مجله انفورماتيک سالمت و زيست پزشکی

مقاله پژوهشی

مرکز تحقيقات انفورماتيک پزشکی
دوره دوم شماره سوم .ص 9914 ،941-951

فرزاد فیروزی جهانتیغ ،1حکیمه عامری*2
 دریافت مقاله49/7/22:

 پذیرش مقاله49/8/22 :

مقدمه :به گزارش سازمان سالمت جهانی ،بیماری سل بیشترین عامل مرگ و میر در بیماریهای عفونی است .با توجهه بهه بهاو بهودن
درصد اف راد مبتال به سل و تعداد زیاد مرگ و میر در بین این بیماران ،این تحقیق با هدف دسته بندی و پیدا کردن ارتباط بین ویژگیههای
بالینی و دموگرافیک بیماران مختلف انجام شده است.
روش :این پژوهش مطالعهای توصیفی ،تحلیلی بوده که به روی  066بیمار مرکز تحقیقات سل بیمارستان مسیح دانشوری انجام شده است.
برای انجام دستهبندی و تعیین شاخصهای مشترک بین بیماران از الگوریتمهای داده کاوی خوشهبندی  K-Meansو قوانین باهم آیی
 Aprioriبه کمک نرم افزار  SPSS Clementineنسخه  41استفاده شده است.
نتایج :به کمک شاخص دان ،تعداد 3خوشه به عنوان خوشه بهینه انتخاب شدهاند .عوامل مشترک بین خوشهها به تفصیل در بخش نتایج
آورده شده است .با توجه به ویژگیهای هر خوشه ،میتوان بیماران را بر اساس میزان تأثیرگذاری عوامل مختلف بر روی آنها دسته بندی
کرد.
نتيجهگيري :با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه ،مهمترین عوامل شناسایی شده با استفاده از خوشهبندی عبارت بودند از :هموگلوبین،
سن ،جنسیت ،مصرف سیگار ،مصرف الکل و کراتینین .همچنین با توجه به قوانین با همآیی ،بیشترین ارتبهاط بهین سهرفه ،کهاهش وزن و
سرعت رسوب گلبولهای قرمز یافت شده است.
كليد واژهها :سل ،خوشه بندی ،قوانین باهم آیی ،داده کاوی
ارجاع :فیروزی تیغ جهان فرزاد ،عامری حکیمه .بررسی ویژگیهای بیماران مبتال به سل با استفاده از روش خوشهبندی  .K-Meansمجله انفورماتیک سالمت و زیست پزشکی
9349؛ .994-924 :)3(2
 . 9دکتری مهندسی صنایع ،استادیار،گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
 .2کارشناس ارشد فناوری اطالعات ،تجارت الکترونیک ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران ،تهران ،ایران.
* نویسنده مسؤول :تهران ،دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران ،دانشکده مهندسی صنایع
 شماره تماس44299741443 :

