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مقدمه :بیماری عروق کرونری ،شایعترین نوع بیماری قلبی و عامل اصلی مرگومیر در کشورهای صنعتی میباشد .این پژوهش با هدف
طراحی یک سیستم خبره با دقت باال برای تشخیص بیماری عروق کرونری قلب انجام شد.
روش :این مطالعه از نوع کاربردی بوده و از  14ویژگی مربوط به  303نفر که تحت آنژیوگرافی کرونری قرار گرفتند ،استفاده شده است.
برای تشخیص دقیقتر بیماری عروق کرونری ،نتایج سه روش کالسهبندی شبکههای عصبی ،بیزین ساده و نزدیکترین  kهمسایه با
استفاده از تئوری ترکیب شواهد دمستر-شافر ترکیب شده است .از نرمافزار دادهکاوی  Wekaنسخه  7.3و همچنین زبان برنامهنویسی C#
در محیط  .Net Frameworkبرای پیادهسازی روش استفاده گردید .برای ارزیابی کارایی ،روش 10-Fold cross validation
به کار برده شد.
نتایج :نتایج نشان داد که میانگین دقت ( ،)Accuracyحساسیت ( )Sensitivityو ویژگی ( )Specificityدر روش پیشنهادی به
ترتیب  90/1درصد 89/09 ،درصد و  91/3درصد میباشد که این مقادیر در مقایسه با هر یک از کالسهبندهای شرکتکننده در ترکیب
بیشتر بود و همچنین نسبت به تحقیقات مشابه ،دقت بهتری در تشخیص افراد دارای بیماری عروق کرونری داشت.
نتيجهگيري :تحلیل نتایج نشان میدهند که در جامعه آماری مورد مطالعه ،روش پیشنهادی عملکرد بهتری در تشخیص بیماری عروق
کرونری دارد و میتواند به عنوان یک سیستم خبره ،توسط متخصصین بالینی درگیر با بیماری قلبی ،با هدف کمک به تصمیمگیریهای
بالینی و کاهش خطاها ،بهبود زمان انتظار در تشخیص بیماری و کاهش آزمایشهای غیرضروری پزشکی استفاده گردد.
كليد واژهها :بیماری عروق کرونری ،سیستم خبره ،تشخیص پزشکی ،تئوری دمستر-شافر ،کالسهبندی
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اگر چه بعضی از روشهای کالسهبندی برای تشخیص بیماری
نسبت به بقیته بهتتر عمتل میکننتد ،ولتی هتیك کالستهبندی
نمیتواند همیشه و در هر وضعیتی بر دیگری برتری داشته و یا
دادهها را بدون هیكگونه خطایی طبقهبندی کند [ .]4یک روش
غلبتته بتتر محتتدودیتهای یتتک کالستتهبند و بهبتتود دقتتت
سیستمهای تشخیص استفاده از ترکیب کالستهبندها میباشتد
[ .]3،11در یک سیستم کالسهبندی ترکیبی ،اطالعات خروجی
کالسهبندهای مختل  ،با هتم ترکیتب شتده و تصتمیم نهتایی
کالسهبندی بر اساس اطالعات ترکیب شده ،گرفته میشود .در
این مقاله یک سیستم خبتره بترای تشتخیص بیمتاری عتروق
کرونری قلب پیشنهاد میگردد که به منظور دستیابی بته دقتت
بیشتر ،نتایج سه روش کالستهبندی متتداول استتفاده شتده در
تشخیص بیمتاری شتامل شتبکههای عصتبی ،بیتزین ستاده و
نزدیکترین  kهمسایه [ ]12را بتا استتفاده از تئتوری ترکیتب
شواهد دمستر-شافر ( )Dempster-Shaferترکیب میکنتد.
این تئوری تعمیمیافته احتمال بیزین میباشتد کته خصوصتیات
بازیابی صریح عدم قطعیتت و قاعتده ترکیتب شتواهد آن []13
موجب استفاده از آن در این روش شده است.
