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 خالصه 
 مقدمه

سرطان های دستگاه گوارش را % 32ولورکتال سومین سرطان شایع در سراسر دنیا می باشد که سرطان ک
سال، سابقه فامیلی،  54سن باالی .موارد فوت ناشی از سرطان را شامل می شود% 14تشکیل می دهد و 

ه زمان با اینک. تغذیه، چاقی، مصرف دخانیات و عدم فعالیت فیزیکی عوامل خطر عمده این بیماری هستند
یکی از .بقای سرطان کولورکتال در سال های اخیر افزایش یافته است اما میزان مرگ و میر باال است

این مطالعه با . های اخیر استفاده از آن در حال افزایش است شبکه بیزی است هایی که در دهه روش
 .ده از شبکه بیزی انجام شده استهدفتعیین عوامل مرتبط بر بقای بیماران مبتال به سرطان کولورکتال با استفا

 کار وشر
با تشخیص قطعی  1322تا انتهای سال  1325بیمار که از ابتدای سال  243کوهورت تاریخی   در یک مطالعه

سرطان کولورکتال به بیمارستان امید شهر مشهد مراجعه کردند مورد بررسی قرار گرفتند و 
استفاده شده است و  HUGINتحلیل نتایج از نرم افزار در . آوریشد هاجمع اطالعاتدموگرافیکوبالینیآن

 .انجام شده است 4.45در سطح معنی داری  PCیادگیری ساختار شبکه بیزی با استفاده از الگوریتم
 نتایج

همچنین . دهد که عود بیماری و مصرف مواد مخدر رابطه مستقیم بر بقای بیماران دارند نتایج نشان می
تواند به طور غیر مستقیم با  عوامل زمینه ساز در مصرف مواد مخدر است،می مصرف دخانیات که یکی از

 .بقای بیماران ارتباط داشته باشد
 جه گیریینت

های بیزی کاربردهای فراوانی در زمینه تشخیص و پیش بینی بیماری در پزشکی دارند و می توان از  شبکه
 . ه سرطان بهره بردها جهت تعیین عوامل مرتبط بر بقای بیماران مبتال ب آن

 سرطان کولورکتال، شبکه بیزی، تحلیل بقا :کلمات کلیدی
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