Email: ha.amery@gmail.com



Downloaded from jhbmi.ir at 8:38 +0430 on Friday September 20th 2019

بررسی ویژگیهای بیماران مبتال به سل با استفاده از روش خوشهبندی K-Means

ویژگیهاي بيماران مبتال به سل به روش خوشهبندي

051

این دانش را به نحو مؤثری استفاده کرد و نتایج قابل توجهی به
دست آورد ،دادههای پزشهکی اسهت .افهزایش دقهت تشهخیص،
کاهش هزینهها و کاهش منابع انسانی به عنوان مزایای معرفهی
داده کههاوی در تجزی هه و تحلی هل پزشههکی توسههط خواجههویی و
اعتمادی و جایاوکشی ثابت شده است [ .]0 ،0برخی کاربردهای
داده کاوی در پزشکی عبارت است از :بررسی میزان تأثیر دارو بر
بیماری ،شناسایی عوارا جهانبی داروهها ،تعیهین نهوع درمهان،
تجزیه و تحلیل دادههای موجود در پرونده الکترونیهک سهالمت
 ،EHR )Electronic Health Recordsتشهههخیص و
پیشبینی انواع بیماریهها ماننهد سهرطان ،تحلیهل عکه ههای
پزشکی مانند ماموگرافی ،التراسونیک ،اشعه  Xو )Magnetic
 ،MRI )Resonance Imagingارائههه مههدلهههای توصهیفی
بروی دادههای پزشکی ،کنترل عفونت بیمارستان ،بهرهبرداری از
خدمات سالمت [ .]7به عنوان مثال شریف خانی و همکهاران بها
استفاده از الگهوریتمههای CHAID ،C.5.0و شهبکه عصهبی
مصهنوعی بیشهترین عوامههل تهأثیرگهذار بههر پهوکی اسههتخوان را
شناسایی و معرفی کردهاند .با استفاده از داده کاوی و روشههای
آن ویژگیهای تأثیرگذار بر این بیماری شناسهایی شهدهانهد .بهه
کمک درخت تصمیم ایجاد شده ،قوانینی استخرا شهدهانهد کهه
میتواند به عنوان الگویی برای پیشبینهی وضهعیت بیههماران از
آنها استفاده کرد .دقت مهدلههای سهاخته شهده بها اسهتفاده از
الگوریتمهای CHAID ،C.5.0و شبکه عصبی مصهنوعی بها
یکدیگر مقایسه شدهاند .نتایج این مقایسه نشان میدهد هریهک
از این الگوریتمها در پیشبینی گروهی از افراد بهتر عمل میکند
[.]8
مطالعات زیادی در زمینه بیماریهای ریوی و به خصوص سل با
استفاده از تکنیکهای داده کاوی انجهام شهده اسهت .مطالعهات
انجام شده را میتوان به  3گروه کلی که در شکل  4نمایش داده
شده است ،تقسیم کرد [.]9-44
از مهههمتههرین علههل شکسههت جهههانی در کنتههرل بیمههاری سههل
تشخیص دیر هنگام و اشهتباه در روش درمهانی بیمهاران اسهت.
هدف از انجام این تحقیق بررسی ویژگیهای بیماران مبهتال بهه
سل برای دسهتیهابی بهه دانشهی جدیهد در حهوزه تشهخیص و
شناسایی این افراد میباشد .با امید به این که با داشتن الگوههای
مناسب ،تشخیص بیماری سل دقیقتر و سریعتر انجهام بگیهرد و
در نتیجه آن تعداد بیماران با سیلهای سل مقهاوم بهه دنهد دارو
 )MDR-TBکاهش پیدا کند.
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مقدمه
سل یکی از قدیمیترین بیماریهای انسان است که با بهاوترین
درجه مرگ و میر در میان بیماریهای عفهونی ،همچنهان توجهه
دنیا را به خود جلب کرده است .میزان مرگ و میر ناشی از سهل
از سال  4996کهاهش  %14داشهته و ههدف رسهیدن بهه مقهدار
جهانی کاهش  %06تا سال  5640میباشهد .بها ایهن وجهود بهار
جهانی سل همچنان بزرگ است .در سال  5644به طور تخمینی
 %8/7میلیون مورد جدیهد سهل  %43عفهونتی همهراه )HIV
وجود داشت و  4/1میلیون نفر بر اثر بیماری سل جان خهود را از
دست دادند [ .]4تقریباً یک سوم جمعیت جهان حدود  5میلیهارد
نفر) آلوده به میکروب سل هسهتند و در معهرا ابهتال بهه ایهن
بیماری مهلک قرار دارند .به گهزارش سهازمان بهداشهت جههانی
ساونه  9میلیون نفر به سل فعال مبتال شده و حهدود  4/0تها 5
میلیون نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست میدهند.]5[ .
بیماری سل که بزرگترین علت مرگ ناشی از بیماریهای عفونی
تک عاملی است حتی بیشتر از ایدز ،ماوریها و سهرخک) ،دارای
مرتبه دهم در بار جهانی بیماریها است و پیشبینی میشهود تها
سال  5656همچنان جایگاه کنونی خود را حفه کنهد و یها تها
رتبه هفتم باو رود) [.]5
روش اصههلی بههرای تشخی ههص سههل ت ههست تهوبهرکهولی ههن
) (tuberculinو میکروسهکوپی  sputum - smearو
رادیولوژی از سینه میباشد .متأسفانه این روشها زمان بهر و بها
کارآیی پایین هستند .مهمترین دلیل مرگ و میر ناشهی از سهل،
تشخیص دیرهنگام و اشتباه در روش درمهانی بیمهاران اسهت .از
مهمترین دویل تشخیص اشتباه میتوان به تکیه بیش از حد بر
رادیولوژی در تشخیص و عدم استفاده از آزمایش میکروسهکوپی
خلط ،تجویز رژیمهای درمهانی اشهتباه و فاقهد مقبولیهت علمهی،
نقصان در پهایش بیمهاران در طهی درمهان دارویهی ،نقصهان در
پیگیری و بررسی افراد در تماس با بیماران ،شناسایی شده اسهت
[ .]4استفاده از روشهای داده کاوی مهیتوانهد گهامی در جههت
پیشبینی بهتر و دسته بندی بیماران بر اساس ویژگیهای تهأثیر
گذار باشد [.]3
داده کاوی از رشتههای جدیهدی اسهت کهه بها بهه کهارگیری و
استفاده از دادههای آماری ،به اسهتخرا اطالعهات و الگهوههای
مفید میپردازد .داده کاوی نشان دهنده یک پیشرفت قابل توجه
در انواع ابزار تحلیلی در دسترس اسهت و بهه عنهوان یهک روش
معتبر ،حساس و قابل اعتماد برای کشف الگهوها و روابههط بهین
آنها ،در نظر گرفته میشود [ .]1یکی از زمینههایی که میتوان
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کاربردهای داده کاوی در بيماری سل

