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 مقدمه
 يينارسرا  نيگزيدرمران ارا   نيعضو به عنوان بهترر  ونديپ

 به گفتره  .شود يانجام م ماريب يمنظور کمک به بازتوان هعضو ب

WHO  00 ي نرده يکشور که نما 101 يبر رو 2002در سال %

صررورت گرهترره در اهرران  دررتند، در  رردود   يونررد اياز پ

 00100 نيب نيعضو انجام گرهته است که از ا ونديپ 100200

% از ا داکننردگان زنررده   10) هير کل ونرد يربرو  بره پ  م ونرد، يپ

انجام شده در اهان را بره   يوند اي% پ02از  شيکه ب باشد يم

 ESRD هيکل ييمر له نها يماري[. ب1] د د يخود اختصاص م

(End Stage Renal Disease) مرورد در  رر    300 رانير در ا

از  يو مطالعرات،  راک   زده شده اسرت  نينفر تخم  ونيليم کي
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 کير مورد در  رر   53و  353 بيبه ترت ESRD و بروز وعيش

 انير ترا پا  راني[. در ا1] نفر در سال گزارش شده است ونيليم

 ييبرا دراره نارسرا    يويمزمن کل مارانيب تيامع 1302سال 

 نيگزيارا  ي را  از روش يکيکه تحت درمان با  هيکل شرهتهيپ

 لير دال نيترر  [. عمرده 5] دينفرر رسر   50000اند بره   بوده هيکل

ESRD هيکل ونديپ ايو  زياليساز د نهيزم شرهتهيکه در ممالک پ 

از هشار خون،  ينفرواسکلروز ناش ابت،يعبارتند از د باشند يم

 نينروع برال    کيدتيک يپل هيکل يماريمزمن و ب تيگلومرولونفر

Adult Polycystic Kidney Disease (APKD) [0.] 

بيني ميزان موهقيت پيوند  اساس پيش د نده کليه بر  انتخاب

 هير کل ونديکه در پ ي مه تواهات رغم يگيرد. اما عل صورت مي

نکرروز   ونرد، يدهع پ ي ا چون واکنش يشود، عوارض يانجام م

 ي، عوارض ناشAcute tubular necrosis (ATN)  اد توبولر

 يدارو را  يوير کل تيو مدموم يعفون ي ا يماريب ،ياز ارا 

از  يکر ي [.3] کنرد  يم ديرا تهد ونديپ ءشده، شانس بقا اهتيدر

ترا   ي ا که مورد تواه پزشکان است، هاصرله زمران   انواع داده

 يتواه بره گرو ر   يعني است. ريمانند مرگ و م يوقوع  وادث

 کير  را    ر کدام از آن يبرا يکه پس از مدت يطور هاز اهراد ب

. از گرردد  يم فيوقوع  ادثه تعر ايبه نام شکدت  يطه زماننق

مطالعات مررگ و   ي ا در ابتدا غالباً برا روش نيکه ا يياا آن

بود، بره   دهيگرد يمنظور طرا  نيو به ا شد يبه کار برده م ريم

 بر آن نهراده شرده اسرت    "زمان بقاء ليتحل "اهت نام  ني م

[2.] 

سالمت بروده   ي ا سازمان ييدارا نيتر  ا عمده داده امروزه

و  رهيذخ ،يآور امع يسالمت در گرو ي ا سازمان تيو موهق

 گراه يدر انردازه و تعرداد پا   عيبا رشد سر [.0]  است آن ليتحل

 را   اطالعات سطح براال از داده  اي ا، کاوش دانش، قواعد  داده

 يرهتار را  ينر يب شيو پر   ا يريگ مياز تصم يبانيبه منظور پشت

 نير ا ليتبد يبرا رو ني[. از ا10] رسد يبه نظر م يضرور ،يآت

 ا به  از سازمان ياريبد ک،يارزش بالقوه به اطالعات استراتژ

خودکرار   يادرتجو  ،يداده کاو [0] اند آورده يرو يکاو داده

 ي را  لير که تحل دتييالگو ا اهتنيبزرگ، اهت  يا منابع داده

 [.11] دتنديقادر به انجام آن ن يساده آمار

 ي ررا روشاز  يکرري (Classification) "يبنررد دسررته"

