـه عمـل آمـده     
هاي سونوگرافیک معینی از ات متعدد نشان داده اند که ویژگیمطالع.[4]است

سرویکس هنگامی که در سه ماهه دوم حاملگی ارزیابی شـوند، ممکـن اسـت    
.[5]ه زایمان زودرس  باشندپیش بینی کنند

طول سرویکس مهم ترین پارامتر اندازه گیري شده به وسیله سـونوگرافی  
است و براي بیشتر از یـک دهـه انـدازه گیـري طـول سـرویکس بـه وسـیله         

ترین اقدام انجام شده براي پیش بینـی زایمـان زودرس بـوده    سونوگرافی مهم
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مـی توانـد حـاکی از خطـر     اگر چه اندازه سرویکس به دست آمـده  [6].است
15_35زایمان زودرس باشد، اما مطالعات مختلف طول هاي متغیري را بـین  

اگر چه مطالعات زیادي طول کوتاه سرویکس [6].گزارش کرده اندسانتی متر 
حساسـیت و ارزش  امـا انـد  را جهت پیش بینی زایمان زودرس پیشنهاد کـرده 

امروزه .نبوده استضایت بخش ردر آزمایشات تجربیاخباري مثبت این روش
بـراي  به نام بررسی ناحیه غـددي سـرویکس   یافته اولتراسونوگرافیک جدیدي 

. [7]شده استپیش بینی زایمان زودرس پیشنهاد 
هاي موجـود در پـیش بینـی ایـن نـوع      بنابراین براي مقایسه بین ویژگی

را بررسی شود که اهمیت هر کدام از عامل هازایمان به مدلی احساس نیاز می
بینی زایمان زودرس اهمیت نموده و تشخیص دهد که کدام عامل جهت پیش

. باالتري دارد
هاي بیزین در زمینه استدالل احتمالی به طور شبکهدانیم همانطور که می

گیرند و بـه درخـت متصـل بـر روي احتمـاالت      گسترده مورد استفاده قرار می
شبکه بیزین یک مدل گرافیکی دیگر به عبارت .شونداستدالل شده تبدیل می

.استبراي نمایش احتماالت بین متغیرهاي موردنظر 
و ایجاد زایمان زودرسعوامل موثر درهدف از انجام این مطالعه بررسی 

در این مقالـه پـس از شناسـایی    .استاین نوع زایمان مدلی جهت پیش بینی 
اي پـیش بینـی زایمـان    ویژگی هاي موثر ، با استفاده از شبکه بیزین مدلی بر

ها و ارتباطات بین آن ها به ی شد که احتمال هر کدام از ویژگیزودرس طراح
.ها بررسی شدندو سپس میزان تاثیر هر کدام از ویژگیدست آمد

پیش زمینه-2

عوامل موثر در زایمان زودرس- 2-1
زن باردار با خطر پایین و با یک جنـین زنـده انجـام    600این مطالعه بر روي 

19تـا  16همچنین سونوگرافی از طریق شکم بـین هفتـه هـاي    . ه استگرفت
طی سونوگرافی وجـود یـا عـدم    . حاملگی در بین مراجعان به عمل آمده است

.وجود ناحیه غددي سرویکس و طول سرویکس ارزیابی شد
به منظور حذف اثر طول کم سرویکس در زایمان زودرس که یک عامل 

25تر از ر می آید، زنانی که طول سرویکس کوتاهنویز براي این مطالعه به شما
زیرا کـه طـول بسـیار کـم سـرویکس      ،داشتند از مطالعه حذف شدندمترمیلی

.قطعیت باالیی در زایمان زودرس دارد
درافرادي که وارد مطالعـه شـدند وجـود یـا عـدم رویـت ناحیـه غـددي         

ر دیگـر کـه بـا    عوامل موث. سرویکس دراولتراسونوگرافی ارزیابی و ثبت گردید
مشورت متخصصین زنان در پرسشنامه ها درج شدند شـامل متغیرهـاي سـن    

هـاي قبلـی، طـول    هاي قبلی، تعـداد سـقط  مادر، سن حاملگی، تعداد حاملگی
و ارتبـاط بـین متغیرهـاي ذکرشـده بـا زایمـان       بودسرویکس و تاریخ زایمان 

بـا  تجزیـه وتحلیـل داده هـا   . است، مشخص شـد » کالس مدل«زودرس که 
.انجام شدNeticaاستفاده از نرم افزار 

هاي بیزینشبکه- 2-2
ها این شبکه. باشندهاي گرافیکی ترکیبی از تئوري احتماالت و گراف میمدل