 Raniمجموعه داده بیماری عروق کرونری قلب را با استتفاده
از شبکههای عصبی مورد تحلیل قترار داد .در پتژوهش انجتام
شده با به کارگیری دو مدل شبکه عصبی تتک الیته و شتبکه
عصبی چندالیه بر روی مجموعه داده ،به ترتیب میانگین دقتت
حدود  87درصد و  83درصد حاصل شده است [.]14
یک سیستم هوشمند برای تشخیص بیماری عروق کرونتری
قلب با استفاده از شبکههای احتمالی توسط Khosravanian
و  ]10[ Ayatارا ه و بر روی  152نفر از افراد تحت آنژیوگرافی
مورد آزمایش قترار گرفتت .ایتن سیستتم  6/6درصتد خطتا در
تشخیص داشته است و در مقایسه با شتبکههای عصتبی پت
انتشار سرعت زیادتر و تعمیمپذیری خوبی دارد [.]10
Vila-Francésو همکتاران [ ]2یتک سیستتم خبتره بترای
تشخیص بیماری قلبی ارا ه کردهانتد کته از شتبکههای بیتزین
استفاده کردند .دقت سیستم این پیشنهادی در تشخیص صحیح
افراد غیر بیمار حدود  91درصد بوده است.
 Rajkumarو  Reenaاز الگوریتمهتتای درختتت تصتتمیمی،
بیزین ساده و نزدیکترین  kهمسایه برای تشتخیص بیمتاری
قلبی استفاده کردهاند که با ارزیابی آنها بر روی مجموعته داده
با  3000نمونه ،الگوریتم بیتزین ستاده بتا دقتتی برابتر 53/33
درصد از دو روش دیگر بهتر بوده است [.]15
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مقدمه
دستتته مهم تی از مستتا ل در پزشتتکی مربتتوط بتته تشتتخیص
بیماریها میباشد که بر اساس آزمایشهتای مختلت بتر روی
بیمار انجام میگیرد .هنگامی که تعتداد پارامترهتا در تشتخیص
بیماری زیاد شود ممکن است تشخیص بیماری حتی برای یک
متخصص خبره پزشکی نیز به سختی امکانپذیر باشتد [ .]1در
سالهای اخیتر استتفاده از سیستتمهای خبتره و تصتمیمیار در
پزشکی ،با هدف کمک به تصتمیمگیریهای بتالینی و کتاهش
خطاهتتا ،بهبتتود زمتتان انتظتتار در تشتتخیص بیمتتاری و کتتاهش
آزمایشهای غیرضروری پزشکی مورد توجه بوده است [.]2
از دیدگاه دادهکاوی ،پیشبینتی در تشتخیص بیمتاری ،جتز
مسا ل کالسهبندی دادهها محسوب میشتود .مطالعتات انجتام
شده نشان میدهند که این تکنیکها در تشخیص بیماریهایی
از قبیل سرطان ،دیابت و بیماری قلبی بسیار مفید بودهانتد [.]3
برای حل یک مستئله کالستهبندی ،روشهتا و الگوریتمهتای
مختلفی وجود دارد .این روشها در معماری ،الگوریتم یتادگیری
یا نحوه آموزش و نمایش ویژگیها با یکتدیگر متفاوتانتد [.]4
در دادهکتتاوی پزشتتکی و بته خصتتود در مستتا ل مربتتوط بتته
تشخیص بیماریهتا استتفاده از الگوریتمهتای کالستهبندی بتا
باالترین درجه اعتماد و دقت ،همیشه مورد توجه بوده است [.]4
بیماری قلبی علت اصلی مرگومیر در جهان در ده سال گذشته
بتتوده [ ]6،5و بیمتتاری عتتروق کرونتتری قلتتب ( Coronary
 CAD )Artery Diseaseشتتایعترین نتتوع بیمتتاری قلب تی
میباشد که عامل اصلی مرگومیر در کشورهای صنعتی بوده و
به سرعت در کشورهای در حال توسعه رو به انتشار استت [.]7
به همین دلیل در مقایسه بتا ستایر بیماریهتای تهدیتد کننتده
زندگی ،این بیماری مورد توجه بستیاری از پژوهشتگران حتوزه