 .باشرد  ي ادثره مر   کير رخداد  زانيم نيتخم يبرا انهيشگويپ

و  ينر يب شيپ يبرا ،يريگ ميبر اساس قواعد تصم ميتصم درخت

 يايمزا يدارا روش ني. ارديگ يمورد استفاده قرار م يبند دسته

 تروان  يبعد از ساخت درخرت مر   که نيدارد. از امله ا يمتعدد

 نيچنر  دست آمده را مشا ده نمود و  م هب عدعلت استنتاج قوا

 ي را  تميپرداخرت. الگرور   تير با ا م يلد ايبه شناخت بهتر ه

  مچون ميبه روش درخت تصم يبند دسته زيآنال يبرا يمختلف

C5.0 ،C&RTree ،CHAID و QUEST  کره   مواود  درتند

 [.12] کنند يم يساز ادهيبه  م را پ هيشب نديهرآ کي اساساً

مجموعه  اي ميساخت درخت تصم يکه برا C5.0 تميالگور

بهبرود نررد دقرت     يبرا يروش خاص شود، ياستفاده م نيقوان

روش  نيدارد. ا (Boosting)دادن  يتحت عنوان ترق ينيب شيپ

کره   کنرد  يکار م يچندگانه به صورت متوال ي ا با ساخت مدل

بهبرود   C5.0 در مردل  يدقت را به مقدار قابل ترواه  تواند يم

 .است يتر يآموزش طوالن ازمنديامر ن نيا يلد د، و

در  يا رشرته  (Medical Prognosis) يپزشرک  يآگهر  شيپ

و  يمرراريو شررامل برررآورد عرروارض و عررود ب يعلررم پزشررک

از  يکر يبقراء   لير . تحلباشد يم مارانيبقاء ب ينيب شيپ نيچن  م

 ي را  اسرت کره شرامل روش    يپزشرک  يآگهر  شيپ ي ا  وزه

ترا   يماريمبتال از زمان شروع ب ماريبرآورد بقاء ب يمختلف برا

در  يا مطالعرات گدرترده   ون[. تا کن13] دوره خاص است کي

 ،يقلب ي ا يماريمبتال به سرطان، ب مارانيبقاء ب ينيب شيپ نهيزم

برا اسرتفاده از    رهير و غ يسروختگ  ه،ير مرزمن کل  ي را  يماريب

 يعصرب  ي را  صورت گرهته است. شربکه  يداده کاو ي ا مدل

 ه،يبردار پا نيو ماش ميدرخت تصم ون،يرگرس ليتحل ،يمصنوع

بقراء مرورد    ينر يب شيپر  ي دتند که به وهور برا يي ا تميالگور

 [.11] اند استفاده قرار گرهته

مدت زمران بقراء    ينيب شيپژو ش کمک به پ نياز ا  دف

قررار   هير کل يياست که در معررض نارسرا   يمارانيب هيکل ونديپ

 .قرار د د شانيا اريدر اخت ونديبقاء پ زانياز م ينيدارند تا تخم

 هامواد و روش
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 يا بره اسرتاندارد شرش مر لره     يبخش با نگرا   نيدر ا

