ترکیب یک روش خوشهبندی تجمعی و یک
معیار شباهت جدید برای مدلسازی
رفتار وراثتی بیماریها
موسی مجرد*1و ،2حمید پروین3و ،4صمد نجاتیان 5و 6و کرماهلل باقری

فرد6و7

1گروه کامپیوتر ،واحد فیروزآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فیروزآباد ،ایران
2باشگاه پژوهشگران جوان ،واحد فیروزآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فیروزآباد ،ایران
3گروه کامپیوتر ،واحد نورآباد ممسنی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نورآباد ممسنی ،ایران
4باشگاه پژوهشگران جوان ،واحد نورآباد ممسنی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نورآباد ممسنی ،ایران
5گروه برق ،واحد یاسوج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یاسوج ،ایران
6باشگاه پژوهشگران جوان ،واحد یاسوج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یاسوج ،ایران
7گروه کامپیوتر ،واحد یاسوج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یاسوج ،ایران

چکیده
امروزه تئوریهای بسیاری در مورد علل بروز بیماریهای وراثتی وجود دارد ،اما پزشکان معتقدند که دو فاکتور ژنتیک و محیط زیست
همزمان باهم نقش مهمی در بروز و پیشرفت این بیماریها ایفا میکنند ،هرچند که چگونگی این اثرگذاری هنوز بهطور دقیق مشخص
نیست .برای اینکه بتوان ژنهای مؤثر در بروز بیماریها را تشخیص داد ،باید ارتباط بین سلولها/بافتها را بهدست آورد .تعامل بین
سلولها یا بافتهای مختلف را میتوان ،با بیان ژن بین آنها نشان داد .با نمونهبرداری از کروموزومها ،اطالعات مفیدی در مورد نوع بیماری
و چگونگی انتقال آن استخراج میشود .با بررسی این اطالعات میتوان اختالالتی را که منجر به تغییرات بهشدت پرتکراری شدهاند
شناسایی کرد .در این مقاله تشخیص ارتباطهای بین سلولی و بین بافتی در بیماریهای مختلف با توجه به مشخصات ساختار توپولوژیکی
گراف و یک روش خوشهبندی تجمعی بهبودیافته انجام شده است .روش پیشنهای دو مرحله دارد؛ در مرحله نخست چندین مدل
خوشهبندی بهمنظور تشخیص ارتباطهای اولیه بین سلولها یا بافتها در جهت تولید نتایج بهتر نسبت به الگوریتمهای انفرادی ،ترکیب
میشوند .در مرحله دوم تشابه بین سلولها یا بافتها در هر خوشه با استفاده از یک معیار شباهت مبتنی بر ساختار توپولوژیکی گراف
محاسبه و درنهایت از بیشینه شباهتهای بین سلولها یا بافتها در هر خوشه برای کشف ارتباطات بین بیماریها استفاده میشود.
بهمنظور ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی از چندین مجموعهداده  UCIو همچنین مجموعهداده فانتوم پنج استفاده شده است .نتایج
روش پیشنهادی روی مجموعه داده فانتوم پنج ،ضریب سیلوئت  0/901را در  18خوشه برای سلولها و  0/762در  13خوشه برای بافتها
را گزارش میکند.
واژگان کلیدی :ارتباط بین سلولی ،خوشهبندی بهبودیافته ،ساختار توپولوژیکی گراف ،مجموعهداده فانتوم .5
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Abstract
Background: There are many theories about the causes of hereditary diseases, but physician believe that
both the genetic and environmental factors simultaneously play an important role in the development and
progression of these diseases, although the extent to which this effect is not yet clear. In order to detect
effective genes in the development of diseases, it is necessary to achieve the relationship between
cells/tissues.
Objective: In fact, inter-cell or inter-tissue communications indicate the hereditary relationships between
patients. Detecting these communications help to identify common parts of the body that are influenced
by various diseases. The interaction between different cells/tissues can be demonstrated by expressing the
gene between them. By sampling chromosomes, useful information is obtained about the type of disease
and how it is transmitted. By examining this information, you can identify disorders that have led to highly
altered changes. In previous research, various clustering methods have been used to discover the links
between diseases based on gene expression data. However, ensembl clustering approaches have not yet
been used for this purpose.
Method: In this paper, the recognition of intercellular and inter-tissue interactions in various diseases have
been done according to the characteristics of the topological structure of the graph and an improved
ensembl clustering method. The proposed clustering algorithm uses an agreed similarity function to
measure the similarity between objects. The proposed method has two stages; in the first step, several
clustering models are combined to identify the initial relationships between cells or tissues in order to
produce better results than individual algorithms. In the second stage, the similarity between cells or
tissues in each cluster is calculated by using a similarity criterion based on the topological structure of the
graph. Eventually, the maximum similarity between cells or tissues in each cluster is used to discover the
relationship between diseases. In addition, an algorithm for improving the uncertainty of objects is
evaluated by allocating them to other clusters in order to enhance the quality of the final clusters.
Results: To evaluate the performance of the proposed method, several UCI datasets and the FANTOM5
dataset have been used. The results of the proposed method on the phantom data set 5 report a silhouette
of 0.901 in 18 clusters for cells and 0.762 in 13 clusters for tissues.
Conclusion: The conducted evaluations have confirmed the power of the proposed clustering algorithm
in terms of accuracy. Clustering of cells or tissues has increased the accuracy and concentration of the
topological similarity criterion of the graph in the range of similarity of cells or tissues.
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 ژنوم انسان به مجموعه ژنتیکی و ژنهای.اطالق میشود
.]2[ داخل هسته سلولهای انسان گفته میشود
ژنهای موجود در یک کروموزوم حدود چند میلیون
 بیشتر این ژنها در تمام انسانها یکسان و ثابت.است
 به این نوع ژنها دخالتی در تغییرات.)Fix Gen(هستند
 تغییرات این نوع ژنها.]3[ بافتی ندارند/ژنتیکی و سلولی
باعث ایجاد ناپایداریهایی در انسان خواهد شد (بهعنوان
مثال تولید انسانهایی با چهارچشم)؛ بنابراین این نوع ژنها
نباید در بدن انسان تغییر کنند؛ اما بخش کوچکی از ژنها
ثابت نیستند و مقدار آنها در انسانهای مختلف متغیر
 متغیربودن این ژنها باعث می.)Variables Gen( هستند
 هر ژن در روى.شود انسانهای مختلفی وجود داشته باشد
کروموزوم مکان معینى را اشغال مىکند که در اصطالح به
.]4[ ) گفته میشودLocus( آن جایگاه ژن

 مقدمه-1
.بدن انسان از انواع مختلفی سلول و بافت تشکیل شده است
 تریلیون تخمین37/2 تعداد سلولهای بدن انسان حدود
 سلولها و بافتهای بدن بهطور مستقیم یا.زده شده است
غیرمستقیم به یکدیگر وابسته هستند و توانایی ارتباط و
تأثیر بر روی یکدیگر را دارند؛ بنابراین سازوکاری مؤثر و
کارآمد بهمنظور یافتن ارتباط بین این تعداد نجومی از
 یافتن این ارتباطات به.سلولها و بافتها مورد نیاز است
.شناسایی بیماریها مختلف و عوامل آن کمک خواهد کرد
سلولها و بافتهای بیماری میتواند بر اثر جهش ایجاد
 هسته هر سلول دستورالعملهای کدگذاریشده.]1[ شوند
الزم را برای هدایت فعالیتهای سلول و ساخت پروتئینهای
 به یک گروه کامل از این دستورالعملهای خام ژنوم.دارد
48  پیاپی2  شمارة1400 سال
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بخش بدن یکسان هستند .بهعنوانمثال تمام کروموزومهای

دادههای  UCIو همچنین پایگاه داده فانتوم میپردازیم.

دستگاه دفاعی بدن در تمام انسانها کروموزوم  Γاست .در

درنهایت نتیجهگیری و پیشنهادهای آینده در بخش  6ارائه

ابتدا این کروموزوم برای همه انسانها بهطورکامل یکسان

میشود.

بودند ،ولی در اثر حوادث و بروز بیماریهای مختلف ،درگذر
زمان دچار تغییراتی شدهاند .در یک انسان ممکن است،
یکی از کروموزومهای دستگاه دفاعی بدن در یکی از سلولها
یا بافتها دچار بیماریهای ویروسی شده باشد .خصوصیات
این ویروس باعث تغییرات و انتقال ویژگیهای آن به سایر
ژنهای همسایه میشود .درنتیجه این تغییرات باعث تغییر
در  DNAآن سلول/بافت شده و اختالالتی را ایجاد میکند
[.]5
با انجام نمونهبرداریهایی روی این کروموزومها باعث
استخراج اطالعات مفیدی در مورد نوع بیماری و چگونگی
انتقال آن به دست میآید .با بررسی کروموزومهای
نمونهبرداریشده از این سلولها و بافتها ،میتوانیم
اختالالت ناشی از عملکرد ویروس را که منجر به تغییرات
بهشدت پرتکراری میشوند ،شناسایی کنیم؛ اما چالش
پیشرو شباهت بخش زیادی از این سلولها/بافتها و عدم
توجه به تغییرات و الگوها در بخشهای مختلف است .هدف
این پژوهش ارائه یک روش خوشهبندی بهبودیافته بهمنظور
شناسایی ارتباطات بین سلولی و بین بافتی با توجه به
بیماریهای مختلف است .وجود بیماریهای مختلف باعث
ایجاد ارتباطهای چندوجهی بین سلولها/بافتها میشود
که درنهایت این ارتباطات یک هایپر گراف را تشکیل
میدهد [ .]6بهمنظور شناسایی تغییرات ایجادشده در
سلولها/بافتها ،ارتباطات بین هر سلول/بافت را بهصورت
یک یال با وزن خاصی در گراف ایجاد میشود .در اینجا با

 -2خوشهبندی تجمعی و تئوری گراف
خوشهبندی یکی از شاخههای یادگیری بدون نظارت است
که هدف آن یافتن خوشههای مشابه از اشیا در بین
نمونههای ورودی است .میتوان نشان داد که هیچ معیار
مطلقی برای بهترین خوشهبندی وجود ندارد ،بلکه این
بستگی به مسأله و نظر کاربر دارد؛ بااینحال معیارهای
مختلفی برای خوببودن یک خوشهبندی ارائه شده است
که میتواند کاربر را برای رسیدن به یک خوشهبندی مناسب
راهنمایی کند .در این مقاله از یک خوشهبندی تجمعی
بهبودیافته بهمنظور قراردادن سلولها یا بافتهای مشابه
بیماریهای مختلف در خوشههای یکسانی استفاده میشود.
خوشهبندی تجمعی با یک خوشه بهازای هر مشاهده شروع
شده و در هر مرحله ،دو خوشه با بیشترین شباهت ادغام
شده و یک خوشه بزرگتر را تشکیل میدهند .این کار باعث
میشود تا در سطوح باالتر خوشههای کمتری وجود داشته
باشد [ .]9در اینجا از چند مدل مختلف خوشهبندی بهمنظور
تولید نتایج بهتر نسبت به الگوریتمهای انفرادی استفاده
میشود .برای یک مجموعهداده با  nنمونه بهصورت = X
}  Pq = {c1q , c2q , … , ckq } ،{x1 , x2 , … , xnنتیجه -qمین
روش خوشهبندی با  kخوشه است .خوشهبندی  Φمیتواند
بهوسیله  mروش بهصورت }  Γ = {P1 , P2 , P3 , … , Pmو تابع
توافقی  Fساخته شود .رابطه ( )1فرم کلی تابع هدف برای
خوشهبندی  Φرا نشان میدهد:

استخراج اطالعات توپولوژیکی گراف و استفاده از یک معیار

()1

شباهت ترکیبی احتمال مرتبطبودن ژنها با توجه به

وظیفه یک خوشهبندی تجمعی یافتن افراز ∗ Pاز
مجموعهداده  Xبهوسیله ترکیب اعضای  Pو ارائه یک تابع
 Fمؤثر بدون دسترسی به ویژگیهای اصلی است [.]10
بنابراین ∗ Pبهاحتمال از نظر سازگاری و کیفیت بهتر از
اعضای انفرادی در تجمع است .این پژوهش در نظر دارد با
توجه به مشخصات ساختار توپولوژی گراف ،یک معیار برای
محاسبه شباهت بین سلولها/بافتها کاربران ارائه دهد.
شباهت بین دو سلول و یا دو بافت احتمال وجود ارتباط
بین آنها را نشان میدهد که بر اساس خصوصیتهای
موجودیتها و سایر پیوندهای مشاهدهشده انجام میگیرد
[.]11

مجموعهای از بیماریها مشخص میشود .بهمنظور تحقق
است .اطالعات مربوط به این مجموعهداده در نشانی
( )http://fantom.gsc.riken.jp/5موجود است .در این
پایگاه داده اطالعات بیان ژن بیماران تحت عنوان راهانداز
ژن در دسترس است [.]8
ادامه مقاله بهصورت زیر سازماندهی شده است.
بخش  2مسأله خوشهبندی تجمعی و تئوری گراف معرفی
میشود .بخش  ،3کارهای مرتبط و بخش  ،4جزئیات روش
پیشنهادی به همراه مراحل متفاوت آن شرح داده میشود.

)Φ(𝐹, Γ)𝑃1 , 𝑃2 , 𝑃3 , … . , 𝑃𝑚 ) = 𝐹(Γ
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اهداف پژوهش از مجموعهداده فانتوم پنج [ ]7استفاده شده

ترکیب یک روش خوشهبندی تجمعی و یک معیار شباهت جدید برای مدلسازی رفتار وراثتی بیماریها

همانطور که گفته شد ،تمامی کروموزومهای یک

در بخش  5به شرح آزمایشهای انجامشده روی مجموعه

 -3کارهای مرتبط
رهیافتهای ریاضی برای بررسی رفتار سلولی بیشینه
طوالنی دارد [ .]13[ ،]12برای بررسی رفتار سلولی نظریه
گراف سهم گستردهای به دانش بیولوژی اضافه کرده است
[ .]15[،]14نظریه گراف به بررسی تعامل بر روی
توپولوژیهای با مقیاس بزرگ از یک شبکه تعامل تمرکز
میکند .ترکیب دو رهیافت بهمنظور بررسی تأثیر تئوری
بازی روی توپولوژی سلولی بافت مسطح توسط [ ]16انجام
شد .در این پژوهش تئوری بازی و نظریه گراف برای درمان
بافت بهعنوان یک گراف دینامیکی بهروزشده بر مبنای
تعامالت محلی سلولهای مجزا با هم ترکیب میشوند .وجود
سازوکارهای ارتباط سلولبهسلول و بافتبهبافت ممکن
است ،قادر به طراحی دستگاههای شبکه ارتباطی
کنترلشده بین نانوماشینها باشد [ .]18فنّاوری مهندسی
مولکولی اخیر ممکن است اجازه اصالح اجزا بیولوژِیکی به
اجزای معماری را که برای دستگاههای شبکه ارتباطی
مناسب میباشند ،بدهند .توصیف یک شبکه ارتباط
مولکولی مبتنی بر سلول توسط [ ]19ارائه شد .در این شبکه
یک ردهکالس از دستگاههای ارتباط مولکولی که در آنها
نانوماشینها با استفاده از شبکه ارتباطی سلولبهسلول با
یکدیگر ارتباط برقرار میکنند ،مورد توجه است .یک مدل
محتوا بر مبنای تصمیمگیری و یک روش استخراج گراف
توسط [ ]20ارائه شد .مدل پیشنهادی دو مرحله دارد؛ در
مرحله نخست گروههای مشابه در گراف تشخیص داده شده
سپس ادغام میشوند .تولید مجموعهای از یالهای تکراری
بر مبنای درجه پشتیبانی در مرحله دوم انجام میشود.
بهمنظور درک بهتر سلولها و شبکههای ارتباطی خود
جمعی و میزان پیشرفت بیماری یک مدل ریاضی یکپارچه

بین  144نوع سلول بدن انسان ارائه شد [ .]25اطالعات این
پژوهش نشان میدهد که بیشتر سلولها یک بیانی از دهها
تا صدها گیرنده برای ایجاد یک شبکه سیگنالی از طریق
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میدهد .مدلها و راهحلهایی بهمنظور استخراج خواص
پنهان ویژگیهای شبکه در [ ]27مورد بحث قرار گرفته
است .این نتایج حاصل از این پژوهش به درک بهتر مفاهیم
بیولوژیکی کمک خواهد کرد .شبکههای نظارتی حاوی
اطالعات مربوط به کنترل بیان ژن در سلولها است.
شبکههای انتقال سیگنال اغلب از چندین گراف برای نشان
دادن یکسری فعلوانفعاالت بین خواص زیستی بهره
میگیرند .الگوریتم خوشهبندی طیفی برای پیداکردن
خوشهها در گرافها مورداستفاده قرار میگیرد؛ بهطوریکه
گروهها با یالهای بسیار مشابه به هم متصل و ارتباط بین
آنها ضعیف است .تراکم شبکه تعداد اتصاالت در هر گره را
مطابق رابطه ( )2نشان میدهد:
()2

|𝐸|2
)|𝑉|(|𝑉| − 1

= 𝑦𝑖𝑠𝑛𝑒𝑑

استدالل میشود که شبکههای بیولوژیکی
بهطورکلی کماتصال هستند .در یک گراف بدون جهت
مرکزیت بهصورت رابطه ( )3تعریف میشود.
()3

1
|𝑉|∑
)𝑗 |𝑡𝜖𝑣| 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑖,

= 𝐿𝐼𝐶 𝑂𝐿𝐶𝐺

درهمیناواخر کنسرسیوم فانتوم پنج از تحلیل
پوششی بیان ژن  cageبرای ایجاد ارتقادهنده اطلس
استفاده کرده است [ .]25در این پژوهش به معرفی
نتخستین نقشه سیگنالدهی سلولبهسلول از طریق ارائة
شبکه در مقیاس کالن پرداخته شده است .الگوریتم
افرازبندی ابر گراف ( )HGPAو همچنین الگوریتم
فراخوشهبندی ( )MCLAتوسط [ ]29ارائه شدند .یک ابر
گراف در  HGPAو  MCLAساخته میشود و در آن هر
خوشه بهصورت یک فرایال ارائه میشودHGPA .
بهطورمستقیم فراگراف را بهوسیله برش یک تعداد کمینه
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سلولی سیتوکین متنوع ایجاد شد [ .]21در این پژوهش از
یک مدل بهینهسازیشده برای سازگاری بهتر با
مجموعهداده بهره گرفته شده است .یک روش نمونهگیری
تصادفی یکنواخت یالها برای الگوریتم استخراج گراف
توسط [ ،]22استفاده شد .در این روش عالوهبر مقادیر وزن
یالها از نام یالها ،درجه و وابستگی نیز بهره گرفته شده
است .بهکارگیری استراتژی جستجوی محلی برای تحلیل
استخراج گراف برای کشف الگوهای رفتاری بیماریها توسط
[ ]24پیشنهاد شد .برای نخستینبار نقشهای از ارتباطات

مسیرهای گیرنده چندگانه دارند .تشخیص ارتباطات ژنی در
شبکههای چندالیه جهت آشکارسازی سرطان با استفاده از
اطالعات ژنومی برای شناسایی دارندگان بیماری سرطان نیز
بررسی شده است .شبکههای چندالیه در نظر گرفتهشده در
[ ]26ترکیب فاکتور هدفگیری رونویسی و هدفگیری
همکاری  ،MICRO RNAتعامل پروتئین-پروتئین و
شبکههای ژنی است .در این پژوهش جهت استخراج
اطالعات بیولوژیکی مرتبط به هم از یک الگوریتم
خوشهبندی ترکیبی استفاده شده است .ترکیبی از الیههای
مختلف اطالعات اجازه استخراج الگوهای نظارتی و نقش
کارکردی هر دو ژن شناختهشده و ژنهای نامزد جدید را

 -4روش پیشنهادی
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نرمالسازی ،گام بسیار مهم در تحلیل ژنهای متمایزکننده
بیانشده است .روشهای نرمالسازی متفاوتی با توجه به
نوع دادهها ،معرفی شدهاند .همانند  ،RPKMمیانگین
متوسط ترمیمشده مقادیر ( ،)TMMمیانگین کوانتومRLE ،
و غیره [ TMM .]33و  RLEدو روش متفاوت برای محاسبه
مقیاسهای پوششی [ ]34و اینکه روش  RLEیک روش
قابل مقایسه است [ .]35روش نرمالسازی  ،RLEجهت
نرمالسازی دادههای میکروآرایه و دادههای مربوط به مقادیر
بیان ژن سلولها یا بافتها با ابعاد بسیار باال بهکار برده
میشود .این دادهها بهطورمعمول از نمونههای انسانی
متعددی بهدست آمدهاند .در این پژوهش برای نرمالسازی
از روش  RLEاستفاده شده است [ .]36در این روش برای
هر ژن  Jمیانگین را برای هر نمونه محاسبه میکند؛ یعنی
) 𝑗∗𝑦(𝑑𝑒𝑚 .بهطوریکه 𝑗∗𝑦 مقدار  jامین ستون از ماتریس
] 𝑗𝑖𝑦[ است؛ سپس انحراف از میانگین محاسبه میشود .به

ترکیب یک روش خوشهبندی تجمعی و یک معیار شباهت جدید برای مدلسازی رفتار وراثتی بیماریها

ممکن از فرایال به  Kگره متصل از تقریب همان اندازه با
استفاده از افرازبندی فراگراف  ]30[ HMETISافرازبندی
میکند MCLA .ابتدا شباهت بین زوجخوشهها را از جنبه
اشتراک اشیای بین آنها تعریف میکند .این کار از طریق
توسعه شاخص  Jaccardانجام ،سپس گراف طوری ساخته
میشود که گرهها ،خوشهها و یالها ،شباهت بین زوج
خوشهها را بیان میکنند.
یک توسعه دیگر توسط  ]31[ Iam-onبا هدف تعریف
مجدد ماتریس همکاری ارائه شده است و ارتباط بین
خوشههای تخمینشده از یک مدل پیوند شبکه و ترجمه
این ماتریس بهعنوان ویژگیهای بردارها و یا یک گراف
دوبخشی را استفاده میکند .این روش از یک الگوریتم
خوشهبندی معمولی درون یک ماتریس مشابهت استفاده
میکند تا نتایج خوشه نهایی را تولید کند .روش دیگر خوشه
بندی تقسیم تجمعی ( )DICLENSاست که بهوسیله []32
ارائه شده است .این روش بر اساس درخت مشابهت پوشای
کمینه است .در این روش هر گره یک خوشه و هر یال یک
مشابهت درونخوشهای بین خوشهها را نشان میدهد .این
روش ،یالهای با کمینه شباهت ،برش داده میشوند تا ازهم
گسیختگی متاخوشهها فراهم شود .بهطورکامل واضح است
که اعضای ساختهشده دارای یک تأثیر مستقیم و قوی روی
کارایی اجماع دارند؛ بنابراین یک الگوریتم خوشهبندی برای
ایجاد اعضای خوشهها بهصورت خودکار به کار میرود.