پزشکی بوده است [ .]8بیماریهای عروق کرونر قلب ناشتی از
تنتتش شتتدن یتا اسپاستتم عتتروق کرونتتر کتته رگهتتای اصتتلی
خونرستتانی بتته عضتتله قلب تی میباشتتند و در نتیجتته کتتاهش
خونرسانی به قلب میباشد [ .]9تست ورزش ،اکورکتاردیوگرام،
اسکن هستهای قلب و آنژیوگرافی از جملته راههتای تشتخیص
این بیماری است [ .]10این قبیل آزمایشها معموالً در معتر
خطتتا بتتوده [ ]8و بتترای بیمتتار ،رنتتجآور ،وقتتتگیر و هزینتتهبر
میباشند [ .]11به همین دلیل در سالهای اخیر ،توسعه و ارا ته
سیستمهای خبره در تشخیص بیماری قلبی و به ویتژه بیمتاری
عروق کرونری قلب با دقت باال برای غلبه بر این مشتکالت از
اهمیت خاصی برخوردار بوده است [.]1،3
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همچنین صرفهجویی در زمان و هزینههای آزمون تشخیصی ،از
اعتماد و دقت قابل قبولی برخوردار باشد.
روش
این پژوهش ،یک مطالعتهی کتاربردی -توستعهای استت کته
بیماری عروق کرونری قلب را پیشبینی و تشتخیص میدهتد.
جامعته آمتتاری ،مجموعتته داده بیمتتاری عتتروق کرونتتری قلتتب
بیمارستان  Clevelandموجود در مخزن داده دانشگاه ایروین
کالیفرنیا [ ]17میباشتد کته در اغلتب پتژوهشهتا و مطالعتات
مرتبط ،از این مجموعه داده استفاده شده استت [.]6،20،19،18
این مجموعه داده شامل  303نمونه با  76ویژگی میباشتد کته
در بسیاری از آزمایشها و مطالعات منتشر شتده از  14ویژگتی
آنها استفاده شده استت [ ]19،17کته یکتی از ایتن ویژگیهتا
وضعیت نهایی فرد مراجعه کننده میباشد که میتواند نرمتال و
یا بیمار  CADباشد .جدول  1این ویژگیها را نشتان میدهتد.
این دادهها مربوط به  303مراجعه کننتده بتدون ستابقه ستکته
قلبی و کاردیومیوپتاتی استت کته در بیمارستتان Cleveland
آمریکا تحت آنژیوگرافی کرونتری قترار گرفتنتد و ویژگیهتای
دموگرافی و بالینی آنها ثبت شده است .هنگتامی کته حتداقل
یکی از عروق کرونری بیش از  50درصتد تنتش شتود ،توستط
آنژیوگرافی یک  CADتشخیص داده میشود [.]11
در روش پیشنهادی ،نتایج حاصل از سته کالستهبنتد متتداول
مورد استفاده در تشخیص بیمتاری شتامل شتبکههای عصتبی،
بیزین ساده و نزدیکترین  kهمسایه با هم ترکیب میشتوند تتا
تصمیم نهایی کالسهبندی براساس اطالعات ترکیب شده اتخاذ
گردد و یک سیستم خبره دقیقتر در تشخیص بیمتاری عتروق
کرونری قلب حاصل گردد .خروجی هر کالستهبنتد یکتی از دو
کالس نرمال و بیماری  CADمیباشد .با توجه به ویژگیهای
بازیابی صریح عدم قطعیت و قاعده ترکیتب شتواهد در تئتوری
ترکیب شواهد دمپستر-شافر ،از این تئوری برای ترکیتب نتتایج
خروجی کالسهبندها استفاده شد .به طوری کته نتتایج خروجتی
کالسهبندهای مستقل را به عنوان شواهد در نظتر گرفتته و بتا
روی همگذاری آنها ،یک تابع باور به دست میآورد که متناظر
با خروجیهای کالسهبندها میباشد.
در تئوری شواهد دمستر-شافر ،باور ( )Beliefمقتداری استت
که برای بیان قطعیت یک گزاره یا رویداد به کار می رود .یتک