CRISP (Cross Industry Process for Data Mining)   بره

پرداختره   هير کل ونرد يپ مراران يب ي را  داده انيکشف دانش در م

هاز ا که خود شامل  نياز ا کيشود. در مطالعه  اضر  ر  يم

 ا را  داده انيروند کشف دانش در م و شوند، يم يي ا ربخشيز

 نياند. در ادامه به ذکر ا نشان داده شده 1کنند در شکل  يم انيب

 .شود يپرداخته م يمرا ل به صورت ازئ

ا داف  فيتعر ،يهعل طيشرا يابيارز يمدئله به نوع فيتعر

 يپرروژه داده کراو   يبنرد  برنامه زمران  کي جاديو ا يداده کاو

 .باشد يم

را مورد مطالعره   يا داده ي ا يازمندي ا، ن شناخت داده گام

و  رنردگان يمطالعره  اضرر را گ   ي. اامعره آمرار  د د يقرار م

 نايسر  مارستانيب ياورولوژ قاتيمرکز تحق هيکل ونديد ندگان پ

 ينر يب شيو مر له نخدت به منظرور پر   دادند يم ليتهران تشک

 .بود هيکل ونديپ رد رگذاريتاث يهاکتور ا اهتنيمدت زمان بقاء، 

برر   هيکل ونديبقاء پ ينيب شيدر پ رگذاريتاث يپارامتر ا ابتدا

 يا نامه شد و پرسش نييتع ياساس مطالعه کتب و متون تخصص

از پزشکان متخصص  ياطالعات يازسنجيمحقق ساخته اهت ن

بقراء   ينيب شيپ يا در رابطه با اقالم داده يو نفرولوژ ياورولوژ

دو قدمت )در کل  ازنامه  پرسش ني. اديگرد يطرا  هيکل ونديپ

  3) يمشخصات هرد رندهيشده بود و دربرگ ليسؤال  تشک 10

 ونرد يبقاء پ ينيب شيبه منظور پ ازيمورد ن يا سؤال  و اقالم داده

 کير نامره،   سؤال  بود. در کنار سؤاالت بدته پرسش 30) هيکل

 ريترا پژو شرگر سرا    دير در  ر بخش مطرح گرد زيسؤال باز ن

 .شود اياود ندگان را  نظرات پاسخ

و  يصرور  يري نامه برا اسرتفاده از روش روا   پرسش ييروا

 3) يو اورولروژ  ينفرولروژ  نيمحتوا و کدب نظرات متخصص

سه سال سابقه کار   يقل داراو  دا يعلم ئتي  ينفر از اعضا

-از برا روش آزمرون   زير نامره ن  پرسرش  يياير . پاديگرد ديتأئ

دسرت   هبر % 02شد و ضريب  مبدرتگي آن   دهيبازآزمون سنج

 .آمد

نامه برا اسرتفاده از    به دست آمده از پرسش ي ا داده سپس

شردند.  اصرل    ليتحل يهراوان عيو گزارش توز يفيآمار توص

 يا اقرالم داده  قير طر نيبود که از ا يدتيل نامه چک پرسش نيا

 درت يل . چرک دير اسرتخراج گرد  مراران ياز پرونده ب ازيمورد ن

 رنرده يگ يورود ير را يشرامل مت   يمذکور از سه بخش اصرل 

 ازيمورد ن يخروا ريو مت  هيد نده کل يورود ير ايمت  ه،يلک

انجرام نگرهرت و    يرير گ مر له نمونه نيشده بود. در ا ليتشک

سرال   نيهرورد يشده از ابتدا ونديپ مارانيب ي ا پرونده يتمام

 يمرکز اورولوژ نيتوسط مدئول 1302 وريشهر انيتا پا 1320

پژو شگر قرار گرهرت کره پرس از     اريدر اخت نايس مارستانيب

هقرره   513 يبر رو يداده کاو نديناقص، هرا ي ا نده ذف پرو

 .رهتيانجام پذ پرونده

قابرل   يداده کراو  يخرام اغلرب بره نردرت بررا      ي ا داده

داده  ي ا تميتوسط الگور يينها زيقبل از آنال نياند بنابرا استفاده

از  يکر يداده  يسراز   ا را پردازش کررد. آمراده   آن ديبا ،يکاو

 يداده کراو  ي را  اوانب پروژه نيو اغلب زمان برتر نيتر مهم

شردند،   صکره منرابع در دسرترس داده مشرخ     ياست.  نگرام 

 يسراز  و پرا   (Selecting)  ا انتخاب آن ا را از  داده يدتيبا

(Cleaning) [.11] کرد و در قالب مورد نظر قرار داد 

 ياز رکورد ا يسر کيمتعدد  ي ا ليو تحل هياز تجز پس

غلط بودن اطالعات  ذف  اينقص در اطالعات و  ليداده به دل

مشرخص   زير ن (Outlier) پررت  ي را  داده نيبر  ني. در اديگرد

 خطرا باشرند.   زانير م نيترر  دچرار کرم   يينها جيتا نتا دنديگرد

کننرده در آن   که مقدار سن ا ردا  يياز رکورد ا يبرخ نيچن  م

شدند. از  يگذار مقدار يريگ نيانگيبه روش م زين ودمشخص نب

قد و وزن با استفاده از هرمرول شراخص تروده     لديدو ه بيترک

 BMI BMI= Weight(kg) / (Height(m)) زانيم يبدن
 يبرا 2

مرورد   يساز تا در مدل ديمشخص گرد يونديپ هيکل رندهي ر گ

 .ردياستفاده قرار گ

  را از  هکا ش داد يقدرتمند برا يروش  PCA/Factorگره

از  يخطر  برات يروش ترک نير  را دارد. ا  کا ش ابعاد آن قيطر

 نيبهترر  يخط باتيترک نيو ا کند يم جاديرا ا يورود يلد ايه

 اي ميمفا  کند يهاکتور تالش م لي. تحللد استياز کل ه فيتعر

درون  ي مبدررتگ يکرره الگررو  کنررد نيرريرا تع ييهاکتور ررا

مر لره از   نير ا . درد رد  يمر  حيرا توض د اياز هل يا عهمجمو
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برره  يونررديپ مررارياطالعررات، سرروال ابررتالء ب پررردازش شيپرر

بره عنروان    رهير غ ايسرطان کبد  ه،يچون سنگ کل يي ا يماريب

 لير بره دل  زيشناخته و  ذف شد و علت آن ن تيا م هاکتور کم

 .رسد يبه نظر م مارانيموارد در پرونده ب نينقص در ثبت ا
 

 و مدل پيشنهادي CRISP اي روش استاندارد گام .1شکل 

در   ا يژگيکه به منظور کا ش بعد و انتخاب و يگريد گره

 Featureگرهت، مورد استفاده قرار نهيزم نيدر ا پردازش شيپ

Selection نيا  ا هکنند ينيب شيرکورد ا و پ يغربالگر بود. در 

سنگ  ي ا يماريبه ب ماري، ابتالء بPCA/Factorگره، مانند گره 

 جره يداد. کره در نت  صيتشرخ  ديرا زا رهيغ ايسرطان کبد  ه،يکل

به عنروان   يورود ي ا مورد از ستون نيبر آن شد که ا ميتصم

در  يخروارر يلررد ايکننررده  ررذف گررردد. از ه  ينرريب شيپرر

و  "در زمران تمراس   يونديپ ماريسالمت ب"موارد  دت،يل چک

عردم پاسرخ مناسرب     لير به دال "يونديپ ماريب هيکل تيوضع"