دستهبندی بیماران

تشخیص بیماری سل

پیشبینی نوع بیماری

سل
 Uçarو همکاران با استداد از الگور تمهای

 Uçarو  Karahocaبار اسااو و ی ایهاای

 Nagabhushanamو همکاااران از شااهکه

 ANFISو مجموبههای سخ متدی برای

آزما شگاهی و دمو رافیک به کمک روشهای شهکه

هااای بیااهی یندو ااه و  ANFISبااا د ا

بیهی و  ANFISبیماران متهال به سل را با صات

مدل %79برای پیشبینی بیماری سال اساتداد

 %79دسته بندی کردند [.]00

کردند [.]01

تشخیص بیماری سل با د

 %79و  %79ا جاد کردند [.]7

مدل به ترتیب

شکل  :0كاربردهاي داده كاوي در سل

روش
این پژوهش مطالعهای توصیفی ،تحلیلی بهوده کهه بهه صهورت
مقطعی در سال 4391انجام گرفت .جامعه پژوهش بیماران مبتال
به سل در مرکز بیماریهای سهل بیمارسهتان مسهیح دانشهوری
تهران میباشد .پرونده مربوط بهه  066بیمهار ایهن مرکهز مهورد
بررسی قرار گرفت .ویژگیهای مورد بررسی در دو دسته ویژگهی
های دموگرافیک و بالینی انجام شدهاند .ویژگیهای دموگرافیک
عبارت بودند از :سن ،جنسیت ،شغل ،سهابقه اسهتفاده از سهیگار،
تعداد سهالههای اسهتفاده از سهیگار ،سهابقه اسهتفاده از الکهل و
ویژگیهای بالینی عبارت بودند از :سرفه مزمن ،خلط آغشهته بهه
خون ،کهاهش وزن ،تعریهق شهبانه ،تهب ،بیمهار  ،+HIVتعهداد
آزمایشهای اسمیر خلط مثبت بیمار ،تعداد گلبولههای سهفید در
یک میلیلیتر خون ،مقدار هموگلهوبین موجهود در خهون ،تعهداد
پالکتها در هر میلیلیتر مکعب خون ،سرعت رسوب گلبولهای
قرمز خون ،قند خون ناشتا ،کراتینین ،آلبومین ،سهابقه تمهاس بها
بیمار مبتال به سل و سهایر بیمهاریههای بیمهار .میهانگین سهن
بیماران  03سال و  06درصد آنهها مهرد و بقیهه زن هسهتند83.
درصد بیماران دارای سابقه تماس بها بیههماران مبتههال بهه سهل
بودهاند.
روش مورد استفاده برای دستهبندی بیماران ،روش خوشههبنهدی
 K-Meansاز تکنیکهای دادهکاوی میباشد .خوشهبندی ،یک
روش یادگیری بدون نظارت است کهه روی دسهتهههای از قبهل
تعریف شده و یا ویژگی خاصی به عنهوان ههدف تکیهه نهدارد و
نمونههای مشابه با هم در یک حجم داده را گروهبندی میکنهد.
دادهها برای انجام عمهل خوشههبنهدی وارد مهدل K-Means