عبارتی ) 𝑗∗𝑦(𝑑𝑒𝑚  ،𝑦𝑖𝑗 −جاییکه 𝑗𝑖𝑦 لگاریتم بیانشده
هر ژن  jاز نمونه  iاست [.]37
یک روش خوشهبندی مناسب نقش کلیدی در یافتن
ارتباطات بین سلولی و بین بافتی به عهده دارد .هدف ما
طراحی یک روش خوشهبندی تجمعی بهبودیافته است که
کارایی و اثربخشی بیشتری نسبت به روشهای انفرادی
داشته باشد.
در پژوهشهای قبلی یک چگالی مبتنی بر الگوریتم
خوشهبندی برای دستهبندی مجموعهدادههای دودویی
پیشنهاد شد که تعامل بین سلولها و بافتهای مختلف را
میتواند با بیان ژن بین سلولها و یا بافتهای مختلف نشان
دهد .مشکل پژوهش قبلی این بود که تنها از یک معیار
شباهت برای خوشهبندی دادههای بیان ژن استفاده میشد.
این مشکل در این پژوهش با درنظرگرفتن چند روش
خوشهبندی انفرادی حلشده است .ایده اصلی روش
پیشنهادی این است که بهجای محاسبه شباهت بین یک
زوج از اشیا در یک روش انفرادی ،مشابهت بین اعضای
ایجادشده در چندین روش محاسبه و سپس این مشابهت
در عضویت بین خوشههای جدید مشتق شود .عاقالنه آن
است که ما شباهت بین یک زوج از اشیا را با توجه به چندین
روش خوشهبندی انفرادی ایجاد کنیم .فرایند تجمیع
بهمنظور محاسبه شباهت بهوسیله  mروش انفرادی و یک
تابع توافقی  Fساخته میشود؛ بنابراین واضح است که
اثربخشی بیشتر و امکان تأثیرگذاری بیشتر برای درنظر
گرفتن مشابهت بین خوشههای اولیه بهجای مشابهت اشیا
را دارد؛ سپس ما میتوانیم مفهوم اطالعات همسایه اشتراکی
را از سطح شیء به سطح خوشه ارتقا دهیم؛ بنابراین دو
خوشه بهخوبی به یکدیگر مرتبط هستند اگر اشیای آنها
در روشهای انفرادی بیشتری یکسان باشند .اگر دو خوشه
از دو روش خوشهبندی انفرادی مختلف دارای اعضای
مشترکی باشند ،درجه قطعیت اعضای آنها به یک خوشه
بیشتر خواهد بود .با توجه به نامشخصبودن تعداد
خوشههای نهایی ،اگر دو خوشه دارای درجه باالیی از
قطعیت نیز باشند ،آنها باید جدا نگهداشته شوند.
درهرحال ،بهجای استفاده از میزان شباهت تابع توافقی در
تشکیل خوشهها ،از آن برای تولید خوشههای اولیه و ادغام
آنها در جهت یافتن خوشهبندی پایانی بهره میگیریم .در
روش پیشنهادی تعداد خوشههای بهینه در مرحله ادغام و
با درنظرگرفتن یک حد آستانه بهصورت خودکار ایجاد
میشود.

یکی از مهمترین ویژگیهای گرافهای پیچیده
وجود ساختارهای اجتماعی است .بهطور مشخص شناسایی
این ساختارها در گرافهای پیچیده به تحلیل ویژگیهای
ساختاری گراف کمک میکند .ساختار کلی روش
پیشنهادی در نظر دارد با توجه به اندازهگیری مشابهت بین

نامشخصبودن تعداد خوشهها ،مجموعهداده به تعداد
خوشه مختلف انجام میشود .بهطوریکه  k = 2,3,...,Kو K
 = Nاست ( Nتعداد کل اشیا در مجموعهداده) .تابع توافقی
 Fیک ماتریس  N×Nمتقارن است که شباهت بین تمام
زوج از اشیا را مطابق شکل ( )1نشان میدهد.
K-1

سلولها/بافتهای بدن انسان ،سلولها/بافتهایی با باالترین
ارتباط را ارائه دهد .سامانه پیشنهادی شامل دو مرحله کلی
است :در مرحله نخست ،تمام سلولها یا بافتها با توجه به

) 𝑗𝑥  𝑓(𝑥𝑖 ,بهمنظور محاسبه شباهت بین دو شیء 𝑖𝑥 و
است و بهصورت رابطه ( )4تعریف میشود:

اندازهگیری شباهت در خوشههای یکسانی قرار میگیرند.
در مرحله دوم ،معیار شباهت توپولوژیکی به هر یک از
خوشهها اعمال شده و تشابه هر سلول/بافت با سایر

𝑘

()4

𝑁

𝑗𝑥

𝑚

) 𝑗𝑥 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) = ∑ ∑ ∑ 𝜑𝑥𝑧𝑖 ,𝑥𝑗 (𝑃, 𝑘) , (𝑥𝑖 ,
𝑃=1 𝑘=2 𝑧=1

𝑋∈

سلولها/بافتها محاسبه میشود .درنهایت ،ارتباط هر
سلول/بافت با تعدادی از سلولها/بافتها با توجه به باالترین
نمره شباهت ارائه میشود .کارایی روش مطرحشده با
استفاده از مجموعهدادههای واقعی و همچنین مجموعهداده
فانتوم پنج مورد ارزیابی قرار میگیرد .الگوریتم ارائهشده
صرفاً برای مجموعهدادههای واقعی طراحیشده است و
حضور نوفه را بهحساب نمیآورد؛ بنابراین در مورد وجود
نوفه و تداخل آن در تعیین تعداد خوشهها نگرانی وجود
ندارد ،چون تعداد خوشهها بهطور خودکار طی فرایند
خوشهبندی بهوسیله ادغام چندین خوشه کوچک استنتاج
میشود .جزئیات الگوریتم مطرحشده به شرح زیر است:
.
.
.

Similarity
Measure

F

.
.
.

𝐾𝑃12...

𝐾𝑃22...

Dataset
X

..
.

(Figure-1): Calculates the similarity between each
pair of objects.

 -4-1محاسبه شباهت
ارائه یک تابع توافقی مناسب در تعیین میزان شباهت بین
هر زوج از اشیا و تشکیل خوشههای نهایی بسیار مؤثر است.
شباهت بین دو شئ بر مبنای حضور بیشتر در
خوشهبندیهای مختلف محاسبه میشود .با توجه به
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()5

𝑃𝑧𝐶 ∈ ) 𝑗𝑥 𝑖𝑓 (𝑥𝑖 ,
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

)𝑘𝛽 (𝑁−
{ = )𝑘 𝜑𝑥𝑧𝑖 ,𝑥𝑗 (𝑃,
1

در این رابطه 𝛽 یک ثابت عددی بین [ ]1-0است که میزان
تأثیر شباهت را نسبت به تعداد خوشهها نشان میدهد.
اهمیت شباهت بین دو شئ در روشهای خوشهبندی
انفرادی با تعداد خوشههای باال ،بیشتر است .لذا )𝑘 𝛽(𝑁−به
همسایگی اشیا در یک خوشه با تعداد خوشههای بیشتر،
اهمیت بیشتری میدهد 𝐶𝑧𝑃 .اعضاء -zمین خوشه از Pاُمین
روش خوشهبندی انفرادی را نشان میدهد.
بهمنظور استفاده بهتر از شباهت بین زوجاشیا در
تابع توافقی از نرمال شده ماتریس  Fبهصورت رابطه ()6
استفاده میشود.
()6

) 𝑗𝑥 𝑓(𝑥𝑖 ,
, (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) ∈ X
)𝐹(max

= ) 𝑗𝑥 𝑓(𝑥𝑖 ,

شکل ( )2شبهکد الگوریتم پیشنهادی در مرحله
محاسبه شباهت را نشان میدهد.

 -4-2ایجاد خوشههای اولیه
بهمنظور ایجاد خوشههای اولیه از شباهتهای بین اشیا در
تابع  Fو یک مقدار آستانه استفاده میشود .در این مرحله
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.
.
.
(شکل :)1-محاسبه شباهت بین هر زوج از اشیا.

𝐾𝑃𝑚2...

در این رابطه  mروش خوشهبندی انفرادی بهمنظور
افزایش دقت ،تابع توافقی روی مجموعه اشیای 𝑋 بهکار
گرفته میشود .تابع )𝑘  𝜑𝑥𝑧𝑖 ,𝑥𝑗 (𝑃,شباهت بین دو شیء 𝑖𝑥
و 𝑗𝑥 را در zاُمین خوشه از روش خوشهبندی انفرادی  Pبا k
خوشه نشان میدهد .قرارگرفتن دو شئ در یک خوشه در
مراحل مختلف خوشهبندی ،باعث افزایش شباهت دو شئ
خواهد شد .این تابع بهصورت رابطه ( )5خواهد بود:

() 7

1
𝑥𝑎𝑚𝑓
2
𝑥𝑎𝑚𝑓
𝑡ℎ1
𝑥𝑎𝑚𝐹
= ...
…
𝑁
𝑥𝑎𝑚𝑓[
]
) 𝑁max(𝑓1,1 , 𝑓1,2 , … , 𝑓1,
) 𝑁max(𝑓2,1 , 𝑓2,2 , … , 𝑓2,
[=
]
.. .. ..
𝑁×𝑁 ) 𝑁max(𝑓𝑁,1 , 𝑓𝑁,2 , … , 𝑓𝑁,

𝑡ℎ1
𝑥𝑎𝑚𝐹 شاخصی برای تعریف بیشینه مقادیر شباهت با
تابع
𝑖
توجه به مقدار آستانه  𝑡ℎاست؛ بنابراین 𝑥𝑎𝑚𝑓 فهرستی از
اشیای سطر -iام را نشان میدهد که  𝑓Γ𝑖 ≥ 𝑡ℎ1جاییکه
𝑁  Γ = 1,2, … ,است .محتوای نخستین سطر شامل
1
𝑥𝑎𝑚𝑓 رسیدهاند،
نخستین شیء است؛ بنابراین اشیایی که به
به خوشه نخست  C1تعلق دارند .برای سایر اشیا ( 𝑖𝑥) از 2
تا  Nبهصورت زیر عمل میشود:
 )1تعیین میکنید که آیا شئ 𝑖𝑥 در خوشه قبلی دیدهشده
است یا خیر؟ اگر چنین است پس شئ در این خوشه قرار
نمیگیرد.
 )2در غیر این صورت شئ 𝑖𝑥 در خوشه بعدی  Czقرار داده
میشود؛ .بنابراین اشیایی که به بیشینه شاخص شباهت
برای شئ 𝑖𝑥 رسیدهاند ،به خوشه  Czتعلق دارند؛ بنابراین
خوشههای اولیه  ،Czبرای همه )𝑍 𝑧 ∈ (1,2, … ,
بهطوریکه 𝑁 ≤ 𝑍 ایجاد میشوند.