 يو تنها هاکتور خروار  دندي ذف گرد مارانيب ياز سو يعلم

 .باشد يم ونديپس از عمل پ هيمورد بحث، مدت زمان بقاء کل

 يبه هاکتور را  يد  وزن ا و  داده شيپس از پاال جهيدر نت

)اردول   IBM SPSS Modeler 14.2اهرزار   نرم قيموثر از طر

تعرداد   ني)و بره  مر   هير کل رندهيگ ماريپرونده ب 513 ، تعداد 1

انتخراب   يابير   به عنوان نمونه پرژو ش اهرت ارز  هيد نده کل

و  يزسرا  مردل  C5.0 ميدرخت تصم تميشدند که توسط الگور

  .1 وستيآن استخراج شد )پ نيقوان

 Gains از نمرودار  ،يبنرد  طبقه ي ا مدل يابيبه منظور ارز

 ينر يب شيو پر  يکه از پاسخ واقع بيترت نيبه ا شود ياستفاده م

کره محرور    شرود  يساخته و نمودار آن رسرم مر   يمدل، ادول

مردل اسرت در    ينر يب شيپر  يو محور اهق يپاسخ واقع يعمود

آزمون  ي ا آموزش و داده ي ا مدل با داده يابيارز جيادامه نتا

 .شود يداده م شينما يبه صورت بصر

 ا به دو بخش آموزش  صحت مدل، داده يمنظور بررس به

بخش  ي ا داده لهيشدند. به وس مي  تقد%30  و آزمون )30%)

بخرش آزمرون،    ي را  و داده ديگرد جاديا يينها آموزش، مدل

 ي را  ه در مر لره اول را آزمودنرد. شراخص   دست آمد همدل ب

واود دارد  يبند دسته ي ا صحت روش يابيارز يبرا يمختلف

 يژگر ي، و(Sensitivity) تيدسرت  داسر   نير از ا توان يکه م

(Specificity) و صحت (Accuracy) صحت  زانيرا نام برد. م

 ،يآموزشر  ي را  مجموعره داده  يبرر رو  يبند روش دسته کي

 ياز مجموعه آمروزش اسرت کره بره درسرت      يدرصد مشا دات

 يشرده اسرت. بررا    يبنرد  توسط روش مرورد اسرتفاده، دسرته   

 .دآزمون استفاده شدن ي ا شاخص داده نيمحاسبه ا

صرحت مردل از    زانير محاسربه م مطالعه به منظور  نيا در

 نير اسرتفاده شرد. ا   (Confusion Matrix) اغتشراش  سيماتر

کررد روش   عمرل  يچگرونگ  ليتحل يبرا يديابزار مف سيماتر

مختلرف   ي ا مشا دات دسته اي ا  داده صيدر تشخ يبند دسته

شناخت مفا يم پيوندکليه و بقاء پيوند، ارزيابي شرايط هعلي •
 و تعريف ا داف داده کاوي

 تعریف مسئله

 ا، کنکاش  اي اوليه، توصيف دادهشامل تهيه مجموعه داده•
  ا و ارزيابي کيفيت دادهدر داده

طرا ي و توزيع پرسشنامه نيازسنجي اوليه هاکتور اي موثر •
 در پيش بيني بقاء پيوند کليه

تهيه چک ليدت از پرسشنامه و امع آوري داده  ا از •
 پرونده بيماران

 شناخت داده ها

 بررسي رابطه بين هيلد ا•

  هقره پرونده 153)  ذف رکورد اي ناقص •

 محاسبه شاخص  ا و ندبت هيلد ا•

 تعيين شاخص براي داده  اي پيوسته•

 آماده سازی داده ها

 C5.0ساخت مدل با استفاده از درخت تصميم •

 C5.0استخراج قوانين از درخت تصميم •

 (مدل سازی)داده کاوی 

 ارزيابي مدل•

 محاسبه شاخص  اي  داسيت، ويژگي و صحت•

 کشف دانش با کمک متخصصين•

 ارزیابی

 بررسي نتايج چندين آزمايش متوالي•

 توسعه و استفاده از دانش کشف شده
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 سيمراتر  کيدسته قرار گرهته باشند،  M  ا در است. اگر داده

 آل دهير است.  الت ا M*M اندازه اقلبا  د يادول يبند دسته

قطرر   يمرتبط بره مشرا دات رو   ي ا داده تر شياست که ب نيا

صفر  سيماتر ريمقاد يقرار گرهته باشند و مابق سيماتر ياصل

 [.13-15] به صفر باشند کينزد اي

از  يکر ي، 2از برچدب مثبرت، مطرابق برا اردول      منظور

 3تر از  سال، کم 2تر از  سال، کم 1تر از  )کم ي ا برچدب دسته

سرال و   0ترر از   سرال، کرم   5ترر از   سال، کرم  1تر از  سال، کم

 را   کل مجموعه داده ،يسال  است و برچدب منف 0از  تر شيب

 .باشد يمثبت م از برچدب دسته هب

حساسیت  
اندشده  بندیدسته  هایداده برچسب مثبتی که درست  تعداد 

هایداده مثبت کل تعداد 
 

ویژگی  
اندشده  بندیدسته  هایداده برچسب منفی که درست  تعداد 

هایداده منفی کل تعداد 
 

صحت حساسیت 
هایداده مثبت تعداد 

هاداده  کل تعداد 
ویژگی 

هایداده منفی  تعداد 

هاداده  کل تعداد 
 

 