ابزاري طبیعی براي رسیدگی به دو شکل مهندسی و ریاضیات کاربردي یعنـی  

هـا  به خصوص به خاطر توانایی آن. کنندعدم قطعیت و پیچیدگی را فراهم می
. هاي پزشکی دارنددر نمایش عدم قطعیت نقش مهمی در بسیاري از کاربرد

یک شبکه بیزین که به آن شبکه باور یا شبکه استقالل احتماالت جهـت  
دار نیزگفته می شود، یک گراف احتماالت براي نمایش متغیر هاي تصادفی و 

هـاي  ري متغیـ هاي ایـن شـبکه نشـان دهنـده    نود. هاي آن ها استوابستگی
هاي تصادفی هاي بین متغیري وابستگیهاي آن نشان دهندهتصادفی و لینک

. این شبکه یک گراف غیر حلقه اي جهت دار است. با احتماالت شرطی است
هــــــاي تصــــــادفی توزیــــــع احتمــــــال ترکیبــــــی متغیــــــر

S={ در یک شبکه بیزین با ضـرب توزیـع هـاي    {
نشـان دهنـده   Sدر گـره  . شودبه میاحتمال موضعی همه گره ها محاس

بنابراین . می باشد هاي والد نشان دهنده گرهو متغیر تصادفی 
}=Sتوزیع احتمال شرطی  محاسـبه  )1(رابطـه با {

:می شود 
P( )= P( |

)1(
از اینکه توپولوژي شبکه بیزین مشخص شد بایستی مقدار روابط بین پس

هاي شرطی متنـاظر بـا هـر    مقادیر احتمال. هاي متصل به هم تعیین شودگره
گردد کـه بـه آنهـا جـداول احتمـال شـرطی       متغیر اغلب در جداولی ذخیره می

هـاي احتمـال   توانیم توزیعشتن مشخصات یک شبکه بیزین میبا دا. گویندمی
.ها را محاسبه کنیمبعدي براي هر کدام از گره
این روش نسبت به مزیتهاي بیزین در این مقاله دلیل استفاده از شبکه

ساختارمزایایی از جمله اینکه هاي عصبی است، ها از جمله شبکهروشسایر
هاشبکهاین .کنندمیبیانراهاویژگیبینداخلیرابطهبیزینهايشبکه

مزیت دیگر این .دنشوهم استفادهدادهازناقصهايمجموعهبرايدنتوانمی
افراد خبرههمچنین .ساختار توسعه ساختار آن است که ساده و قابل فهم است

آوردنبدستنیاز برايصورتدرودریابندراحتیبهراآنساختارتوانندمی
هاي پس به علت این دالیل از شبکه.دهندتغییرراآن،بهتربینیپیشمدل

بینی استفاده هاي عصبی و یا درخت تصمیم جهت پیشبیزین به جاي شبکه
.کردیم

روش کار-3

آوري اطالعاتجمع- 3-1
600اي در قالب یک پرسشنامه طرح شدند و در اختیار  هاي چند گزینهپرسش

بهمـن  22هـاي آریـا و   مراکز رادیولوژي بیمارستانکننده به زن باردار مراجعه
ها از مسئول آمار داده.قرار گرفتند29/12/1388تا 1/4/1387مشهد از تاریخ 

این مطالعه بر روي . دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد دریافت شد
ه شدحاملگی انجام 19تا 16زنان فقط با یک جنین زنده و در بین هفته هاي 

است که در جدول ستون7شامل Notepadها در قالب یک فایل داده.ستا
، که ستون اول کالس ها به عنوان نمونه بیان شده استچند ردیف از داده) 1(

هاي ذکر شـده  ها متغیرزایمان است و بقیه ستوننوع دهندهنشانیعنیهاداده
.باشندمی) 2(در جدول 
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هادهاي از دانمونه) : 1(جدول 
Pretermنام داده

(Class of data)
Age. motherAge. PregnancyNum. PregnancyAbortionCervical LengthCGA

مقدار
0
1
1
0
…

22
18
32
24
…

119 d
126 d
123 d
133 d

…

0
0
1
0
…

0
0
0
0
…

33
35
39
30
…

0
1
1
0
…

ر شبکه بیزینهاي تصادفی مورد استفاده دمتغیر) : 2(جدول 
.Ageنام متغیر motherAge. PregnancyNum. PregnancyAbortionCervical LengthCGA

ناحیه غددي سونوگرافیطول سرویکستعداد سقط قبلیتعداد حاملگی قبلیسن حاملگیسن مادرشرح
سرویکس

سال21زیر مقادیر
سال25و 21بین 
سال30و 26بین 
سال35و 31بین 

سال36باالتر از 

هفته16
هفته17
هفته18
هفته19

0
2یا 1

2باالتر از 

0
1

1باالتر از 

30mmتا 25بین 

35mmتا 31بین 

40mmتا 36بین 

45mmتا 41بین 

0
1

تشکیل شبکه بیزین- 3-2
.براي ساخت شبکه بیزین استفاده شده اسـت Neticaاین مقاله از نرم افزار 