باور معموالً براساس یک تابع بته نتام تخصتیص احتمتال پایته
( BPA)Basic Probability Assignmentمحاستتبه
میشود .قاعده ترکیب شواهد دمستر ،دو بدنته شتواهد مستتقل
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 Shoumanو همکاران [ ]6مدلی برای افتزایش دقتت روش
کالسهبندی درختت تصتمیم در تشتخیص بیمتاران مبتتال بته
بیماری عروق کرونری ارا ه کردهاند که با اعمال انواع درختتان
تصمیم بر روی مجموعه داده و استفاده از تکنیک رأی اکثریت
به دقت  84/1درصد دست یافتند و نشان دادند که در مقایسه با
روشهتای  Baggingو درختت تصتمیم  J48دقتت بهتتری
داشته است.
 Negahbaniو همکاران [ ]11یک سیستم ترکیبی تشخیص
خودکار  CADبا استتفاده از روش خوشتهبندی Means C-
فازی پیشنهاد کردهاند که دقتی برابتر  87درصتد در تشتخیص
درست دارد .این روش از یک روش انتختاب آمتاری ویژگیهتا
بهمنظور کتاهش تعتداد ویژگیهتا و انتختاب مهمتترین آنهتا
استفاده میکند .با توجته بته ایتن کته نتوع ویژگیهتا از انتواع
مختل عددی و اسمی میباشتند بترای محاستبه فاصتله بتین
نمونهها از معیار فاصله مینکوسکی تعمیم یافته استفاده میکنتد
[.]11
 Alizadehsaniو همکاران [ ]16الگوریتمهای بیزین ستاده،
ماشین بردار پشتیبان ،شبکههای عصتبی و  Baggingرا روی
مجموعه داده با  303نمونه جهتت تشتخیص  CADبته کتار
گرفتند .برای بهبود دقت ،ابتدا مجموعه داده توسط یتک روش
ایجاد ویژگتی ،غنتی شتده و ستپ بهتره اطالعتاتی و درجته
اطمینان برای تعیین مؤثرترین ویژگیها روی مجموعه داده بته
کار برده شد .نتتایج روش متذکور نشتان داده استت کته روش
ماشین بردار پشتیبان در بین الگوریتمهای بررسی شده بهتترین
دقت را داشته است.
یک سیستم تصمیمیار بتالینی بترای تشتخیص بیمتاری قلبتی
توسط  Bashirو همکاران [ ]3پیشنهاد شده است که ابتدا پنج
روش کالسهبندی بیزین ساده ،درخت تصمیم مبتنی بر شاخص
جینی ،درخت تصمیم مبتنی بر بهره اطالعاتی ،یادگیرنده مبتنی
بر حافظه و ماشین بتردار پشتتیبان بتر روی مجموعته دادههتا
اعمال شتده و نتیجته نهتایی تشتخیص بتا بته کتارگیری رأی
اکثریت روی نتایج این پتنج کالستهبند بته دستت میآیتد .بته
کارگیری این سیستم بتر روی چنتدین مجموعته داده مختلت
مربوط به بیماری قلبی ،در بهترین حالت دقت  90/03درصتد را
به همراه داشته است که از دقت باالتری نسبت بته روشهتای
جدید مقایسه شده در مطالعه مذکور برخوردار میباشد.
هدف این مطالعه ،طراحی یک سیستم خبره مبتنی بر ترکیتب
شواهد ،برای تشخیص بیماری عروق کرونری قلتب استت کته
عالوه کمک به تصتمیمگیریهای بتالینی و کتاهش خطاهتا و
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تعری شده در یک چارچوب مشاهدات را با هم ترکیب کرده و
به یک بدنه شواهد تبدیل میکند .در شکل  1دو بدنته شتواهد
مشاهده میشود کته  )i=1,…,l( Aiو  )j=1,…,m( Bjهتر
کدام معرف یک گزاره و ) m(Aiو ) m(Bjبته ترتیتب میتزان
باور یا  BPAبرای گزارههای  Aiو  Bjمیباشند.