  ا پس از پاکدازيو نوع آن ي ورودي اداده .1ادول 

 بازه عددي اسمي توضيحات مشخصه رديف

1 ESRD علت نارسايي کليه 

 ديابت

 گلومرونفريت

 هشارخون

 پلي کيدتيک

 سنگ کليه

 ناشناخته

 ديگر عوامل

 

2 R-AGE 0-02[  )سال  سن گيرنده کليه[ 

3 BMI 10-32[  شاخص توده بدني گيرنده کليه[ 

1 D-Time  0-02[  مدت زمان دياليز )ماه[ 

5 R-SEX انديت گيرنده کليه 
 مرد

 زن
 

0 TYPE-DIALYSIS دياليز  نوع 

 بدون دياليز

 دياليز خوني

 دياليز صفاقي

 

3 PANEL-TEST 0-100[  تدت پانل[ 

2 FIRST-TRANSPLANT سابقه پيوند 
 بله

 خير
 

0 RELATIONSHIP  نوع ارتبا  گيرنده و د نده کليه )خويشاوند، غيرهاميل، ادد 

 غيرخويشاوند

 خويشاوند

 پيوند از ادد

 

10 D-AGE 13-52[  )سال  سن د نده کليه[ 

11 D-SEX انديت د نده کليه 
 مرد

 زن
 

 
  



 1300 ، بهار  00 ي)پياپ 2، شماره 10الد                                                                                                        کومش

 

 

 خروجی مدل برچسب دسته. 2جدول 

 ماه 22تا  0بقاء کلیه پیوندی بین  کمتر از یک سال

 ماه 22تا  22بقاء کلیه پیوندی بین  کمتر از دو سال

 ماه 22تا  22بقاء کلیه پیوندی بین  کمتر از سه سال

 ماه 24تا  62بقاء کلیه پیوندی بین  کمتر از چهار سال

 ماه 20تا  24بقاء کلیه پیوندی بین  کمتر از پنج سال

 ماه 22تا  20بقاء کلیه پیوندی بین  کمتر از شش سال

 ماه 22بقاء کلیه پیوندی بیشتر از  بیشتر از شش سال

 

 نتايج
کشرف   نرد يدر هرا يدير از مرا ل کل گريد يکي يداده کاو

برا اسرتفاده    يسراز  پرژو ش مردل   نير [. در ا12] دانش است

و درخت  اهتيصورت  IBM SPSS Modeler 14.2اهزار  نرم

مختلف مورد آزمون قرار گرهرت.   ي ا يبا ورود C5.0 ميتصم

و  مراران يب ي را  به دست آمده از داده ريمقاد ،يورود يلد ايه

. برچدرب  باشرد  يمر  هير کل ونديبقاء پ ي ا تعداد سال ،يخروا

شده در اردول   جاديدر مدل ا هيکل ونديدسته مدت زمان بقاء پ

 شده است. انيب 2

 IBM SPSS Modeler 14.2اهررزار  اسررتفاده از نرررم بررا

 يبنرد  تير اولو 2شکل  بي، به ترت1ادول  يورود يهاکتور ا

 اند. شده

 يقابل استنبا  اسرت، هاکتور را   2که از شکل  طور  مان

شده،  نهيتوسط مدل به ونديمدت زمان بقاء پ يبر رو رگذاريتاث

 ه،ير کل ييمر لره نهرا   يمرار يعبارتنرد از: ب  تير ا م بيبه ترت

 تياندر  ،يونديپ ماريب زياليمدت زمان د ،يشاخص توده بدن

سرن   ه،ير لسرن د نرده ک   ه،ير کل ونديپ يسابقه قبل ه،يکل رندهيگ

 تياندر  ه،ير کل رندهيرابطه د نده و گ ز،يالينوع د ه،يکل رندهيگ

 تدت پانل. ه،يد نده کل

 ي را   اصرل از داده  Gainسمت راسرت، نمرودار    نمودار

را  C5.0آموزش درخت  ي ا آزمون و نمودار سمت چت، داده

و محرور   يپاسخ واقع ياست که محور عمود دهيکش ريبه تصو

ترر از   بقاء کرم  ينيب شيپ زانيم يابيارزمدل را ) ينيب شيپ ياهق

 .د د ينشان م سال  کي

قابرل   3در ادول  C5.0اغتشاش  اصل از مدل  سيماتر

کره در   يو روابطر  سيماتر نياز اباشد. با استفاده  يمشا ده م

و  يژگر يتروان صرحت، و   يبدان اشاره شرد، مر   يابيبخش ارز

آزمرون   ي را  دست آمده را با استفاده از داده همدل ب تي داس

 .ديسنج

 

 
 فاکتورهای موثر بر بقاء پیوند کلیه به ترتیب اولویت از مدل .2شکل

 