میشوند .در واقع خوشهه بنهدی شهکلی از یهادگیری بهه وسهیله
مشاهدات است [ .]45با اسهتفاده از شهاخص دان از بهین خوشهه
های متفاوت که به عنوان ورودی به مدل دادهایم ،خوشههبنهدی
بهینه را به دست میآوریم .این شاخص برای داشتن خوشهههای
متمرکز با مرزهای مشخص مورد استفاده قرار میگیرد.
برای پیدا کردن ارتباط مؤثر بین ویژگیهای مختلف بیمهاران از
الگوریتم  ،Aprioriاز مجموعه الگوریتمههای پرکهاربرد قهوانین
باهم آیی استفاده شهده اسهت .بهرای ایهن منظهور از نهرم افهزار
 SPSS Clementineنسخه  41استفاده شده است.
برای داشتن یک دادهکاوی مهؤثر عهالوه بهر نیهاز بهه دادهههای
مرتبط ،باید از یک فرآیند و روش دادهکاوی مناسب نیز بهرهمنهد
شویم .روشی که کلیه مراحل دادهکاوی اعم از جمهع آوری داده،
آمادهسازی داده ،مدلسازی و ارزیابی را در برگیهرد [ .]45بهدین
منظههور بههر مبنههای روش CRISP (Cross Industry
) ،Process For Data Miningفرآیند انجام کهار صهورت
گرفته است .مراحل این فرآیند در شکل  5قابل مشاهده است.
در مهمترین گام تحقیق آمادهسازی دادههها یها پهیش پهردازش
دادهها) به بررسی پرونده بیماران پرداخته شده اسهت .در جههان
واقعی ،داده همیشه کامل نیست و در مهورد اطالعهات پزشهکی،
این موضهوع همیشهه درسهت اسهت .بهرای حههذف تعهدادی از
تناقضها و دادههای ناقص در ارتباط با دادههها از پهردازش داده
استفاده شده است .بسیاری از تکنیکهای پهردازش داده توسهط
 Chenو  Astebroو  Hanو همکهاران [ ]45،43ارائه شدهانهد.
 Wittenو همکاران در [ ]41ثابت کردنهد کهه حهذف عاقالنهه،
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یهک روش کارآمههد بهه جههای جهایههگزین کهردن ارزشهها بهها
تکنیکهایی مانند میانگین ،انتساب تصادفی ،انتساب رگرسیون و
مدلهای بیزی است .طهماسهبی و همکهاران نشهان دادنهد کهه
جایگزینی مقادیر مفقود به کمهک تکنیهکههای مختلهف مثهل

شناسا ی بیماری سل و انواع آن

مسئله

نرخ رشد و میزان مرگ و میر وابسته به ا ن

جمعآوری پروند ها و استخراج فیلدهای کلیدی



جمعآوری داد ها و پیش پردازش

بررسی رابطه بین فیلدها
حذف رکوردهای نا ص
متاسهه شاخصها و نسه

فیلدها

تعیین شاخص برای داد های پیوسته



مدلسازی و ارز ابی

دستهبندی بیماران با استداد از الگور تم K-Means
متاسهه تعداد خوشه بهینه با استداد از شاخص دان
تتلیل خوشهها



توسعه

بررسی ارتهاطات بین و ی یها با استداد از وانین باهم آ ی

تحلیل دانش به دست آمده به کمک متخصصین
شکل  :1مدل پيشنهادي

نتایج
متغیرهای تعهداد گلبهولههای سهفید )(White Blood Cell
 ،WBCمقدار هموگلوبین موجهود در خهون )(Hemoglobin
) ،(HBتعداد پالکتهها ) ،(PLTسهرعت رسهوب گلبهولههای
قرمهههز)،ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate
میهزان قنهد خهون ناشهتا )،FBS (Fasting Blood Sugar

051

مقدار کهراتینین ) (Creatinineو آلبهومین ) (Albuminکهه
دارای ارزشهای عددی به صورت دامنهای بودند براساس منابع
و سایتهای معتبر علمی [ ]40-49و تأیید پزشک متخصص بهه
صورت کدبندی شده استفاده شدهاند .در نتیجه په از پهاویش
دادهها به رکوردهایی با مشخصات جدول  4رسیدیم.
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شناخ

شبکههای عصبی و یا نزدیکترین همسایگی برتری نسبت به هم
ندارند .در ایهن تهحقههیق مههواردی را کهه ارزش صههفر بهرای
ویژگیهای آزمایشگاهی و دموگرافیک داشهتند ،حهذف شهدهانهد
[.]40
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مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی
جدول  :0دادهها و ارزشهاي مربوطه پس از پيش پردازش
ویژگی