(شکل :)2-الگوریتم محاسبه شباهت.
(Figure-2): Similarity Calculation Algorithm

پارامتر  𝑡ℎ2حد آستانه برای ترکیب خوشهها است و تأثیر و
حساسیت باالیی روی کیفیت نتیجه خوشههای پایانی و
همچنین تعداد خوشهها دارد؛ بنابراین مقدار آن بهوسیله
یک الگوریتم بهینهسازی تپهنوردی موردمطالعه قرارگرفته
است .برای 𝜎 ،در هر تکرار تنها دو خوشه با باالترین شباهت
که معیار دادهشده در رابطه ( )8را ارضا میکند ،باید
بهوسیله جایگزینکردن آنها با یک خوشه جدید 𝑘𝐶 ترکیب
شوند .میانگین شباهت درونخوشهای بین 𝑖𝐶 و 𝑗𝐶 بهصورت
رابطه ( )9تعریف میشود:
𝑧2
∑𝑧1
) 𝑗𝑏 𝑖=1 ∑𝑗=1 𝐹(𝑎𝑖 ,

()9

𝑧1 × 𝑧2

= ) 𝑗𝐶 𝜎(𝐶𝑖 ,

بهطوریکه ) 𝑗𝑏  𝐹(𝑎𝑖 ,شباهت دو شئ 𝑖𝑎 از خوشه 𝑖𝐶 و

𝑗𝑏

از خوشه 𝑗𝐶 را نشان میدهد .برای خوشه نخست ،شباهت
میان

خوشه

با

خوشهها

سایر

بهصورت

]) 𝑍𝐶 𝜎(𝐶𝑖 ) = [𝜎(𝐶𝑖 , 𝐶1 ), 𝜎(𝐶𝑖 , 𝐶2 ), … , 𝜎(𝐶𝑖 ,

تعیین

میشود .باالترین مقدار از نمونههای ) 𝑖𝐶(𝜎 نشاندهنده
∈𝑧

بیشترین شباهت بین خوشه  C1و  Czبرای همه

)𝑍  (2, … ,است؛ بنابراین با فرض باالترین شباهت نمونه
) 𝑗𝐶  ،𝜎(𝐶𝑖 ,خوشههای 𝑖𝐶 و 𝑗𝐶 بهوسیلة جایگزینشدن با
خوشه جدید

} 𝐶𝑘 = {𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝑧1 , 𝑏1 , 𝑏2 , … , 𝑏𝑧2

ترکیب

میشوند .ترکیب خوشهها که درنهایت بهصورت یک خوشه
بزرگ نشان داده میشوند ،راهحل نهایی مسأله است .فرایند
ترکیب خوشهها تا زمانی که هیچ زوجخوشهای شبیه به هم
وجود نداشته باشد ،ادامه مییابد.

 -4-4بهبود خوشههای نهایی
آنچه در یک روش خوشهبندی حائز اهمیت است ،کمینه
دادههایی است که بهاشتباه به خوشهای تخصیص دادهشده
است .هدف اصلی از این مرحله برطرفکردن خوشه اشیایی
است که در مرحله ترکیب خوشهها بهاشتباه به یک خوشه

 -4-3ترکیب خوشههای اولیه
این مرحله با  Zخوشه اولیه شروع و ترکیب خوشهها بر
اساس مشابهت آنها بهصورت سلسلهمراتبی تا رسیدن به
یک حد آستانه تکرار میشود .در هر تکرار دو خوشه با
باالترین مشابهت بین اعضا ترکیب میشوند .فرض کنید 𝑖𝐶

تخصیص داده شدهاند .برای شیء 𝑖𝑥 از خوشه 𝑧 ،اگر
میانگین مقدار شباهت 𝑧𝑖𝑥 نسبت به سایر اعضای خوشه
از

مقدار

آستانه

𝑡ℎ3

کمتر

𝑧

باشد

)  ،𝑓(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) ≤ 𝑡ℎ3 (∀𝑗 = 1,2, … , 𝑧1شئ از خوشه حذف
و یک خوشه جدید به آن تخصیص داده میشود 𝜓𝑧 .اندیس
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Similarity Calculation Algorithm :
Input : X dataset with N samples and M features; m
clustering method and 𝛽.
𝑁×𝑁𝐹 Output : Similarity matrix
For P = 1 to m Do
For k = 2 to N Do
For z = 1 to k Do
If (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) ∈ 𝐶𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑧 from 𝑝 method Then
)𝑘𝐹(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) = 𝛽 (𝑁−
Else
𝐹(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) = 1
End If
End For
End For
End For
;F  Normalized F

()8

𝑒𝑢𝑟𝑡
𝑒𝑠𝑙𝑎𝑓

𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑚 𝑒𝑐𝑛𝑒ℎ
{ ⟹ 𝑖𝑓 𝜎(𝐶𝑖 , 𝐶𝑗 ) ≥ 𝑡ℎ2
𝑑𝑒𝑔𝑟𝑒𝑚 𝑡𝑜𝑛

ترکیب یک روش خوشهبندی تجمعی و یک معیار شباهت جدید برای مدلسازی رفتار وراثتی بیماریها

اشیا با بیشینه شباهت در خوشههای یکسانی قرار داده
میشوند .برای محاسبه بیشینه شباهت اشیا ،هر سطر در
ماتریس  Fموردتوجه است .رابطه ( )7بهمنظور محاسبه
حداکثر شباهتها ارائهشده است:

و 𝑗𝐶 دو نمونه از خوشه اولیه با مقادیر
}  𝐶𝑖 = {𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝑧1و }  𝐶𝑗 = {𝑏1 , 𝑏2 , … , 𝑏𝑧2هستند.
فرایند ترکیب دو خوشه بر اساس رابطه ( )8انجام میشود:

شئ از خوشه 𝑧 را با کمترین مشابهت نسبت به سایر اعضا

با اندیس 𝑧𝜓 در صورت کمتربودن نسبت به پارامتر حد

نشان میدهد و بهصورت رابطه ( )10تعریف میشود:

آستانه  𝑡ℎ3از خوشه 𝑧 حذف میشود.
برای تعیین خوشههای مناسب برای اشیای

𝑧1

()10

1
𝑧∀( }) 𝑗𝑥 𝜓𝑧 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛 { ∑ 𝑓(𝑥𝑖 ,
1≤𝑗≤𝑧1 𝑧1
𝑖=1

حذفشده مرحله ترکیب خوشهها دوباره تکرار میشود .دو
مرحله بهبود خوشههای نهایی و ترکیب خوشهها ،بهصورت

)𝑍 = 1, … ,

بهطوریکه  𝑧1تعداد اعضای خوشه 𝑧 و

}∗{𝑛𝑖𝑚 𝑔𝑟𝑎
∗

اندیس شئ با کمترین مقدار شباهت را نشان میدهند .شئ

سلسلهمراتبی تکرار شده تا زمانی که هیچ تغییری در
خوشههای نهایی حاصل نشود .شکل ( )3شبهکد الگوریتم
خوشهبندی پیشنهادی را نشان میدهد.

Clustering Algorithm :
Input : 𝐹𝑁×𝑁 ; 𝑡ℎ1 ; 𝑡ℎ2 ; 𝑡ℎ3
)𝑍 Output : Cluster members, 𝐶𝑧 (∀𝑗 = 1, … ,
//Creation of initial clusters :
𝑡ℎ1
𝑥𝑎𝑚𝐹
= Maximum similarity in the F for each 𝑥𝑖 sample, (∀𝑖 = 1, … , 𝑁).
;} 1
𝑥𝑎𝑚𝑓 𝑑𝑛𝑎 𝑒𝑙𝑝𝑚𝑎𝑠 𝑡𝑠𝑧 = 1, 𝐶𝑧 = {1
For i = 2 to N Do
If sample 𝑥𝑖 has not included in any previous clusters Then
;𝑧 = 𝑧 + 1
𝑖
𝑖
𝑥𝑎𝑚𝑓
̂ = samples of 𝑓𝑚𝑎𝑥 has not included in any previous clusters.
𝑖
𝑡𝑠
𝑥𝑎𝑚𝑓 𝑑𝑛𝑎 𝑒𝑙𝑝𝑚𝑎𝑠 𝑖{ = 𝑧𝐶
;} ̂
End If
End For
Repeat until no change in the final cluster
//Merging of the initial clusters :
;Z  Total number of clusters
;∞ = 𝑥𝑎𝑚 𝜎
While 𝜎 𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑡ℎ2 Do
For z = 1 to Z Do
)𝑍 𝜎(𝐶𝑧 , 𝐶𝑗 ) = 𝑒𝑞. (9), (∀𝑗 = 1, … ,
End For
)𝑍 [𝐶𝑖 , 𝐶𝑗 , 𝜎 𝑚𝑎𝑥 ] = max 𝜎(𝐶𝑖 , 𝐶𝑗 ) , (∀𝑗 = 1, … ,
𝑍≤𝑖≤1

;} 𝑗𝐶 𝐶𝑛𝑒𝑤 = {𝐶𝑖 ,
Remove 𝐶𝑖 and 𝐶𝑗 clusters.
End While
//Improve the final cluster :
For z = 1 to Z Do
;)𝜓 = 𝑒𝑞. (10
If 𝜓 ≤ 𝑡ℎ3 Then
Remove 𝜓 sample from 𝑧 cluster.
;} 𝜓𝐶{ = 𝑤𝑒𝑛𝐶
End If
End For
End Repeat

(شکل :)3-الگوریتم خوشهبندی پیشنهادی
( Figure-3): Proposed Clustering Algorithm

 -4-5تئوری گراف در تشخیص ارتباطات بین
سلولی/بافتی

) 𝑖𝑒(V𝑗 ، V

جهت وزندار خواهد بود؛ بنابراین ) 𝑗 𝑒(V𝑖 ، Vو
نشاندهنده یال مشابه در گراف هستند .رئوس گراف
نماینده سلولها/بافتها و یالها ارتباط بین سلولها/بافتها
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است .مقدار صفر و یک در موقعیت ) 𝑗 𝑒(V𝑖 ، Vبا توجه به
اینکه آیا 𝑖 Vو 𝑗 Vمرتبط هستند یا نه تعیین میشود .ارتباط
بین رئوس (سلولها/بافتها) با توجه به معیار تعریفشده در
رابطه ( )11تعیین میشود:
()11

𝑊𝑖,𝑗 ≥ 𝑡ℎ4
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

1
0

{ ⟹ 𝑗𝐴𝑖,
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یک گراف )𝑊  G = (𝑉, 𝐸,مجموعهای از رئوس  Vو
مجموعهای از یالهای  Eاست؛ بهطوریکه یال به یک جفت
از رئوس میپیوندد 𝑊(𝑒) .برای هر یال 𝐸 ∈ 𝑒 متناظر با
وزن است .در اینجا ،بهطورکلی  Gهمیشه یک گراف بدون