 ر کردام از برچدرب    يمذکور برا ي ا ، شاخص1 ادول

اغتشاش به صورت اداگانره   سي ا را با استفاده از ماتر دسته

 ت،ي داس زانيم ديکن يگونه که مشا ده م د د.  مان يم شينما

ارائره   C5.0مردل   قير آزمون از طر ي ا و صحت داده يژگيو

 دهير % محاسربه گرد 21/23% و 52%، 25/00 بير شده به ترت

 .است



 ليال شا مرادي و  مکاران                                                                            

 

 

 
 بقاء کمتر از یک سال C5.0های آزمون و آزمون درخت حاصل از داده Gainنمودار . 6شکل 

 C5.0های آزمون و آزمون درخت ماتریس اغتشاش حاصل از داده. 6جدول

 
 

 های آزمونمحاسبه حساسیت، ویژگی و صحت برای داده .2جدول

C5.0 Model 
 داسيت 
 )درصد 

ويژگي 
 )درصد 

صحت 
 )درصد 

 0115 50 00 کمتر از يک سال

 100 100 100 کمتر از دو سال

 23 33 02 کمتر از سه سال

 33 50 30 کمتر از چهار سال

 30 33 21 کمتر از پنج سال

 23 50 01 کمتر از شش سال

 03 50 03 بيشتر از شش سال

 23121 52 00125 امع کل

 

 

 گيريبحث و نتيجه
 تميبرا اسرتفاده از درخرت الگرور     نيپژو ش محقق نيدر ا

C5.0از  شيرا پر  يويکل ماريب ونديا تمال بقاء پ ينيب شي، به پ

  رر  تير ا م زانير پرداختند. م وند،يبه عمل پ دنيمبادرت ورز

 را   داده نيو روابرط بر   هير کل وندياز عوامل موثر بر بقاء پ کي

بره   يابير رزباشرد. ا  ي، قابل مشا ده م2کشف شد که در شکل 

 شده، داشت. جاديمدل ا ياز صحت باال يعمل آمده  اک

 لير و تحل هير که به تجز يا و  مکاران در مقاله ونيونيپاپا

کلدرترول، آ رن،    م،ي مچرون کلدر   يشرگا  يپارامتر آزما 12

 يويکل ييمبتال به نارسا ماريب 102 نيب رهيو غ نينيگلوکز، کرات
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و  هير شرده برا اسرتفاده از تجز   پرداخته  (ESRF) ييمر له نها