تعداد سالهای استفاده از سیگار
سابقه استفاده از الکل
بیمار HIV+
تعداد آزمایشهای اسمیر خلط مثبت
بیمار
تعداد گلبولهای سفید در یک میلی
لیتر خون

duration of smoking
alcoholic
HIV
BK

کمی گسسته

فاصلهای
اسمی
اسمی
عددی
فاصله ای
عددی
فاصلهای

WBC

مقدار هموگلوبین موجود در خون

HB

تعداد پالکتها در هر میلیلیتر
مکعب خون

PLT

سرعت رسوب گلبولهای قرمز
خون

ESR (Erythrocyte
)Sedimentation rate

قند خون ناشتا

Fbs(Fasting blood sugar
)in mg/dl

کراتینین

creatinine

آلبومین

albumin

سایر بیماریهای بیمار

Other diseases

دادهها و ارزشهای مربوطهه په از پهیش پهردازش و په از
خوشهبندی به کمهک الگوریهتهم  ،K-Meansشههاخص دان

خیر =6
بلی=4
خیر =6
بلی=4
عددی صحیح بین  6تا 3
;Leucopenia: 1=<3999
;Normal: 2=4000-11000
;Leukocytosis: 3=>11001
;Anemia :Male: <14 & female: <12=1
;Normal: Male : 14-16 & female: 12-14 =2
Hemochromatosis: Male: >16 & female:
;>14=3
;Thrombocytopenia: 1= <150000
;Normal: 2=150000-450000
;Thrombocytosis:3=>450000
;Normal: Children: ESR 3-13=1
Normal: Male <50: ESR up to 15 & >50
;:ESR up to 20=1
Inflammation: Male <50: ESR more
;than15 & >50 :ESR more than 20=2
Normal: Female <50: ESR up to 20 & >50
;:ESR up to 30=1
Inflammation: Female <50: ESR more
;than20 & >50 :ESR more than 30=2
;Normal: 1=<100
;Prediabetic: 2=101-126
Diabetic:3= more than>= 127
;Male: <0.5 &female: <0.4=1
Normal: Male: 0.5-1.2 & female: 0.4;1.1=2
;Azotemia: Male: >1.3 & female: >1.2=3
;Normal: Children :0-0.7=2
;1= <3.5
;Normal: 2=3.5-5.5
;3=>5.5
طبقهای گسسته
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سن بر اساس سال
شغل
جنسیت
سرفه مزمن
خلط آغشته به خون
کاهش وزن
تعریق شبانه
تب
سابقه تماس با بیمار مبتال به سل
سابقه استفاده از سیگار

عالمت استفاده شده
Age
Job
Sex
cough
Blood-tinged sputum
lose weight
Sweating at night
Fever
Contact history with TB
smoking

ارزش
کمی گسسته
طبقهای گسسته
مرد =4
زن=6
خیر =6
بلی=4
خیر =6
بلی=4
خیر =6
بلی=4
خیر =6
بلی=4
خیر =6
بلی=4
خیر =6
بلی=4
خیر =6
بلی=4

نوع
فاصلهای
اسمی
اسمی
اسمی
اسمی
اسمی
اسمی
اسمی
اسمی
اسمی

عددی
فاصلهای
عددی
فاصلهای
عددی
فاصلهای

فاصلهای
فاصلهای
عددی

فاصلهای
عددی
اسمی

برای پیدا کردن تعداد خوشه بهینه به صورت زیر محاسبه می
شود:
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(D= min i=1..nc{ minj=i+1..nc

)4

هدف این شاخص ماکزیمم کردن فاصهله بهرون خوشههای در
ضمن مینیمم کردن فاصله درون خوشههای است .مهقادیر این
شاخص هر ده بزرگتر باشد بهتر است .بنابراین تعداد خوشهای
که مقدار ایههن شاخهص را زیهادتر نمهاید ،مقدار بههینه تعداد

خوشهها است [ .]56تعداد خوشه بهینه به دسهت آمهده بهه
کمک شاخص دان 3 ،خوشه است شهکل  .)3در ارزیهابی و
تحلیل خوشهبندی ،بررسی میکنیم که در ههر خوشهه دهه
رکوردهایی ،با ده مقادیری قرار گرفته است.

شکل  :9تعيين تعداد خوشه بهينه به كمک شاخص دان

مهمترین عامل در خوشهبندی ،معیهار شهباهت اسهت .بهه ایهن
معنی که اشیاء داخل یک خوشه به هم شبیه هسهتند .شهباهت
هر خوشه نسبت به متوسط اشیاء آن خوشه سنجیده مهیشهود.
خوشهای به عنوان خوشه بهینه شناخته میشود کهه اشهیاء ههر
خوشه در دستههای مجزا قرار داشهته باشند و تهداخهلی با هم
نهداشته باشند .هر ده خهوشهها متمرکزتر باشند ،عمهل خوشهه
بندی بهینهتر انجام شده است .برای این منظور از پهالت بهرای
نمایش گرافیکی خوشهها استفاده شهده اسهت کهه در شهکل 1
نمایش داده شده است .با توجه به این پالت مشخص میشهود
که خوشههای مختلف مرزهای کامالً مجزایی دارند.