طهماسبی و همکاران

این که برای پیشبینی وضعیت عروق کرونری قلتب شتامل دو
کالس مبتال به بیماری و نرمال میباشد؛ لذا مقدار  Mبرابتر 2
میباشد.
جدول  :1مشخصات ویژگیهاي استفاده شده از مجموعه داده Cleveland

ویژگی

توضيحات

انواع مقادیر (براي

}) { A1 , A2 ,..., Al }, {m1 ( A1 ), m1 ( A2 ),..., m1 ( Al

}) {B1, B2 ,..., Bm },{m2 ( B1 ), m2 ( B2 ),..., m2 ( Bm
شکل  :1دو بدنه شواهد  Aو B

برای بدنه شواهد جدید حاصل از ترکیب ایتن دو بدنته شتواهد،
مقدار  BPAبرابر است با:
()1
) m ( A )m ( B

Ai B j C 1 i 2 j
) m ( A )m ( B

Ai B j  1 i 2 j

()2

1

) Bel (Cq )  m(Cq

})C  Max{Bel (C1 ),..., Bel (C M ), Bel (C M 1

سپ کالس با بزرگترین مقدار باور ،به عنوان کتالس نمونته
 Xتعیین میگردد .اگر بزرگترین مقدار باور برابر )Bel(Cm+1
باشد ،به این معنی است که هیك قطعیتی درباره برچسب کالس
 Xوجود ندارد و کالسی برای آن تعیین نمیشود .بتا توجته بته
254

Chol
FBS

فشارخون در حالت استراحت
برحسب میلیمتر جیوه
کلسترول سرم خون ()mg/dl
قند خون ناشتا بیشتر از
120mg/dl
نتایج نوار قلب در حال استراحت

m(C )  ( m1  m2 )(C ) 

در رابطه فوق ،به ازای  ،q=M+1میزان باور کامل به این کته
نمونه  ،Xمتعلق به هیك کالسی نیست به دست میآیتد .بترای
تعیین برچسب کالس نمونه  Xابتدا بزرگترین مقدار باور پیتدا
میشود:
()3

Trestbps

Restecg

در روش ترکیبی پیشنهادی با سته کالسته بنتد و  Mکتالس،
خروجی کالسهبندها به عنتوان شتواهد در نظتر گرفتته شتده و
کالسها به عنوان چارچوب مشتاهدات محستوب میشتوند .در
صورت وجود عدم قطعیت برای تعیین کتالس نمونته  ،Xایتن
نمونه به هیك کالسی تعلق نمییابد .با استفاده از رابطه  ،1تتابع
باور کامل برای هر کالس  Cqبه صورت زیر به دست میآید:
q  1,..., M  1

Age
Gender
Cp

سن به سال
جنسیت
نوع درد قفسه سینه

Thalach
Exang

حداکثر ضربان قلب ()bpm
آنژین القاشده توسط فعالیت
ورزشی
افت  STالقاشده از ورزش در
مقایسه با استراحت
شیب قله موج ST
تعداد عروق بزرگ مشخصشده
توسط فلوروسکوپی
سینتیگرافی تالیم201-

Num

تشخیص بیماری کرونری قلبی
(آنژیوگرافی وضعیت بیمار)

Oldpeak
Slope
Ca
Thal

زن/مرد
معمولی/آنژین
آنژین
غیر
غیرمعمولی/درد
آنژینی/بدون درد

بله/خیر
ST-T
نرمال/موج
غیرمعمول (موج  Tوارونه
باشد و یا  STباالتر از 0/05
باشد)/کوچک شدن بطن چپ
بله/خیر