 يکراو داده  ي را  تمياز الگرور  گرر يد يکيکه  يا خوشه ليتحل

دسرت   هپارامتر را را بر   نير  مه ا انيباشد، الگو تشابه در م يم

 نيمرتبط با کراوش بر   ي ا پژو ش گري. از د[21] آورده است

و  زيمدل آنرال "تحت عنوان  يا توان به مقاله يم ينيبال ي ا داده

 ي را  برا اسرتفاده از روش   يقلبر  يمارياز باثربخش  ينيب شيپ

 يبند دسته ي ا تمياز الگور دهاشاره کرد که با استفا "يبند دسته

و  (Naive Bayes) نيزير ب ينراو  م،يدرخرت تصرم   يداده کاو

وقروع سرکته برا اسرتفاده از      ينر يب شيبه پر  يعصب ي ا شبکه

 نير کرا ش ابعراد ا   يمرتبط پرداختره اسرت و بررا    ير ايمت 

در  يترر  شينقرش بر   يير را يکند که چه مت  يم نييعارضه، تع

 [.25] کنند يم فايا يقبل ي ا سکته شياهزا

بره   يشرگا  يآزما يتنها از پارامتر را  ونيونيپاپا پژو ش

 شيپر  ي استفاده گرده است، که در مطالعره  مدل يعنوان ورود

د نرده و   يشرگا  يآزما يسبب که تناسب پارامتر ا نيرو، بد

باشرد، و در   يمر  ونرد يشر ِ مبادرت بره پ  شيپ ه،يکل ي رندهيگ

 نير ا ،گرردد  يانجرام نمر   هيکل ونديتناسبات، پ نيصورت عدم ا

 است.  دهيموارد لحاظ نگرد

آلوگراهت  يويکل يماريب ينيب شيتحت عنوان پ يا مقاله در

که لوهارو و  مکاران انجرام   ميمزمن با استفاده از درخت تصم

 مراران يب يشرگا  يآزما يو هاکتور ا C4.8 تميدادند، از الگور

% 23ترر از   مدل کم نيصحت ا زانيکه م دياستفاده گرد يونديپ

 يدر پژو ش انو  مکار کويدر  مان سال گر [3] به دست آمد

 ونرد يرد پ اير سرطح، بقراء    1در  يدودوئ يبا استفاده از درخت

صورت که دو  الرت   نينمودند. بد ينيب شيرا پ يويکل مارانيب

عدم شکدرت را در نظرر گرهتنرد و بره      اي  ونديشکدت )رد پ

 ي شره يموثر، در صورت عدم رد  راد در ر  يعنوان هاکتور ا

سرطح دوم عامرل    درمرزمن،   ونرد يدرخت، در سطح اول رد پ

و در  يبند در سطح سوم شاخص توده وند،يدر کارکرد پ ريتاخ

عردم شکدرت را    اير شکدت  جهيسطح آخر )برگ درخت  نت

آن  يژگر يو و %2/22 کويدرخت گر تي داس .شد يم يبررس

 زده شد. نيتخم 2/33%

شده  يساز نهيکه به C5.0 تمياز الگور زيمطالعه  اضر ن در

 ونرد يبقراء پ  زانير . که مدياستفاده گرد باشد يم C4.8 تميالگور

%، 00133برابرر برا    يبا صرحت  يونديپ ديمدل در  ر مورد اد

 لرد يه درت يبا يمدل مر  نيدر ا گريد يزده شد. از سو نيتخم

برا مردل    اضرباشد تفاوت مدل مطالعه   يا  دف از نوع طبقه

 يکه خروا باشد يدرخت م يدر خروا کويلوهارو و مدل گر

 ونديعدم شکدت در پ ايدرخت دو مطالعه مذکور تنها شکدت 

نبود  يدرخت مطالعه  اضر دودوئ ياما خروا داد يرا نشان م

 کرد يم انيرا ب ونديو در شش  الت مختلف، مدت زمان بقاء پ

[10.] 

 يماريب صيتشخ ينيب شيپ يبرا نيماش يريادگي ي ا مدل

و  مکراران در آن، بره    يکره منتظرر   سرت ا يا کبد، نام مطالعه

 يبند دسته ي ا تميکبد، الگور يماري وشمند ب صيمنظور تشخ

، Trees Random Forest 1NN ن،يزير ب يچرون نراو   يمختلف

AdaBoost  وSVM تير قرار دادند که در نها دهيرا مورد مقا 

دقت برا   زانيم نيباالتر يدارا "يدرختان انگل تصاده" دلم

 [.20] % به عنوان مدل برتر شناخته شد32

 310 يو  مکراران برر رو   يتوسط اشره که يا مطالعه در

د نده  کيمشخصات دموگراه رهتيصورت پذ هيکل ونديپ ماريب

 يشراخص تروده بردن    ونرد، يمحل پ وند،ينوع پ وند،يپ رندهيو گ

 ي را  از پرونرده  ونرد يپ رنرده يگ ابتيد تيو وضع ونديپ رندهيگ

بره   مرار يانتقرال ب  اير و  مرار يو مرگ ب دياستخراج گرد مارانيب

 بقاء در نظرر گرهتره شرد    ليدر تحل انيبه عنوان نقطه پا زياليد

سراله   10بقراء   لير منظور تحلزاده و  مکاران به   دن .[21]

 ير را يعوامل موثر برر آن، عرالوه برر مت     نييو تع هيکل ونديپ

 ادرار نياولرر ديررتررا تول ونررديبعررد از پ يهررو ، هاصررله زمرران

(Cold ischemic time)سمت بهيو غر لي، ندبت د نده )هام ، 

 نينيقبل از عمرل، مقردار کررات    زياليمدت زمان د ،ييا دا هيلک

در  زير را ن مارسرتان يدر ب يو مدت زمان بدرتر  صيزمان ترخ

زاده،  [. در ادامه پژو ش  دن22] کار بردند هب شيمطالعه خو

نگرر بره    گذشرته  يا در مطالعره  گر،يد يبا  ده ياني ش بار نيا

تحرت   ير را يپرداخرت کره مت    هير کل ونديبقاء پ زانيم يبررس

 بودنرد  هيکل رندهيمطالعه سن و انس د نده و گ نيدر ا يبررس
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 ي را   برا پرژو ش   دره ي[. نقطه قوت مطالعه  اضر در مقا23]