051

شکل  :1نمایش تراكم خوشهها با استفاده از گراف پالت
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که در آن ) (D(ci,cjو ) Diam(ciبه صهورت زیهر محاسهبه
میشوند.
)5
})D (ci, cj) =min x€ci, y€ cj {d(x, y
)3
})Diam (ci) = max x, y €ci {d(x, y
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فاکتورهایی که با استفاده از خوشه بندی به روشK- Means

در تعداد خوشه بهینه  3به عنوان فاکتورهای با اهمیهت شهاخته
شدهاند عبارت بودند از :تعداد دفعههای آزمایش خلهط ،سهرعت
رسوب خون ،هموگلوبین ،عرق شبانه ،میزان گلبولههای سهفید
خون ،آلبومین ،سن ،استفاده از الکل ،استفاده از سهیگار و طهول
مدت آن ،تب ،ایدز ،نوع شغل ،کاهش شدید وزن و جنسیت.
هر یک از ویژگیها وابهسته به مهیزان و دامهنه تهغییرات درون

جدول  :1ویژگیهاي با اهميت به تفکيک خوشهها
خوشه 0

خوشه 1

خوشه 9

HB

BK
ESR

HB

سن
مصرف الکل
ایدز
جنسیت
مصرف سیگار

تعریق شبانه

تعریق شبانه

Albumin

WBC

سن
مدت مصرف سیگار
تب
کاهش وزن

مصرف الکل
مدت مصرف سیگار
ایدز
تب
کاهش وزن

جنسیت
مصرف سیگار

جنسیت
مصرف سیگار

بیشترین جمعیت مربوط به خوشه یک میباشهد کهه  %99آن را
زنان تشکیل میدهند %30 .این افراد آزمایش اسمیر خلط مثبهت
را انجام ندادهاند %83 ،خلط آغشته به خون نداشتهانهد و سهرعت
رسوب گلبولهای قرمز خون  %80بیماران در محدوده غیرنرمال
قههرار دارد %03 .قنههد خههون ناشههتا در بههازه نرمههال دارنههد%04 .
هموگلههههوبین در بههههازه کههههم خههههونی و  %9در محههههدوده
همهههوکروماتوزی ( (Hemochromatosisهههههستند%76 .
عرق شهبانه ندارنهد %76 .پالکهت %70 ،آلبهومین و  %70تعهداد
گلبول سفید نرمال دارند %90 .سرفه مزمن دارند %41 .کراتینین
در بازه آزومتی دارند %74 .تهب و  %78کهاهش وزن داشهتهانهد.
 %6/8افراد این گروه مبتال به  +HIVهستند.
خوشه  %40/0 ،5از جمعیت آماری در این تههحقیق را تشهکیل
میدهند که  %97آنها مرد هستند ،ویژگیههایی بهه شهر زیهر
دارند %15 :آزمایش اسمیر خلط مثبت را انجام نهدادهانهد و %55
تنها یک بار این آزمایش را انجام دادهاند %70 .خلط آغشهته بهه
خون نداشتند %96 .تماسی با بیمار مبهتال بهه سهل نداشهتهانهد.
سرعت رسوب گلبولهای قرمز خون  %71بیمهاران در محهدوده
غیرنرمههال قههرار دارد %50 .ای هن بیمههاران قنههد خ ههون ناشههتا در