نمونه براي آمـوزش و  400. و دسته آموزش و آزمون تقسیم شدندداده ها به د
مرحلـه اول شناسـایی و نمـایش    .نمونه براي آزمون در نظر گرفتـه شـد  200

توسط نرم ابتدا شبکه ساخته شدهها در ساختار شبکه است که روابط بین متغیر
متخصـص زنـان و  جراح و براي دستیابی به صحت باالتر در اختیار یک افزار

.ها حذف شدهاي بین ویژگیز یالزایمان قرار گرفت و بعضی ا
در .لینک است حاصل شـد 7گره و 7که شامل) 1(در نهایت مدل شکل 

.کالس داده ها یا همان زایمان زودرس استPretermاین مدل گره 

مان زودرسبینی زایشبکه بیزین طراحی شده براي پیش) : 1(شکل

ارزیابی نتایج-4
هاي مختلف ست آمده می توان میزان اثر ویژگیبا استفاده از شبکه بیزین به د

ج حال به بررسی و تفسـیر ایـن نتـای   . را در بروز زایمان زودرس مشاهده نمود
شود در بررسی نوع زایمـان  مشاهده می) 2(همانطور که در شکل : پردازیممی
.شدندالعه شدند، دچار زایمان زودرس از افرادي که وارد مط% 6.7

نمودار ستونی توزیع نوع زایمان) : 2(شکل 
شـکل  . محاسـبه شـد  Neticaاحتمال مربوط به هر گره توسط نرم افزار 

همانگونـه کـه مشـخص اسـت ویژگـی      . دهـد این احتماالت را نشان می) 3(
Abortionویژگـی بـه   رد خبره ایـن  ین احتمال را دارد اما با مشورت فباالتر

رین عامل مهمتCGAویژگی بنابراین.استدلیل نوع جامعه آماري باال بوده
بـه  CGAبـودن فـاکتور   مثبـت زایمان زودرس است به طوري کـه  در بروز
.می شودنباعث زایمان زودرس % 74.3احتمال 

preterm

CGA

Age.
Pregnancy

Age.
Mother

Num.
Pregnancy

Abortion

Cervical
Length
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شبکه بیزین به همراه احتماالت هر گره): 3(شکل
نتیجه رسیدیم که پزشکان به تنهایی از روي هر ها با این با بررسی مقادیر داده

توانند به نتیجه قطعـی در مـورد زودرس بـودن زایمـان     ها نمیکدام از ویژگی
.ها را بررسی می کنیمدر اینجا هر کدام از ویژگی. برسند

دیـد کـه بـین دو گـروه داراي     تـوان  میبررسی نتایجبااز نظر سن مادر
.شـود مشاهده نمـی داري طبیعی اختالف معنیزودرس و داراي زایمان زایمان 

هـا بـر اسـاس زایمـان     وزیع سن مادر در هـر کـدام از دسـته   به عبارت دیگر ت
توان گفـت سـن مـادر بـه     زودرس یا طبیعی تفاوت چندانی با هم ندارند و می

.))4(نمودار شکل(تنهایی عامل خوبی براي تشخیص زایمان زودرس نیست

نوع زایماندر AgeMotherگی نمودار اثر ویژ): 4(شکل
تواند بـه عنـوان یـک فـاکتور بـراي      مینیز هاي قبلی ویژگی تعداد سقط

) 5(اما به تنهایی همانگونه که در نمـودار شـکل   ،زایمان زودرس استفاده شود
.کننده براي زایمان زودرس باشدتواند عاملی تعیینشود نمیمشاهده می

نوع زایماندر Abortionنمودار اثر ویژگی ) : 5(شکل 
تـوان بـه   مـی ) 6(که طبق نمودار شکل استسن حاملگیویژگی بعدي، 

اخـتالف شـایانی نـدارد و    نتیجه رسید که این ویژگی در بین دو کـالس  این
.تغییرات این ویژگی در هر دو کالس به طور یکسانی نوسان دارد

ماننوع زایدر AgePregnancyنمودار اثر ویژگی ) : 6(شکل 
توان به این نتیجه رسید که هاي قبلی میتعداد حاملگیبا بررسی ویژگی 

در . تواند مستقال براي ارزیابی زایمان زودرس استفاده شوداین ویژگی نیز نمی
.این نتیجه قابل مشاهده است) 7(نمودار شکل 

نوع زایماندر NumPregnancyنمودار اثر ویژگی ) : 7(شکل 
ترین اقدام انجام شده براي س بیشتر از یک دهه مهمطول سرویکویژگی 