در گراف  Gرا نشان میدهند .میزان شباهت در گراف وزن
یالها را مشخص میکند؛ بنابراین 𝐹 = 𝑊.
ماتریس مجاورت  Aاز گراف  Gیک ماتریس 𝑁 × 𝑁
متقارن با برچسبهای رئوس گراف و با مقادیر صفر و یک

ندارد ،اما بیشتر شبکههای دنیای واقعی ساختارهای جامعه
را نشان میدهند .یک جامعه (که همچنین خوشه ،ماژول
یا گروه نامیده میشود) یک زیرمجموعه از گرهها است که
وجه تشابه زیادی با یکدیگر دارند [ .]38جوامع در شبکهها
گروهی از گرهها هستند که بین آنها ارتباطات کم است؛
درحالیکه درون آن اتصاالت چگال است [ .]39تشخیص
ساختار جامعه در شبکههای پیچیده توجه زیادی از
پژوهشگران را به خود جلب کرده است؛ زیرا ساختار جامعه
در شبکههای دنیای واقعی مثل ارتباط بین بیان ژنها،
پروتئینها [ ]40و راهانداز ژن برای تشخیص انواع بیماری،
شبکههای اجتماعی []39؛ تجزیهوتحلیل سند ،که در آن
رأسها نشاندهنده نویسندگان یا اسناد هستند [ ]41و غیره
بهکار برده میشوند.
سامانة پیشنهادی این پژوهش با استفاده از یک
[ ]42و  ]43[ Katzبه هر یک از خوشهها اعمال شده و تشابه
هر سلول/بافت با تمام سلولها/بافتهای غیر مجاور محاسبه
و درنهایت ،به هر سلول/بافت با توجه به باالترین نمره
شباهت ،تعدادی سلول/بافت بهعنوان سلولها/بافتهای
مرتبط ارائه میشود .الگوریتم  FriendLinkو  Katzیک
روش برای پیشبینی پیوندهای جدید در گراف است که با
پیمودن تماممسیرها با طول محدود عمل میکند ،بهطوری
که از همه جهتها با طولهای مختلف در شبکه استفاده

بین سلولها یا بافتها در داخل هر خوشه ،ابتدا ماتریس
مجاورت برای هر خوشه ایجاد میشود .رابطه ( )12ماتریس
مجاورت خوشه 𝑧 را نشان میدهد:
()12

)𝑧( 𝑗𝐴𝑖,
𝐴
𝑗⟹ { 𝑖,
0

𝑧𝐶 ∈ 𝑗𝑉 𝑑𝑛𝑎 𝑧𝐶 ∈ 𝑖𝑉
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

بهطوریکه 𝑧𝐶 فهرست رئوس گراف در خوشه 𝑧 را مشخص
میکند.
ماتریس مجاورت گراف  Gهنگامیکه به توان n
میرسد ،تعدادی از مسیرهای با طول  nبین دو رأس را
نشان میدهد .در این مقاله ،با توجه به در نظر گرفتن = 𝐿
 ،4برای هر خوشه ،ماتریس مجاورت به توانهای  3 ،2و 4
میرسد .برای مثال )𝑧( 𝑗 𝐴2𝑖,تعداد مسیرهای غیر مجاور بین
دو رأس 𝑖 Vو 𝑗 Vبا طول مسیر  2را در خوشه 𝑧 مشخص
میکند.
در مرحله بعد برای تعیین شباهت بین
سلولها/بافتها ،یک معیار ترکیبی جدید به نام 𝐿𝐹𝐾
پیشنهاد میدهیم که ترکیبی از دو معیار شباهت  Katzو
 FriendLinkاست .با درنظرگرفتن این دو معیار و نیز
گرههای مشترک رأس میانی با دو رأس اصلی محاسبه
میشود .معیار شباهت پیشنهادی بین دو گره 𝑥𝑣 و 𝑦𝑣
بهصورت رابطه ( )13محاسبه میشود.
𝑙

()13

| 𝑦𝑣1 − (|𝑝𝑎𝑡ℎ𝑠𝑣𝑖 𝑥 ,𝑣𝑦 | × α𝑖 ) |𝑝𝑎𝑡ℎ𝑠𝑣𝑖 𝑥,
∑ = ) 𝑦𝑣 𝐾𝐹𝐿(𝑣𝑥 ,
𝑖 .
𝑖−1
)𝑗 ∏𝑗=2(𝑛 −
𝑖=2

در این رابطه 𝑙 بیشینه طول مسیر موردبررسی است.
پارامتر ثابتی بین ] [0,1است که با توجه به اینکه به توان i
می رسد ،مقدار آن به نسبت طول ارتباطات متغیر است.
هرچه طول ارتباطها بزرگتر شود ،ارزش این ترم بهدلیل
کماهمیتشدن و کاهش احتمال ارتباط ،کم خواهد شد𝑁 .
α

تعداد کل گرهها و | 𝑦𝑣 |𝑝𝑎𝑡ℎ𝑠𝑣𝑖 𝑥,تعداد مسیرهای بین 𝑥𝑣 و
𝑦𝑣 با طول  iاست .در ارزیابیهای انجامشده معیار 𝐿𝐹𝐾 با
مقدار پارامترهای  α = 0.05و  𝑙 = 3عملکرد بهتری دارد؛
درنهایت ،با استفاده از ماتریس شباهت 𝑚𝑖𝑠 مبتنی بر
الگوریتم ابتکاری 𝐿𝐹𝐾 𝑘 ،تعداد سلول/بافت با باالترین
میزان شباهت بهعنوان سلولها/بافتهای مرتبط به
سلول/سلول هدف توصیه میشوند .رابطه ()14
سلولها/بافتهای مرتبط با سلول/بافت 𝑖𝑥 را نشان میدهد.
بهطوریکه]∗[𝑘𝑛𝑎𝑟 رتبه شباهت را با توجه به سلول/بافت
𝑖𝑥 و تمام سلولها/بافتهای غیر مجاور آن را در خوشه
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معیار شباهت جدید که ترکیبی از الگوریتم

FriendLink

]𝐿  [2,بین رئوس استفاده میکند .برای محاسبه شباهت

ترکیب یک روش خوشهبندی تجمعی و یک معیار شباهت جدید برای مدلسازی رفتار وراثتی بیماریها

بهطوریکه 𝑗 𝑊𝑖,وزن بین رئوس 𝑖 Vو 𝑗 Vرا نشان میدهد و
 𝑡ℎ4حد آستانه وزن برای تشکیل ماتریس مجاورت گراف G
است .هدف این مرحله یافتن فهرستی از سلولها یا
بافتهای مشابه برای یک سلول یا بافت = 𝑐∀( 𝑐V
)𝑁  1,2, … ,است.
سامانههای توصیهگر دوست ( )FRSبرنامههای بسیار
محبوب در خدمات شبکههای اجتماعی برخط هستند که
به کاربران کمک میکند تا دوستان جدید با عالیق مشابه
بیابند .ساختار کلی سامانه در نظر دارد با توجه به
اندازهگیری مشابهت برای محاسبه شباهت بین کاربران و
هر کاربر ،دوستان با باالترین شباهت را ارائه دهد .در این
مقاله ،یک  FRSبا استفاده از ترکیب «شباهت توپولوژیکی
ساختار گراف» و «اطالعات خوشهبندی سلولها/بافتها»
بهمنظور معرفی سلولها/بافتهای مرتبط با ویژگیها و
کاربردهای مشابه معرفی شده است .درواقع از این روش
برای شناسایی جوامع (سلولها یا بافتهای مشابه) بهره
میگیریم.
اگرچه تعریف کامل و مستقلی برای یک جامعه وجود

نمیکند و بهجای آن از مسیرهایی با بیشینه طول

∈𝑙

جاری نشان میدهد .شکل ( )4شبهکد الگوریتم پیشنهادی
تئوری گراف در تشخیص ارتباطهای بین سلولی را نشان
میدهد .تشخیص ارتباطهای بین بافتی نیز بهصورت مشابه
انجام میشود:
𝑘 ≥ ]) 𝑗𝑥 𝑟𝑎𝑛𝑘[𝑠𝑖𝑚(𝑥𝑖 ,
), (∀𝑗 = 1,2, … , N
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ
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{ ⟹ ) 𝑗𝑥 𝑐𝑜𝑚(𝑥𝑖 ,
0

 -5نتایج و آزمایشها
در این بخش عملکرد الگوریتم پیشنهادی بهمنظور کشف
روابط بین سلولها/بافتها با استفاده از پنج مجموعهداده
واقعی از مخزن یادگیری ماشین  UCIمورد ارزیابی
قرارگرفته است Glass ،Vowel ،Wine ،Iris .و Seed
مجموعهدادههایی هستند که ما استفاده کردهایم .جدول
( )1جزئیات این مجموعهدادهها را نشان میدهد .برخی از
مجموعهدادهها دارای مقادیر گمشده در برخی از اشیا
هستند که حذف شده است.
Cell-to-Cell Communication with Graph topological
Algorithm
Input : Cluster members, 𝐶𝑧 ∀𝑗 = 1, … , 𝑍 and Adjacency
𝐴 matrix
𝑋 ∈ 𝑗𝑥 Output : 𝑐𝑜𝑚(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) ∀𝑥𝑖 ,
= 𝑧∀ 𝐴(𝑧) : Adjacency matrix calculate for the 𝑧 cluster
1, … , 𝑍.
For z = 2 to Z Do
For i = 2 to N Do
𝑠𝑖𝑚(𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ) =𝑒𝑞. (13),
(∀𝑗 = 1,2, … , N) //KFL
algorithm is applied to the A(z).
𝑐𝑜𝑚(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) = 𝑒𝑞. (14) // For each cell k number of
cells with the highest similarity score obtained are
offered as a cell-to-cell communication.
End For
End For

(شکل :)4-الگوریتم پیشنهادی تئوری گراف در تشخیص
ارتباطهای بین سلولی و بین بافتی.
(Figure-4): The proposed algorithm for graph theory in

خوشهبندی تجمعی ،روشی جدید در خوشهبندی
است که از ترکیب نتایج روشهای خوشهبندی مختلف
بهدست میآید .صحت ،درستی و پایداری از مشخصههای
مهم یک سامانه خوشهبندی تجمعی در مقایسه با روشهای
کالسیک خوشهبندی است .در این مقاله از سه الگوریتم K-
 FCM ،Meansو  K-Medoidsبرای خوشهبندی اسناد
استفاده شده است .الگوریتم پیشنهادی با ترکیب و استفاده
از نتایج این سه روش سعی در بهبود نتایج بر روی
مجموعهدادهها دارد.
با توجه به استفاده از پارامترهای حد آستانه در
الگوریتم پیشنهادی و تأثیر آنها در تخمین تعداد صحیح
خوشهها بهصورت خودکار ،انتخاب بهترین مقادیر برای این
پارامترها یک چالش بزرگ برای ما است .راهحلی که برای
این مشکل ارائه شده ،بهینهسازی مقدار پارامترها با استفاده
از الگوریتم تپهنوردی است .تپهنوردی یک فن بهینهسازی
متعلق به خانواده الگوریتمهای جستجوی محلی است؛ یک
فن تکرارشونده که با یک راهحل دلخواه شروع به کارکرده
و سپس تالش میکند تا با تغییر بر روی یک عنصر از راه
حل ،به پاسخ بهتری دست پیدا کند .اگر این تغییر منجر به
ایجاد یکراه حل بهتر شود ،تغییر دیگری بر روی این راه
حل جدید انجام خواهد گرفت .این روال تا زمانی که بهبود
بیشتری در راه حل میسر نباشد ادامه مییابد.
با توجه به استفاده از چندین مجموعهداده واقعی در
آزمایشها 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠𝐻𝐶 ،عملکرد تخمین مقادیر آستانه ،𝑡ℎ1
 𝑡ℎ3 ،𝑡ℎ2و  𝑡ℎ4بهوسیله الگوریتم تپهنوردی را نشان
میدهد و با رابطه ( )15تعریف میشود .این رابطه میانگین
دقت خوشهبندی انجامشده را بهوسیله روش پیشنهادی
روی تمام مجموعهدادههای استفادهشده محاسبه میکند:
𝐻

detecting intercellular and interconnected relationships.