مهحدوده پیش دیابت دارند %00 .هموگلوبین در بازه کهم خهونی
دارند %81 .عرق شبانه ندارند %9 .این بیهماران پالکهت در بهازه
ترومبوسیتوپنی ) (Thrombocytopeniaدارند در حهالی کهه
پالکت  %88بیماران نرمهال اسهت %46 .گلبهول سهفید در بهازه
لکوسیتوسیز ) (Leukocytosisدارند و  % 87/0گلبهول سهفید
نرمال دارند .متوسهط سهن ایهن بیمهاران  00سهال اسهت%84 .
بیماران آلبومین در بازه نرمال دارند %7 .بیمهاران مصهرف الکهل
دارند %91 .سرفه مزمن دارنهد %47 .کهراتینین در بهازه آزومتهی
دارند %00 .بیماران این گروه سیگار مصرف کردهانهد %91 .تهب
نداشتهاند %05/0 .کاهش وزن داشتهاند.
خوشه  3که  %33/0از کل افراد این مطالعه را تشکیل میدهنهد
که  %99آنها مرد هستند ویژگیهای مشهترکی بهه شهر یهل
دارند %30 :این بیماران  3بار آزمایش اسمیر خلط مثبت را انجام
داده اند و  %30اصالً این آزمایش را انجام نهداده انهد %70 .ایهن
بیماران خلط آغشته به خون نداشتند % 79/0 .سهابقه تمهاس بها
بیمار مبتال به سل ندارند .سرعت رسوب گلبولهای قرمهز خهون
 %87بیماران در محدوده غیرنرمهال التههاب) بهوده اسهت%00 .
بیماران قند خون ناشتای نرمال دارند %86 .بیماران هموگلهوبین
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خوشهای ،به عنوان ویژگی با اهمیت ،بدون اهمیت و یها مهرزی
معرفی میشوند .بهه عنهوان مثهال در خوشهه  4بها تعهداد 506
رکورد 508 ،نفر زن و  5نفهر مهرد و خوشهه  5یها مجمهوع 88
رکورد 3 ،نفر زن و  80نفهر مهرد ،خههوشه  3بها مههجموع 470
رکورد  5نفر زن و  471نفر مرد هستند .بنابراین ویژگی جنسیت
در هر  3خوشه ،فاکتور با اهمیت تعیین شده اسهت .فاکتورههای
با اهمیت به تفکیهک ههر خوشهه در جهدول  5آورده شهدهانهد.

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

سرفه مزمن دارند %41 .کراتینین در بازه آزومتی دارند %90 .تب
داشتهاند %93/70 .کاهش وزن داشتهاند %7 .افهراد ایهن گهروه
مبتال به +HIVهستند.
برای بررسی بهتر و دقیقتر ارتباط بین ویژگهیههای مختلهف از
قوانین با هم آیی ) (Association Rulesاستفاده کهردهایهم.
برای این منظور خروجی حاصل از خوشهبنهدی را بهه مجموعهه
رکوردهای موجود خود اضافه کردهایم .سپ برای داشتن قوانین
باهمآیی مطمهننتهر معیارههای اطمینهان ) (Confidenceو
پشههتیبان ) (Supportرا بههه ترتیهب  90و  76درصههد تعیههین
کردیم .استخرا قواعد با هم آیی نوعی عملیات داده کاوی است
که با هدف یافتن ارتباط بین ویژگیها در مجموعه دادهها انجهام
میشود [ .]56جدول  3قوانین استخرا شده از گره  Aprioriرا
نمایش میدهد.

جدول :9قواعد باهم آیی استخراج شده از مجموعه دادهها
تالی

مقدم

تعداد نمونه

سرفه=4

از دست دادن وزن=4

153

86/750

90/101

سرفه=4

ESR = 2 and creatinine = 2

378

75/437

90/590

سرفه=4

ESR = 2

115

81/304

90/958

سرفه=4

creatinine = 2

117

80/360

90/050

سرفه=4

تست خلط اسمیر=6

140

79/389

90/495

سرفه=4

PLT = 2 and creatinine = 2

373

74/483

90/471

قوانین استخرا شده را میتوان به صورت زیر تشریح کرد:
• در  115نمونه وقتی سرعت رسوب گلبولهای قرمز خون در
بازه التهابی قرار داشته ،سرفه مزمن گزارش شهده اسهت .از ایهن
تعداد  378نمونه کراتینین در بازه نرمال داشتهاند.
•  337نمونه با داشتن پالکت و کراتینین نرمال ،سرفه شدید
داشتهاند.
•  140نمونه خلط آغشته به خون نداشتهاند ،ولی سرفه مزمن
داشتهاند.
•  153نمونه کاهش وزن همراه با سرفه مزمن داشتهاند.
بحث و نتيجهگيري
در این تحقیق با اسهتفاده از الگهوریتمههای داده کهاوی تهالش
کردیم ارتباطات بین ویژگیهای مختلهف بیماران مبهتال به سل
دموگرافیک بیماران مبتال به سل با استفاده از تکنیکههای داده
کاوی گزارش کاملی در دسترس ما نبوده است .در ادامه تهالش
051