به طور کلی هر چه قدر دهانه رحـم بـه   . پیش بینی زایمان زودرس بوده است
. یابـد شود، خطر زایمان زودرس افـزایش مـی  تر رونده متسع یا کوتاهطور پیش

اما ،تواند حاکی از خطر این نوع زایمان باشداگر چه اندازه کوتاه سرویکس می
با توجه به نمـودار شـکل   . هاي متغیري را گزارش کرده اندنتایج حاصل طول

عیـین  تواند بـه تنهـایی عـاملی ت   شود که طول سرویکس نمیمشاهده می) 8(
.کننده در زایمان زودرس باشد
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نوع زایماندر CervicalLengthنمودار اثر ویژگی ) : 8(شکل 
وژیک جدیـدي اسـت کـه    سونوگرافی ناحیه غددي سرویکس یافته سونول

از %15تا % 10فقط . امروزه براي پیش بینی زایمان زودرس پیشنهاد می شود
سرویکس از عضله صاف تشکیل شده است و بقیـه بافـت سـرویکس عمـدتاُ     

برخی مطالعات نشان داده است که . متشکل از بافت هم بند خارج سلولی است
ه ماهـه دوم حـاملگی   عدم رویت غدد گردنی سرویکس در سـونوگرافی در سـ  

انعکاسی از بلـوغ زودرس سـرویکس مـی باشـد و بـه عنـوان یـک شـاخص         
.بینی کننده زایمان زودرس به کار می رودپیش

در نمودار شـکل  در نوع زایماناین ویژگیمقایسهنتایج به دست آمده از 
داري بین همانطور که مشخص است اختالف معنی. نمایش داده شده است) 9(

به طوري که عـدم رویـت   . ایمان از نظر توزیع این ویژگی وجود دارددو نوع ز
از موارد موجب زایمان زودرس شـده اسـت و   % 45ناحیه غددي سرویکس در 

.از موارد موجب زایمان زودرس نشده است% 77رویت آن در 

زایماننوع در CGAنمودار اثر ویژگی ) : 9(شکل 
ها به این نتیجه رسـیدیم کـه   گیحال با بررسی انحصاري هر کدام از ویژ

ها به تنهـایی  تشخیص این نوع زایمان با در دست داشتن هر کدام از این داده
امکانپذیر نیست، ویژگی ناحیه غددي سرویکس نیـز سـایر عوامـل را در نظـر     

گیرد و به همین خاطر ارائه مدل با استفاده از شبکه بیزین که روابط بـین  نمی
.گیرد، جامعیت باالتري داردهم در نظر میها را با تمام متغیر

صحت و خطـاي آزمایششده از بخش براي ارزیابی صحت مدل طراحی
شده نمونه آزمون به شبکه بیزین طراحی200. استفاده شدNeticaنرم افزار 

. به دست آمد% 95.522وارد شد و صحت 

نتیجه گیري-5
ر مهم در هوش مصنوعی هاي بیزین با سرعت زیادي تبدیل به یک ابزاشبکه

هاي بیزین گرافی شامل چندین گره هستند که توسط شبکه. کاربردي شده اند

هـاي  هـا در پزشـکی در زمینـه   این شـبکه . اندتعدادي یال به هم متصل شده
.هاي وسیعی دارندبینی بیماري کاربردتشخیص و پیش

ر زنـان  هاي بیزین براي تشخیص زایمان زودرس ددر این مقاله از شبکه
ترین عوامل مرگ و میر زایمان زودرس یکی از مهم. باردار استفاده شده است
از آوري شـده هـاي جمـع  بـر اسـاس داده  مـدل .شوددر نوزادان محسوب می

احتمال و میزان تاثیرگذاري  هر طراحی شد و شبکه بیزینتوسطهاپرسشنامه
با بررسی انحصاري هر افتیمدر نهایت با ارزیابی نتایج دری. عامل مشخص شد

ها نمی توان به تشخیص نوع زایمان رسید و نیاز به مدلی جهت کدام از ویژگی
ناحیـه غـددي   "عامـل بـودن مثبـت . هـا اسـت  نمایش ارتباطات بین ویژگی

اهمیت باالیی در تشخیص و پـیش بینـی زایمـان زودرس    داراي"سرویکس
البتـه  . به دست آورد% 95.522صحت ،هاي تستدرنهایت مدل با داده. است

س یـک مشـکل مهـم در پزشـکی محسـوب      بینی زایمان زودرهنوز هم پیش
ها در جهـت از بـین   سازي نمونهتوان با باال بردن صحت مدلشود، که میمی

.حرکت نمودبردن این مشکل 
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