شیب باال/صاف/شیب پایین
3-0
ثابت/نقص

نرمال/نقص
برگشتپذیر
نرمال :تنش شدن کمتر از 50
درصد :CAD/تنش شدن
بیشتر از  50درصد

در سیستتتم خبتتره پیشتتنهادی ،ابتتتدا هتتر ی تک از روشهتتای
کالسهبندی متتداول شتبکههای عصتبی پرستپترون چندالیته،
نزدیکترین  kهمسایه و بیزین ساده به صتورت مجتزا جهتت
پیشبینی وضعیت عروق کرونری قلتب روی مجموعته دادههتا
اعمال میگردند .بدین منظور از ماژولهای موجود در نرمافتزار
دادهکاوی  Wekaنسخه  7.3با همان پارامترهای پیش فتر
استفاده شد.
روش نزدی تکترین  kهمستتایه بتته ازای تعتتداد همستتایههای
مختل بین  3تا  13بر روی مجموعه دادهها مورد بررسی قترار
گرفت که بیشترین دقت بته ازای  k=9حاصتل شتد؛ بنتابراین
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ویژگیهاي دستهاي)
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مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

جدول  :2ماتریس تداخل

uncertainty
UP
UN

تحلیل این ماتری

نتيجه پيشبينی شده
CAD
Normal
)TP(True Positive) FN(False Negative
)FP(False Positive) TN(True Negative

در تشخیص بیماری منجر به چهار حالت

مثبت حقیقی ( ،)True Positiveمنفی حقیقی ( False

 ،)Negativeمثبت کاذب ( )False Positiveو منفی کاذب
( )True Negativeمیشود .با توجه به این که در روش
پیشنهادی در صورت وجود عدم قطعیت ،نمونه ورودی به هیك
کالسی تعلق نمییابد و نه بیمار و نه نرمال تشخیص داده
میشود ،دو حالت تعداد نمونههایی که بیمار بودهاند و به
کالسی تعلق نگرفتهاند ( )UPو تعداد نمونههایی که نرمال
بودهاند و به کالسی تعلق نگرفتهاند ( )UNنیز در ماتری
تداخل منظور میگردد .با توجه به جدول  ،2معیارهای ارزیابی
را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
()4

( CADبیمار)
( Normalنرمال)

نتیجه واقعی

نتایج
جدول  3ماتری تداخل حاصل از اعمال هر یتک از سته روش
کالسهبندی شرکت کننده در ترکیب و همچنین روش ترکیبتی
پیشتنهادی را بترای تشتخیص و پتیش بینتی وضتعیت عتروق
کرونری قلب بر روی مجموعه داده  CADنشتان میدهتد .در
ای تن جتتدول MLP ،بی تانگر روش شتتبکه عصتتبی پرستتپترون
چندالیه KNN ،بیانگر روش نزدیتکترین  kهمستایه و NB
روش بی تزین ستتاده میباشتتد .روش پیشتتنهادی نی تز بتتا CM
( )Combined Methodنشان داده شده است.
برای سه کالسهبند  KNN ،MLPو  NBکه از عدم قطعیتت
استفاده نمیکنند ،ستون عدم قطعیت ( )uncertaintyدر این
جدول برابر صفر شده استت .در روش ترکیبتی پیشتنهادی نیتز
تمام نمونهها به یکی از دو کتالس بیمتار و نرمتال دستتهبندی
شده و عدم قطعیت صفر شده است.

()5

()6
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مقدار  kبرابر  9انتخاب گردید .خروجی این کالسهبند با استفاده
از ماتری تداخل به فرم عددی قابتل پتذیرش توستط تئتوری
دمستر-شافر تبدیل شد .در مرحله بعتد خروجتی دو کالستهبند
نزدیکترین  kهمسایه و شبکه عصبی بته عنتوان شتواهد ،بتا
استفاده از تئوری ترکیب دمستتر-شتافر ترکیتب شتده و نتتایج
حاصل با خروجی کالسهبند بیزین ساده نیز با استفاده از تئوری
متتذکور ،ترکیتب میگتتردد .روش ترکیبتی بتتا استتتفاده از زبتتان
برنامهنویسی  C#در محتیط  Net Frameworkپیادهستازی
گردید.
بتترای ارزیتتابی دقیتتقتر کتتارایی از تکنیتتک k-fold cross
 validationاستفاده شده است که همانند بسیاری از مطالعات