()15
(جدول :)1-مجموعه دادههای استفادهشده در آزمایشها.
(Table-1): The data set used in experiments
تعداد نمونه در
تعداد
تعداد
تعداد
مجموعه

نوع

Iris

150

4

3

50-50-50

)(4 R

Wine

178

13

3

48-71-59

Thyroid

215

5

3

30-35-150

)(5 R

Glass

214

9

6

-13-17-78-70
29-9

)(9 R

Bcw

683

9

2

239-444

)(9 I

(11 R),
)(2 I

)= 1,2,3,4

ℎ=1

𝑑𝑠ℎ

بهطوریکه𝐻 تعداد مجموعهدادههای استفادهشده و
hاُمین مجموعهداده را نشان میدهد .تابع 𝐶𝐹 نقش الگوریتم
پیشنهادی را دارد و دقت خوشهبندی را با ورودیهای
تعیینشده محاسبه میکند.
در آزمایشها مقادیر زیر برای پارامترها در نظر
گرفته شده و سپس چارچوب خوشهبندی تجمعی
پیشنهادی دنبال میشود:
= 𝐿 𝑡ℎ1 = 0.75, 𝑡ℎ2 = 0.0034, 𝑡ℎ3 = 0.13, 𝑡ℎ4 = 0.5,
4, 𝛽 = 0.95
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داده

نمونهها

ویژگیها

خوشهها

هر خوشه

ویژگیها

1
𝑖∀( ∑ 𝐹𝐶(𝑡ℎ𝑖 , 𝑑𝑠ℎ ) ,
𝐻

= 𝐶𝐻𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓

(شکل :)5-تعداد خوشههای تولیدشده در ده اجرای مجزا.
(Figure-5): The number of clusters in 10 separate runs

دقت نتایج روش پیشنهادی مطابق با شکل ( )5از
ده اجرای مجزا برای همه مجموعهدادههای آزمایششده در
شکل ( )6نشان داده شده است .نتیجه بهدستآمده حاکی
از عملکرد خوب روش پیشنهادی در تعیین خوشههای
درست در بیشتر مجموعهدادهها است .بهمنظور بررسی
دقیقتر روش پیشنهادی ما نتایج را با چندین روش مشابه
مقایسه و عملکرد آن را تجزیهوتحلیل میکنیم.

()16

که در آن  RIاز رابطه ( )17محاسبه میشود:
()17

(شکل :)6-دقت خوشهبندی تولیدشده در ده اجرای مجزا.
(Figure-6): The accuracy of the cluster in 10 separate runs.

𝑛11 + 𝑛00
𝑛00 +𝑛11 + 𝑛10 + 𝑛01

= ) 𝑡 𝑃 𝑅𝐼(𝑃 ∗ ,

در این رابطه  n11تعداد زوج شیء اختصاصداده به
خوشههای مشابه در هردوی ∗ pو  piاست n00 .تعداد زوج
شیء اختصاص دادهشده به خوشههای متفاوت در ∗ pو pi
است n10 .تعداد زوجاشیای اختصاص دادهشده به همان
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) 𝑡 𝑃 𝐴𝑅𝐼(𝑃 ∗ ,
]𝐼𝑅[𝑑𝑒𝑡𝑐𝑒𝑝𝑥𝐸 𝑅𝐼(𝑃 ∗ , 𝑃 𝑡 ) −
=
]𝐼𝑅[𝑑𝑒𝑡𝑐𝑒𝑝𝑥𝐸 1 −

ترکیب یک روش خوشهبندی تجمعی و یک معیار شباهت جدید برای مدلسازی رفتار وراثتی بیماریها

در تمام آزمایشهای انجامشده از همه نمونهها در
مجموعهدادهها استفاده شده است .هدف اصلی این
آزمایشها ،آزمایشکردن کارایی الگوریتم خوشهبندی
پیشنهادی و همچنین مشاهده چگونگی تأثیر الگوریتم ما و
مقایسه آن با سایر الگوریتمهای رقیب است .شکل ( )5تعداد
خوشههای کشفشده بهوسیله الگوریتم پیشنهادی در همه
مجموعهدادههای آزمایششده در ده اجرا را نشان میدهد.
نتیجه بهدستآمده حاکی از آن است که خوشهها در بیشتر
مجموعهدادهها درست و یا نزدیک به مقدار واقعی تخمین
زده شده اما همچنان ناپایدار و قابلتغییر در ده اجرا است.

این الگوریتمها شامل روش همکاری ( )COبا
استفاده از پیوند میانگین [ ]28و  ONCEکه آنهم از پیوند
میانگین استفاده میکند [ ]23و  ]29[ MCLAاست.
روش همکاری پیوندی ( )COاز مشکل تطبیق برچسب
بهوسیله نگاشت اعضای اجماع به داخل یک نمایش جدید
که در آن ماتریس مشابهت بین یک زوج از اشیا با توجه به
چگونگی تعداد اعضای یک زوج مخصوص با یکدیگر خوشه
میشوند ،جلوگیری میشود .در این کار ،افراز نهایی بهوسیله
بهکارگیری ادغام الگوریتمهای خوشهبندی سلسلهمراتبی
پیوند منفرد یا میانگین برای ماتریس تطبیق بهدست
میآید .در روش  ONCEیک مسأله توافق غیرقطعی بین
اعضا مطرح شده است .روش جدید خوشهبندی تجمعی
اشیای همسایه یا خوشهبندی تجمعی نامیده شده است.
هدف از این روش استفاده از رابطه همسایگی بین زوجاشیا
است که این ارتباط بین زوجها بهخوبی برای محاسبه
ماتریس مشابهت به کار میرود .در  MCLAابتدا شباهت
بین زوج خوشهها از جنبه اشتراک اشیای بین آنها را
تعریف میکند .این کار از طریق توسعه شاخص Jaccard
انجام ،سپس گراف طوری ساخته میشود که گرهها،
خوشهها و یالها ،شباهت بین زوجخوشهها را بیان میکنند.
ما الگوریتم را ده مرتبه اجرا و هر مرتبه کارایی را بهوسیله
 MMI, ARIاندازهگیری کردیم .هنگامیکه NMI, ARI
برای ارزیابی نتایج خوشهبندی به کار میروند ،یکی از
افرازهای خوشهبندی باید بهعنوان افراز درست دادهها در
نظر گرفته شود که با 𝑡𝑝 نمایش داده میشود .درعمل
بهطورمعمول برچسبهای رده در نظر گرفته میشود که
برای بقیه پاسخهایی که میتواند برای تأیید کیفیت (دقت)
نتیجه خوشهبندی استفاده شود ،وجود ندارد .افراز دیگر
نتیجه خوشهبندی تجمعی است که نیاز به محاسبه ∗ pدارد.
 ARIنسخه وابسته به شاخص ) (RIاست که بهصورت رابطه
( )16تعریف میشود:

خوشه در ∗ pو خوشههای متفاوت در  ptاست n01 .تعداد
زوجاشیای اختصاص دادهشده به خوشههای متفاوت ∗ pو
همان خوشه در  ptاست .بیشینه مقدار  ARIبرابر با یک
است .این بدان معنا است که ∗ pبا  piیکسان (همگون) است
و یک مقدار مورد انتظار صفر برای خوشهبندی مستقل دارد.
 NMIبر اساس میانگین اطالعات دوبهدو بین هر زوج
از خوشهها و برچسبهای رده ،محاسبه میشود .در نظر
بگیرید که ∗ pنتیجه آخر خوشهبندی اجماع و pt
خوشهبندی  ground-truthبرای مجموعهداده  Xباشد.
 NMIدو افراز بهصورت رابطه ( )18محاسبه میشود:
()18

𝑗𝑖𝑛 𝑛.
∗
𝑡
( 𝑔𝑜𝑙 𝑗𝑖𝑛 ∑𝑘𝑖=1 ∑𝑘𝑗=1
)
𝑗𝑛 𝑛𝑖 .
=
𝑗𝑛
∗
𝑛
𝑡
)) ( 𝑔𝑜𝑙 𝑖𝑛 (∑𝑘𝑖=1 𝑛𝑖 𝑙𝑜𝑔 ( 𝑖 )) (∑𝑘𝑖=1
𝑛
𝑛

)𝑡

∗

𝑃 𝑁𝑀𝐼(𝑃 ,

(جدول :)2-میانگین کارایی و انحراف استاندارد معیار ARI

برای  10اجرا.
(Table-2): Average performance and standard deviation of
ARI standard for 10 executions.

مجموع
ه داده
Iris

Co-Average

ONCEAverage

MCLM

روش
پیشنهادی

0/681±/042 0/722±/043 0/674±/057 0/669±/065
0
0
0
0

0/422±/019 0/393±/008 0/344±/060 0/324±/045
Wine
0
0
0
0
0/383±/045 0/448±/119 0/189±/121 0/225±/175 Thyroi
d
0
0
0
0
0/271±/009 0/152±/022 0/256±/008 0/265±/006
Glass
0
0
0
0
0/868±/012 0/864±/014 0/860±/016 0/866±/018
Bcw
0
0
0
0
Ave-P

0/414

0/403

0/433

0/417

Ave-C

0/045

0/037

0/035

0/042

میکند .این موضوع بهخصوص در مورد مجموعهدادههای
 Wineو  Bcwصحیح است .این در حالی است که برای Iris
و  Thyroidنتایجی نزدیک به باالترین کارایی در این
مجموعهدادهها ارائه میدهد .هرچند نتیجه روی  Bcwنشان
میدهد که روش پیشنهادی برای مجموعهدادههای بهنسبه
بزرگ مناسب است .درخصوص سازگاری روش پیشنهادی،
در مورد دو مجموعهداده  Bcw, Glassبسیار سازگارتر است،
درحالیکه روی  Wineدر مقایسه با سایر الگوریتمها از نظر
سازگاری در مکان دوم قرار دارد .بهطور میانگین ،دو
الگوریتم نتایج بسیار نزدیکی از نظر سازگاری داشتند که
عبارتاند از  .ONCE ،MCLAنتایج این دو الگوریتم
بهترتیب عبارتاند از  0/035و .0/037
نتایج آزمایشهای مشابه با استفاده از شاخص NMI
در جدول ( )3نشان داده شده است .روش پیشنهادی دارای
باالترین کارایی روی دو مجموعهداده  Irisو  Bcwاست.
هرچند در  Wineو  Glassاین الگوریتم نتایجی بسیار
نزدیک به باالترین کارایی دارد .در اینجا ،چندین نتیجه
جالب وجود دارد .نخست اینکه کارایی روش پیشنهادی
بهتر از ONCEو  COدر پنج مجموعهداده است ،درحالیکه
عملکرد آن روی سایر مجموعهدادهها بسیار نزدیک به آنها
است .دوم اینکه روش پیشنهادی همان کارایی
الگوریتمهای  COو  MCLAرا در مجموعهداده  Bcwدارد
و اینکه باالترین دقت مربوط به همین مجموعهداده است.
درخصوص سازگاری اندازهگیریشده بهوسیله انحراف
استاندارد ،روش ما در مقایسه با سایر الگوریتمها روی
مجموعهداده  thyroidدارای بیشترین سازگاری است و
نتایج آن بسیار نزدیک به سازگارترین الگوریتم در مجموعه
دادههای دارای بیشترین استفاده نظیر  Wineو  Bcwاست.
با مالحظه میانگین کارایی اعضای ایجادشده ،خواهیم یافت
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روی همه مجموعهدادهها است.
(جدول :)3-میانگین کارایی و انحراف استاندارد معیار NMI