Support %

Confidence %

را استخرا کنیم .برای این کار از الگهوریتم غیرنظهارتی خوشهه
بنهدی  K-Meansو قهوانههین بهاههمآیی  Aprioriاستههفاده
کردهایم .مهمترین عوامل شناسایی شده با استفاده از خوشهبندی
عبارت بودند از :هموگلوبین ،سهن ،جنههسیت ،مههصرف سهیگار،
مصرف الکل و کراتینین .با توجه به قوانین با همآیهی ،بیشهترین
ارتباط بین سرفه ،کاهش وزن و سرعت رسوب گلبولهای قرمهز
یافت شده است.
پژوهشهای گذشته در حوزه داده کاوی بیماری سل ،مربوط بهه
پیشبینی و دستهبندی بیماران میباشهند .گهزارشههای منتشهر
شده از این پژوهشها در رابطه با دقت و صحت الگهوریتمههای
پیشبینی میباشند .در رابطه با فراوانی و ارتباطات ویژگهیههای
بیماران سل ،گزارشهای در دسترس ما به کمک نرم افزارههای
آماری انجام شده بودند .در حوزه بررسی ویژگهیههای بهالینی و
میکنیم دند نمونه از کارهایی که تا حدی نزدیهک بهه کهار مها
هستند را بررسی کنیم.
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در محهههدوده آنمههی هسهههتند و  %3هموگلهههوبین در محهههدوده
هموکروماتوزی )  (Hemochromatosisدارند %93 .عرق
شههبانه دارنههد .پالکههت  %03در بههازه نرمههال و  %45در بههازه
ترومبوسیتوسههیز ) (Thrombocytosisقههرار دارنههد%53 .
بیماران گلبول سفید در بهازه لکوسیتوسهیز )(Leukocytosis
دارند در حالی که  %76گلبول سهفید در محهدوده نرمهال دارنهد.
 %04این بیماران آلبومین در بازه نرمال دارند %7 .ایهن بیمهاران
مصههرف الکههل دارنههد %90 .بیمههاران سههرفه مههزمن دارنههد%41 .
کهراتینین در محهدوده آزوتومیها) (azotemiaو  %80کهراتینین
نرمال دارند %06 .این بیماران سابقه مصهرف سهیگار دارنهد کهه
 %94آنها بیشتر از  40سال سیگار مصرف داشهتهانهد .متوسهط
سن این بیماران  10سال است %04 .این بیماران آلبومین در بازه
نرمال دارند %7 .این بیماران سهابقه مصهرف الکهل دارنهد%90 .

پایيز  ،0931دوره دوم ،شماره سوم
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 براساس یافتههای این پهژوهش محهل.شرق سودان پرداختهاند
،سکونت و شغل رابطه مسهتقیمی و معنهاداری بها سهل نداشهتند
 عدم تزریق واکسهن و، جنسیت مؤنث،پایین بودن سطح آموزش
 بیشترین میزان سهل غیهر،آنهایی که دخانیات مصرف میکنند
.]53[ ریوی را داشتند
 بیشترین فاکتورهایی کهه مهورد،با توجه به تحقیقات انجام شده
، خلهط سهینه، سهرفه، سهن:بررسی قرار گرفتهاند عبارت بودند از
 پیشهنهاد مها بهرای. از دست دادن وزن و ایهدز، عرق شبانه،تب
 بررسی ارتباطات این ویژگهیهها و بیمهاریههای،کارهای بعدی
 با این هدف که با کنترل عوامل.همراه مبتالیان به سل میباشد
 کمک به کاهش بروز این بیماریها در افراد مبتال به سهل،مؤثر
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The Investigation of TB Patients Features with K-Means Clustering
Farzad Firuzi Jahantigh1, Hakimeh Ameri2*

Introduction: According to the World Health Organization, TB is the largest cause of death among
infectious diseases. Due to the high percentage of tuberculosis infection and the high number of death
among these patients, this study was carried out to categorized and find the relationship between
different clinical and demographical characteristics.
Method: This descriptive analytical study was done on 600 patients from Masih Daneshvari hospital
tuberculosis research center. K-means clustering, Apriori association rules, and data mining
algorithms (SPSS Clementine software) were used for clustering and determining the common
characteristics among patients.
Results: Based on DUNN index, 3 clusters were chosen as optimal cluster. The common factors
between clusters have been described in details in findings section. According to the characteristics
of each cluster, patients can be classified based on the effectiveness of various factors
Conclusion: According to the results of this study, the most important identified factors by the use of
clustering are Hemoglobin, age, sex, smoking, alcohol and Creatinine. Based on the association
rules the highest rate of relationship is found between cough, weight loss, and ESR.
Key words: Tuberculosis, Clustering, Association rules, Data mining
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