دیگر [ ،]3،11،16مقدار  kبرابر  10در نظتر گرفتته شتد .بترای
بررسی کارایی مدل پیشنهادی ،معیارهای دقت (،)Accuracy
حساستتیت ( )Sensitivityو ویژگتتی ( )Specificityمتتورد
استفاده قرار میگیرد .معیار دقت ،بیانگر دقت مدل در پیشبینی
درست بیماری (وضعیت عروق کرونری قلب یا  ،)CADمعیتار
حساسیت ،نسبت افراد درست بیمار تشخیص داده شتده توستط
مدل ،به کل افراد بیمار و معیتار ویژگتی ،نستبت افتراد درستت
نرمال تشخیص داده شده توستط متدل ،بته کتل افتراد نرمتال
میباشد .مقادیر این معیارها از ماتری تتداخل ()Confusion
(جدول  )2به دست میآیند.

طهماسبی و همکاران

سيستم خبره تشخيص بيماري قلبی

جدول  :3ماتریس تداخل براي هر یک از روشها و روش تركيبی
روش

نتيجه پيشبينی شده

0

29

109

0

136

29

0

25

113

0

139

26

0

28

110

0

143

22

0

12

126

0

147

18

CA
D
Nor
mal
CA
D
Nor
mal
CA
D
Nor
mal
CA
D
Nor
mal

MLP

KNN

NB

CM

جدول  ،4معیارهای مربوط به کارایی شامل دقتت ،حساستیت و
ویژگی به دست آمده برای هر یک از روشهتا را بتا توجته بته
ماتری های تداخل جدول  3نشان میدهد.
جدول  :4كارایی روش تركيبی و هر یک از روشهاي شركت كننده در
تركيب (درصد)
دقت

ویژگی

حساسيت

80/86
83/17
83/5
90/1

82/42
84/24
86/67
89/09

78/99
81/88
79/71
91/3

روش

MLP
KNN
NB
CM

جدول  5مقایسه کارایی روش پیشنهادی را با دو تا از جدیدترین
روشها در تشخیص بیماری عروق کرونری قلب ارا ه شده توسط
 Negahbaniو همکاران [ ]11و همچنین  Bashirو همکاران
[ ]3نشان میدهد.
جدول  :5مقایسه كارایی روش پيشنهادي با دو روش جدید دیگر (درصد)

دقت
90/1
87/13
86/82

ویژگی
89/09
88/76
85/1

حساسيت
91/3
85/07
90/9

روش
( CMروش پیشنهادی)
 Negahbaniو همکاران []11
 Bashirو همکاران []3

بحث و نتيجهگيري
در این مطالعه سیستمی خبره بترای تشتخیص وجتود یتا عتدم
وجود بیماری عروق کرونری قلب ،پیشنهاد شد که سته نتیجته
روشی که خود به تنهایی میتوانند بترای ایتن منظتور استتفاده
256
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uncertainty