برای  10اجرا.
(Table-3): Average performance and standard deviation of
NMI criteria for 10 executions.
مجموعه
داده
Iris
Wine

روش

CoAverage

ONCEAverage

MCLM

0/753±0/

0/749±0/02

0/755±0/03

0/761±02/0

017

7

7

9

0/406±0/

0/145±0/02

0/415±0/00

0/419±0/01

010

2

5

5

پیشنهادی
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بیشینه مقدار  NMIبرابر یک است که به این معنی است
که ∗ pهمگون با  ptو کمینه مقدار آن برابر صفر است ،که
مربوط به زمانی است که ∗ pبهطورکامل با  ptمتفاوت است.
جدول ( )2میانگین کارایی اندازهگیریشده بهوسیله شاخص
 ARIاز طریق انحراف استاندارد هر مجموعهداده و میانگین
کارایی اعضای تولیدشده را نشان میدهد .این اندازهگیری
شامل میانگین کارایی ) (Ave-Pهر یک از روشهای اجماع
روی پنج مجموعهداده و همچنین میانگین سازگاری (Ave-
) Cاست .نتایج نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی اغلب
بهتر از الگوریتمهای خوشهبندی تجمعی بررسیشده کار

که عملکرد همه روشهای تجمعی بهاندازه میانگین اعضای

077

6

8

9

0,441±0,0

0/449±0/01

0/307±0/03

0/450±0/01

18

6

2

7

0/773±0/

0/765±0/02

0/770±0/01

0/775±02/0

024

1

9

0

Ave-P

0/488

0/481

0/477

0/501

Ave-C

0/023

021/0

0/022

0/037

Thyroid

Glass

Bcw

(جدول :)4-ارتباطهای بین سلولی استخراجشده از مجموعه داده فانتوم با استفاده از الگوریتم پیشنهادی.
(Table-4): Intercellular connections extracted from the phantom dataset using the proposed algorithm.
نام

میزان

تعداد راهاندازهای

سلول

شباهت

بیانشده

ژن با بیشترین راهانداز

نام

نام

میزان

تعداد راهاندازهای

ژن با بیشترین راهانداز

نام

بیانشده

سلول

سلول

شباهت

بیانشده

بیانشده

سلول

حد آستانه 1000

حد آستانه 500
C7

0/911

64580

ABLIM1

C1

C7

0/981

64580

ABLIM1

C1

C9

0/909

64166

ABLIM1

C1

C8

0/978

64325

ABLIM1

C1

C12

0/909

57852

TACC2

C5

C9

0/963

64166

ABLIM1

C1

C17

0/896

58143

KIAA1217

C2

C6

0/943

61823

ABLIM1

C2

سال  1400شمارة  2پیاپی 48
109

] [ Downloaded from jsdp.rcisp.ac.ir on 2022-10-06

درهرحال ،الگوریتم ما بهترین الگوریتم از نظر
مقایسه با سایر الگوریتمها است .با توجه به نتایج شاخص
 ،NMIاین نتایج بسیار نزدیک به نتایج ارائهشده بهوسیلة
 ARIاست .نتایج حاصل از ارزیابی الگوریتم خوشهبندی
پیشنهادی ،کارایی این الگوریتم را نشان میدهد .در ادامه،
از این الگوریتم در جهت خوشهبندی مجموعهداده فانتوم و
استخراج ارتباطات بین سلولی یا بین بافتی استفاده میشود.
در این مقاله از دادههای فانتوم 5استفاده شده است .در
دادههای فانتوم  1829نمونه با  201802راهانداز وجود دارد.
ویژگیها در فانتوم راهاندازها هستند که درواقع حاوی
اطالعاتی در مورد ژنها است که منجر به تولید آن شده
است .هدف این پژوهش این است که مشخص شود چه
ژنهایی برای چه بیماریهایی  Expressionشدهاند .درواقع
هدف شناسایی سلولها یا بافتهایی است که در یک یا چند
بیماری  Gene Expressionمشابهی دارند؛ بنابراین
ویژگیهای مجموعهداده راهاندازها هستند که از قسمت
خاصی از یک کروموزوم گرفته شده است و میزان Gene
 Expressionرا نشان میدهد .بررسیهای انجامشده نشان
میدهد که مقادیر برخی از راهاندازها (در برخی از ژنها) در
تمام سلولها/بافتها به میزان بسیار کمی Gene
 Expressionشدهاند؛ بنابراین با درنظرگرفتن یک حد
آستانه میتوان تنها راهاندازهایی از مجموعهداده را انتخاب
کرد که در آنها  Gene Expressionبه میزان مناسبی باشد.
یک مقدار حد آستانه در نظر گرفتهشده است و تنها راه
اندازهایی که دستکم در یکی از سلولها یا بافتها دارای
مقدار  Gene Expressionباالتر از حد آستانه باشد ،انتخاب
میشوند .تعداد کل راهاندازها با درنظرگرفتن آستانه هزار

ترکیب یک روش خوشهبندی تجمعی و یک معیار شباهت جدید برای مدلسازی رفتار وراثتی بیماریها

0/293±0/

0/250±0/06

0/356±0/04

0/316±0/04

(فیلتر) به  86427کاهش مییابد که در  702نمونه برای
سلولها و  125نمونه برای بافتها قرار دارند .از این تعداد
نمونه 108 ،سلول منحصربهفرد و چهل بافت منحصربهفرد
وجود دارد که از مجموعهداده انتخاب میشوند؛ بنابراین
مجموعهداده فانتوم مورد آزمایش دارای  702نمونه برای
سلولها 125 ،نمونه برای بافتها با  86427راهانداز است
که برای انجام آزمایشها مشخصشدهاند.
راهاندازهایی از مجموعهداده که تمامی مقادیر
 Expressionآنها از عدد آستانه کوچکتر است ،برای یافتن
ارتباط بین سلولها/بافتها مفید نیست .دلیل این امر
نزدیکبودن میانگین مقادیر این راهاندازها در تمام نمونهها
با بیشینه مقدار راهانداز در همان نمونه است (انحراف معیار).
این امر نشان میدهد که میزان  Expressionدر این بخش
از کروموزوم در تمام سلولها/بافتها بهطورتقریبی یکسان
است .ارتباط دو سلول یا دو بافت زمانی به وجود میآید که
در تعداد از سلولها یا بافتها مقدار راهاندازها به میزان قابل
توجهی  Expressionشده باشند .تجزیهوتحلیل نشان
میدهد که مقادیر  Expressionکمتر از هزار با توجه به
بیشینه مقدار  Expressionدر کل مجموعهداده که گاهی به
حدود پنجهزار نیز میرسد برای یافتن ارتباط بین سلولها
یا بافتها مفید نیست .جدول ( )4ارتباطات بین سلولی را
با توجه به بخش  5-4نشان میدهد .ارتباط بین سلولها با
توجه به ده مورد از قویترین ارتباطها بیان شده است .نماد
𝑖𝐶 معرف سلول -iام است که در پیوست یک آورده شده
است .میزان شباهت بین دو سلول با رابطه ( )6محاسبه شده
است .تعداد راهاندازهای بیانشده در دو سلول با توجه به
تعداد مشابهتها بین دو نمونه (سلول) اندازهگیری شده
است .ژنی با بیشترین راهاندازهای بیانشده نشاندهنده
منطقه(مکان) ارتباط بین دو سلول است .بهمنظور بررسی
حد آستانه مناسب جهت فیلترکردن برخی از ارتباطات راه
اندازها و استخراج ارتباطهای بین سلولی مناسب ما با چهار
حد آستانه مختلف  1500 ،1000 ،500و  2000نتایج را
بررسی میکنیم.

C3

ABLIM1

61612

0/930

C6

C2

ABLIM1

61823

0/890

C6

C4

ABLIM1

61291

0/908

C6

C6

ABLIM1

60883

0/865

C11

C5

TACC2

61096

0/896

C2

C9

ABLIM1

46592

0/861

C11

C6

ABLIM1

60982

0/891

C10

C18

ABLIM1

57250

0/858

C10

C6

ABLIM1

60883

0/887

C11

C15

KIAA1217

57504

0/857

C11

C2

TACC2

60823

0/880

C12

C15

KIAA1217

52209

0/853

C16

C1

ABLIM1

0/970

C7

C1

ABLIM1

64580

0/979

C7

C1

ABLIM1

64166

0/961

C9

C1

ABLIM1

64325

0/974

C8

C3

ABLIM1

61612

0/943

C6

C1

ABLIM1

64166

0/968

C9

C5

TACC2

61096

0/921

C2

C2

ABLIM1

61823

0/940

C6

C2

ABLIM1

60823

0/909

C12

C3

ABLIM1

61612

0/922

C6

2000 حد آستانه
64580

1500 حد آستانه

C9

ABLIM1

46592

0/881

C11

C4

ABLIM1

61291

0/895

C6

C12

TACC2

54765

0/880

C14

C5

TACC2

61096

0/886

C2

C15

KIAA1217

52209

0/834

C16

C11

MUC6

57108

0/858

C13

C15

KIAA1217

57504

0/813

C11

C15

KIAA1217

57504

0/857

C11

C15

KIAA1217

54187

0/798

C8

C15

KIAA1217

52209

0/853

C16

میزان
شباهت

نام
بافت

. ارتباطهای بین بافتی استخراجشده از مجموعه داده فانتوم با استفاده از الگوریتم پیشنهادی:)5-جدول
(Table-5): Interconnecting extracted from the phantom dataset using the proposed algorithm.
نام بافت

ژن با بیشترین راهانداز
بیانشده

تعداد راهاندازهای
بیانشده

میزان
شباهت

نام بافت

نام
بافت

ژن با بیشترین راهانداز
بیانشده

1000 حد آستانه

500 حد آستانه

T7

ACSL

75356

0/970

T11

T7

ACSL

75356

0/970

T11

T5

CELF

74573

0/961

T11

T5

CELF

74573

0/961

T11

T4

TCF7L

74030

0/915

T7

T7

ACSL

74358

0/939

14T

T7

NEURL

73572

0/881

T13

T6

TCF7L

74084

0/896

T11

T4

ACSL

73526

0/858

T5

T4

TCF7L

74030

0/850

7T

T10

TCF7L

73483

0/841

T11

T7

NEURL

73872

0/849

13T

T1

ADD

73495

0/808

T11

T5

TCF7L

73840

0/822

14T

T2

SCD

73458

0/800

T11

T4

ACSL

73526

0/806

5T

T6

NEURL

73402

0/780

T14

T3

ABLIM1

73517

0/798

T11

T7

TACC2

73274

0/771

T9

T10

TCF7L

73483

0/785

T11

2000 حد آستانه
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تعداد راهاندازهای
بیانشده