بقاء  ينيب شيموثر در پ ي ا داده نييروش تع هو  ي شده انجام 

و توسررط  يصررورت کررامالً علمرر  برره يبررسرر نيرراسررت کرره ا

و  درت يلوژنفرو نيمتخصصر  نيشرده بر   عيتوز ي ا نامه پرسش

 نيري کره در تع  ي. از امله مواردرهتيصورت پذ دتياورولوژ

 يبدان اشاره نمود، بررس توان يبقاء م ينيب شيعوامل موثر در پ

که در  باشد يدر مطالعه  اضر م هيکل ييمجموعه عوامل نارسا

 ابرت يد تيعوامرل )وضرع   نير از ا يکر يتنهرا   يپژو ش اشره

   ملحوظ نظر قرار گرهته است.رندهيگ

ندب و  مکاران صورت  پژو ش که توسط صالح گريد در

شرد و   هير ته يدرت يل [،  مچون مطالعه  اضر چرک 23] هتگر

برر   يساز استخراج شد و مدل يويکل مارانياطالعات پرونده ب

در نظر داشته  ز،يندب ن  ا صورت گرهت. گرچه صالح آن يرو

مروثر در   يبه اسرتخراج الگو را   ياست با استفاده از داده کاو

تفراوت نگررش  ردف     ليبپردازد اما به دل ونديبقاء پ ينيب شيپ

مطالعات هرو ،   ريو سا يرو در مقابل پژو ش و شيمطالعه پ

 يري دارو مير مرورد اسرتفاده چرون نروع رژ     يهاکتور ا يبرخ

ادرار،  نياول ديتا تول ونديبعد از پ يهاصله زمان ،يمنيسرکوبگر ا

مرورد   يو مردت زمران بدرتر    صيزمان تررخ  نينيمقدار کرات

 ينر يب شي دف از پژو ش  اضر، پر  راياستفاده قرار نگرهتند ز

امرا   باشرد  يمر  ونرد ياز صورت گرهتن عمل پ شيپ وند،يبقاء پ

 ير را يشده در مطالعات مذکور مربو  بره مت   ادي يهاکتور ا

 يرو، کراربرد  شيلذا در مطالعره پر   باشند يم هيکل ونديبعد از پ

 ندارند.

بقراء   نيب شيپ ير ايمت  تيا م زانيتواه به سنجش م با

شراخص   ه،ير کل ييمر له نهرا  يماريدر مطالعه  اضر، ب ونديپ

بره عنروان    ونرد ياز پ شيپر  زيالير و مردت زمران د   يتوده بدن

 ي را  اهتره يشردند کره منطبرق برر      نيري هاکتور ا تع نيموثرتر

در  وزه  يقبل ي ا قيتحق دهيبا مقا گذشته است. ي ا پژو ش

مشخص است که مدل ارائه شرده   ه،يکل ونديو بقاء پ يکاو داده

نقا  قروت   گريصحت را داراست و از د نيمقاله باالتر نيدر ا

تمام مرا ل کشف دانش طبق استاندارد  يمطالعه  اضر، اارا

CRISP نشده بود. از  يا  ا بدان اشاره پژو ش ريبود که در سا

 جراد يا يدرختر  دلبه منظور سهولت استفاده از مر  گريد يسو

تلفن  يکاربرد يا برنامه يساز ادهيو پ يه طرا ب نيشده، محقق

پرداختنرد کره کراربر     iOSو  دير  مراه تحت دو پلتفررم اندرو 

 زاني، م1مطابق ادول  يورود يلد ايتواند با وارد کردن ه يم

 ياز سرطر ا  يکر يشده را در قالرب   ينيب شيپ هيکل ونديبقاء پ

 .ديمشا ده نما 2ادول 

موارد اشاره کررد   نيبه ا توان يمطالعه م نيا ي ا يکاست از

 مارسرتان يب کير تنهرا   ي ا وابدته به داده قيتحق نيا جيکه نتا

 نره، يزم نير در ا تر شيب يبررس يشود برا يم شنهاديباشد، پ يم

استفاده  زين گريد يقاتيمراکز تحق ي ا از داده يدر مطالعات بعد

که  ييايا راه هينا  گريد يوشود. از س دهيبا  م مقا جيو نتا

در آن واقع شده اسرت، سرطح رهراه، طبقره      يقاتيموسده تحق

بقراء   زانيدر م تواند يم ه،يکل رندهيو ش ل د نده و گ يااتماع

 نير پژو ش به علرت هقردان ا   نيموثر باشد که در ا هيکل ونديپ

 .لحاظ نشده است ماران،يب يگونه اطالعات در مدار  پزشک

 

 تشكر و قدردانی
پرسرنل محتررم    يدانرد از  مکرار   يمحقق بر خود الزم م

مدراعدت   قير تحق نير که در ا نايس مارستانيب يمرکز اورولوژ

را برره عمررل آورد.  يالزم را داشررتند، کمررال تشررکر و قرردردان

 يسرکار خانم دکتر د قان ي ا يياز ز مات و را نما نيچن  م

 .کمال تشکر را دارم
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Introduction: todays, kidney failure is one of the costly problems of human society and use of renal 

replacement therapy is increasing in the world and Iran. Survival analysis is one of the fields in medical 

prognosis and data mining is a process of discovering unknown relationship and is a useful pattern from 

data and is known as a highly efficient method in survival analysis. Conclusively, the purpose of this study 

is predicting the survival of the kidney transplant patient's according to variables before kidney transplant. 

Materials and Methods: In order to identify important factors for predicting survival in kidney 

transplant, informative requirements assessment was done by using self-designed questionnaire. Then, 

obtained information from the analysis of questionnaire was reviewed and data from 513 medical record of 

kidney patient in Sina Urology Research Center was extracted. Ultimately, by applying CRISP 

methodology, data mining was done by IBM SPSS Modeler 14.2 and C.5 algorithm.  

Results: In this study, BMI, ESRD and dialysis time were evaluated as the most effective factors in 

survival kidney transplant and extracted rules from the model can be used for predicting the survival of the 

transplanted kidney before the surgery. Accuracy rate of this model was estimated at 96.77%.  

Conclusion: The high accuracy rate of C5.0 model shows the power of it in survival prediction. 

Furthermore, the most effective kidney transplant survival factors were identified and kidney transplanted 

survival of a new patient with distinctive features, can be predicted. 
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