Normal

CAD

شوند به کمک تئوری ترکیب شواهد دمستر-شافر با هم ترکیب
شدند .اگر چه یکی از امتیازات این تئوری ،ویژگی بازیابی عتدم
قطعیت است به طوری که لزوماً همه نمونتههای ورودی را بته
بیمار یا نرمال طبقهبندی نکرده و در صورت وجود عدم قطعیت،
هیك تشخیصی انجام نمیدهد ،ولی جدول  3نشان میدهد کته
این ویژگی در روش ترکیبی برابر صفر شده استت؛ یعنتی همته
نمونهها طبقهبندی شدهاند .این اتفاق به این دلیل میتواند باشد
که در خروجی کالسهبندهای شترکت کننتده در ترکیتب عتدم
قطعیت وجود ندارد .برای این که واقعاً عدم قطعیت منظور گردد
میتوان این کالسهبندها را تغییر داد به طوری که هر یک خود،
حساس به عدم قطعیت باشد .با مقایسته معیارهتای حساستیت،
ویژگی و دقت هر یک از روشهای شترکت کننتده در ترکیتب
باهم در جدول  4نشان میدهد که روش بیزین ساده ( )NBدر
مقایسه با شبکه عصتبی ( )MLPاز کتارایی بهتتری برختوردار
بوده و همچنین در مقایسه با نزدیکترین  kهمسایه (،)KNN
ویژگی و دقت باالتری دارد .از طرفی روش پیشنهادی نسبت به
هر یک از کالسهبندهای شرکت کننده در ترکیتب ،حساستیت،
ویژگی و دقت بیشتری دارد و افزایش کارایی بسیار قابل توجته
میباشد.
همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،حساسیت ،ویژگتی
و دقت روش پیشنهادی در مقایسته بتا روشهتای ارا ته شتده
توسط  Negahbaniو همکاران [ ]11و همچنتین  Bashirو
همکاران [ ]3بیشتر میباشد و روش پیشنهادی بتا دقتت 90/1
درصد میتواند به عنوان یک سیستم خبره ،کاربرد حا ز اهمیتی
برای متخصصین بالینی درگیر در بیماری قلبی و به ویژه عروق
کرونتتری قلتتب داشتتته و ضتتمن کتتاهش خطاهتتا ،بتتا کتتاهش
آزمایشهای غیرضروری منجر به استفاده بهینه از منابع موجود
و کاهش زمان انتظتار بیمتار جهتت تشتخیص بیمتاری گتردد.
بهکارگیری روش ترکیبی پیشتنهادی موجتب افتزایش حافظته
مصرفی ،زمان اجرایی و پیچیدگی محاسباتی میگردد ،ولتی در
کاربردهای پزشتکی کته دقتت و اعتمتاد از اهمیتت و اولویتت
بیشتری برخوردار است ،به کارگیری این نوع سیستتمها بستیار
سودمند خواهد بود .روش پیشنهادی میتوانتد بته عنتوان یتک
سیستم خبره ،توسط متخصصین بالینی درگیر با بیماری قلبی ،با
هدف کمک به تصمیمگیریهای بالینی و کاهش خطاها ،بهبود
زمتتان انتظتتار در تشتتخیص بیمتتاری و کتتاهش آزمایشهتتای
غیرضروری پزشکی استفاده گردد.
در کارهتتای آینتتده ،بتته کتتارگیری روش پیشتتنهادی بتتر روی
دادههای مربوط به بیماری عروق کرونری قلب مراکتز درمتانی

 شماره چهارم، دوره سوم،1395 زمستان

 همچنین بررسی نتایج استتفاده از ستایر روشهتای.خواهد بود
.کالسهبندی در روش ترکیبی پیشنهاد میگردد

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

داختتل کشتتور و بررستی کتتارایی و تحلیتل نتتتایج آن میتوانتتد
 استتتفاده از ای تن روش در، ب ته عتتالوه.موردتوجتته قتترار گی ترد
تشخیص سایر بیماریها از قبیتل سترطان و دیابتت نیتز مفیتد
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Introduction: Coronary Artery disease is the most common type of heart disease and one of the
leading causes of death in industrialized countries. The aim of this study was to design an expert
system with high accuracy for Coronary artery disease diagnosis.
Methods: In this applied study, 14 features of 303 patients underwent coronary angiography were
used. Dempster-Shafer theory of evidence combination was used to combine the results of three
classifying methods including Decision Tree, K-Nearest Neighbor and Neural Network, in order to
design a more accurate coronary artery disease diagnostic system. The data mining tool (Weka
version 3.7) and C# in Net Framework environment were used for the implementation of model. The
10-fold cross-validation was used for the efficiency assessment.
Results: According to the results, mean accuracy, sensitivity, and specificity of the proposed system
were 90.1%, 89.09% and 91.3% respectively. These values were higher in comparison with each of
the participated classifiers in the combination. Moreover, in comparison to the similar studies, this
method showed higher accuracy for the diagnosis of coronary artery disease.
Conclusion: The results of this research indicates that in the studied population, the proposed
method has better accuracy in the diagnosis of coronary heart disease. This method, as an expert
system, can help clinicians in making decisions, reducing clinical errors, improving the time to get a
diagnostic through reducing waiting time and reducing unnecessary medical tests.
Keywords: Coronary artery disease, Expert system, Medical diagnosis, Dempster-Shafer theory,
Classification
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