1500 حد آستانه

T7

ACSL

75356

0/970

T11

T7

ACSL

75356

0/970

T11

T5

CELF

74573

0/961

T11

T5

CELF

74573

0/961

T11

T7

NEURL

73872

0/944

T13

T4

TCF7L

74030

0/932

T7

T5

ACSL

73840

0/918

T14

T4

ACSL

73526

0/900

T5

T10

TCF7L

73483

0/891

T11

T10

TCF7L

73483

0/895

T11

T1

ADD

73495

0/873

T11

T2

SCD

73458

0/832

T11

T7

TACC2

73274

0/862

T9

T7

TACC2

73274

0/832

T9

T7

ABLIM1

73245

0/789

T12

T7

SCD

73245

0/763

T12

T5

SCD

73055

0/765

T13

T8

NEURL

73162

0/750

T11

T4

ACSL

73032

0/785

T6

T5

ABLIM1

73055

0/741

T13

 نتایج با این آستانه نشاندهنده.نسبت به موارد دیگر است
𝐶 در بیماریهای7  وC1 بیشترین ارتباط بین دو سلول

با توجه به نتایج بهدستآمده میزان شباهت بین
سلولها با درنظرگرفتن آستانه هزار در بهینهترین حالت
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اندازها و استخراج ارتباطهای بین بافتی مناسب ما با چهار

در تعدادی از سلولها/بافتها (نمونهها) ،مقدار راهاندازها به

حد آستانه مختلف  1500 ،1000 ،500و  2000نتایج را

میزان قابلتوجهی بیانشده باشند .تجزیهوتحلیل نشان

بررسی میکنیم.

میدهد که مقادیر بیان ژن با حد آستانههای مختلف مقادیر

مورد از قویترین ارتباطها بیانشده نشان میدهد .نماد

𝑖𝑇

معرف بافت -iام است که در پیوست  2آورده شده است.
ژنی با بیشترین بیان ژن بیانشده نشاندهنده
منطقه(مکان) ارتباط بین دو بافت است .بهمنظور بررسی
حد آستانه مناسب جهت فیلتر کردن برخی از ارتباطات راه

نتایج بهدستآمده میزان شباهت بین بافتها با

متفاوتی در ضریب  Silhouetteایجاد میکند .برای بررسی

درنظرگرفتن آستانه پانصد در بهینهترین حالت نسبت به

این موضوع ،نتایج خوشهبندی در جدول ( )6برای بررسی

موارد دیگر را نشان میدهد که بیشترین ارتباط مربوط به

حد آستانههای مختلف گزارششده و برای ارزیابی نتایج با

دو بافت  T7و  T11در بیماریهای مختلف است .تعداد

پژوهشهای قبلی و خوشهبندی دودویی مقایسه شده است.

راهاندازهای  Expressionشده در این دو بافت 75356

حد آستانهها با توجه به سایر مقاالت مشخص شده است و

است .بهطورکلی بیشتر ارتباطات در ژن  ACSLبیان

ضریبی از صد است.

ترکیب یک روش خوشهبندی تجمعی و یک معیار شباهت جدید برای مدلسازی رفتار وراثتی بیماریها

مختلف است .تعداد راهاندازهای  Expressionشده در این
دو سلول  64580است .این تعداد رفتار مشابه این دو سلول
را در مواجه با بیماریهای مختلف نشان میدهد .همچنین
سلول  C1با سلول  𝐶8نیز دارای ارتباط باالیی هستند .این
اطالعات میتواند در استخراج الگوهای رفتاری از یک
ویروس خاص کمک کند .بهطورکلی بیشتر ارتباطات در ژن
 ABLIM1بیان شدهاند.
جدول ( )5ارتباطات بین بافتی را با توجه به 10

در مجموعهداده فانتوم ممکن است از یک سلول یا
بافت چند نمونه و از چند شخص بیماری گرفته شده باشد.
همچنین ممکن است از یک سلول یا بافت در بیماریهای
مختلفی نمونه گرفته شده باشد؛ بنابراین هر سلول/بافت
میتواند با چند یال به سایر سلولها/بافتها مرتبط باشد.
این ارتباطها درنهایت تشکیل یک ابر گراف را میدهد .با
توجه به نبود ردة هدف در دادههای بیان ژن (فانتوم ،)5نیاز
به شاخصهای اعتبارسنجی برای سنجش میزان صحت
نتایج خوشهبندی داریم .در این پژوهش از شاخص درونی
 ]17[ Silhouetteبرای این منظور استفاده شده است .این
معیار عمل ارزیابی خوشهها را با استفاده از مقادیری که از
خوشهها و نمای آنها محاسبه میشود ،انجام میدهد.
ارتباط دو سلول یا دو بافت زمانی بهوجود میآید که

شدهاند.
(جدول :)6-مقایسه نتایج خوشهبندی با حد آستانههای مختلف.
(Table-6): Compare clustering results with different thresholds.

14

16

11

11

14

15

18

15

تعداد خوشهها

0/342

0/543

0/643

0/632

0/676

0/598

0/901

0/711

ضریب Silhouette

خوشهبندی
تجمعی

13

13

9

11

10

11

8

9

تعداد خوشهها

0/673

0/661

0/675

0/654

0/600

0/478

0/516

0/498

ضریب Silhouette

خوشهبندی
باینری

15

14

13

13

9

9

11

11

تعداد خوشهها

0/737

0/700

0/762

0/723

0/604

0/619

0/520

0/598

ضریب Silhouette

با توجه به نتایج آزمایش ،حد آستانه  1/0دارای
ضریب  Silhouetteبا بهترین مقدار  0/858در  19خوشه
برای روش خوشهبندی دودویی در سلولها است .این در
حالی است که روش خوشهبندی تجمعی پیشنهادشده در
این پژوهش با این حد آستانه به ضریب 0/901 Silhouette
در  18خوشه رسیده است و عملکرد بهتری دارد .همچنین
برتری روش پیشنهادی در بهترین حالت با ضریب

خوشهبندی
تجمعی

سلولها

-0/531

0/381

0/435

0/699

0/754

0/601

0/758

0/643

ضریب Silhouette

بافتها

11

8

12

10

12

19

19

16

تعداد خوشهها

خوشهبندی
باینری

 0/762 Silhouetteدر سیزده خوشه نسبت به روش
دودویی با ضریب  0/675 Silhouetteدر نُه خوشه با حد
آستانه  2/5در بافتها بهوضوح قابلمشاهده است.

 -6نتیجهگیری
ارتباطات بین سلولها و بافتها به شناسایی بیماریها
مختلف و عوامل آنها کمک خواهد کرد .درواقع ارتباط بین
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0/4

35/0

3/0

25/0

2/0

15/0

1/0

05/0

حد آستانه

روشها

سلولها/بافتها روابط وراثتی بین بیماران را نشان میدهد.
این روابط به شناسایی نقاط مشترک بدن که تحت تأثیر
بیماریهای مختلفی قرار میگیرد ،کمک میکند .در این
مقاله تشخیص ارتباطهای بین سلولی و بین بافتی در
بیماریهای مختلف با توجه به یک معیار شباهت
توپولوژیکی گراف و یک روش خوشهبندی تجمعی
بهبودیافته ارائه شده است .ارزیابی عملکرد الگوریتم
خوشه بندی پیشنهادی دقت باالی آن را به اثبات رسانده
است .خوشهبندی سلولها/بافتها باعث افزایش دقت و
تمرکز معیار شباهت توپولوژیکی گراف در محدودههای
مشابهت سلولها/بافتها شده است .الگوریتم خوشهبندی
ارائهشده از یک تابع توافقی شباهت بهمنظور محاسبه است
مشابهت بین اشیا استفاده میکند .ایجاد خوشههای اولیه با
دقت باالیی با استفاده از مشابهت بین اشیا تولید و سپس
مشابهت بین خوشههای اولیه محاسبهشده و با خوشههایی
با باالترین ارتباط با یکدیگر ادغام میشوند .بهمنظور اصالح
و افزایش کیفیت خوشههای نهایی ،یک الگوریتم بهبود عدم
قطعیت اشیا را بهوسیله تخصیص آنها به سایر خوشهها
بررسی میکند .ما روش خود را روی پنج مجموعهداده
دنیای واقعی آزمایش کردیم .نتایج نشان میدهد که بهطور
میانگین الگوریتم خوشهبندی پیشنهادی ما بهتر از سایر
الگوریتمهای مشابه کار میکند .از مزیتهای روش
پیشنهادی تعیین تعداد بهینه خوشهها بهصورت خودکار
است .بهجای محاسبه مشابهت بین اشیا بهوسیلة یک روش
خوشهبندی انفرادی ،از چندین روش بهره میگیرد.
همچنین استفاده از الگوریتم تپهنوردی در تعیین مقادیر
حد آستانه باعث کاهش پارامترهای ورودی مسأله و افزایش
دقت در تعیین تعداد خوشههای بهینهشده است .ارزیابی
کیفیت نتایج بهوسیله یک استراتژی تطبیقی برای مقادیر
آستانه میتواند در پژوهشهای آینده مورد بررسی قرار
بگیرد و میزان تأثیر و حساسیت روی کیفیت نتیجه
خوشههای پایانی با روش حاضر مقایسه شود.
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 مدرک دکترای،کرماهلل باقریفرد
 در گرایش1396 خود را در سال
نرمافزار در دانشگاه اراک دریافت کرد و
هم اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه
.آزاد اسالمی واحد یاسوج است
،زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان یادگیری ماشین
.دادهکاوی و سامانههای پیشنهاددهنده است
:نشانی رایانامه ایشان عبارت است از

1 پیوست
Full names of cells (Ci) in Table(4-19).
C1: (hes.gfp.embryonic.stem.cells), C2: (basophils),
C3:
(cd14..monocytes...treated.with.lipoplysaccharide),
C4:
(h9.embryonic.stem.cells),
C5:
(lens.epithelial.cells),
C6:
(ciliary.epithelial.cells),
C7 :
(cd14.cd16..monocytes.2),
C8:
(fibroblast...aortic.advantitial.donor2..cytoplasmic.f
raction),
C9:
(cd14.cd16..monocytes.1),
C10:
(b.lymphoblastoid.cell.line..gm12878.encode), C11:
(cd14..monocytes),
C12: (astrocyte...cerebral.cortex), C13: (mast.cell),
C14: (melanocyte), C15: (mesothelial.cells), C16:
(fibroblast...villous.mesenchymal),
C17:
(melanocyte...dark), C18: (melanocyte...dark).

2پیوست
Full names of tissues (Ti) in Table(4-20).
T1: (amygdala), T2: (caudate.nucleus), T3:
(hippocampus), T4: (kidney), T5: (locus.coeruleus),
T6: (medial.frontal.gyrus), T7: (medulla.oblongata),
T8: (occipital.cortex), T9: (small.intestine), T10:
(temporal.lobe), T11: (testis), T12: (throat), T13:
(thymus), T14: (trachea).
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