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داده ساده اطالعات موجود را یکپارچه نمود ،مفهوم وب معنایی،
مورد استفاده قرار میگیرد [.]3
با توجه به گسترش روزافزون اطالعات در وب و نیازهای
جدید به وجود آمده ،محققان به این نتیجه رسیدهاند که در وب
کنونی ذخیرهسازی و انتشار اطالعات با سهولت انجام میشود.
اما این نوع ذخیرهسازی مشکالت زیادی را برای بازیابی و
استفادههای بعدی اطالعات به وجود آورده است .وب معنایی به
عنوان یک راهحل برای این مشکالت به وجود آمده که هدف
از آن به اشتراک گذاشتن اطالعات در وب به صورتی
هوشمندتر است به صورتی که نه تنها انسان؛ بلکه ماشینها نیز
توانایی فهم آن را داشته باشند .به این ترتیب میتوان گفت که
هدف اصلی در وب معنایی ،ایجاد بستری جهت قابل درک
کردن دادهها برای ماشینها و ایجاد دادههای هوشمندتر
میباشد [ .]4از مزیتهای اصلی این فناوری ،استنتاج ،سهولت
در تدوین قوانین و سرعت استنتاج فرآیند مرتبط است .بازنمایی
دانش مسئله مهمی در این زمینه است؛ به خصوص اگر این
دانش به طور مؤثر برای استدالل به عنوان بخشی از سیستم
های پشتیبان تصمیمگیری استفاده شود [.]5
اولین قدم برای حرکت به سمت وب معنایی توصیف طبقه
بندیهـا ( )Taxonomyبـه شـکل قابـل اسـتفاده بـرای
ماشینها است .تعریف فنآوری اطالعات برای طبقهبندی،
طبقهبندی موجودیتهای اطالعـاتی بـه شکل سلـسله
مراتبـی ،مطابق با روابط استنباط شده از موجودیتهای جهان
هستی است ،که نمایش میدهند .طبقهبندی ،حـداقل معنای
موردنیاز برای مسائل مربوط به ارتباط بین اشیاء یک فﻀای
اطالعاتی را فراهم میآورد .از طرفی دیگر طبقهبندیها باعﺚ
کاهش افزونگی اطالعات میگردنـد [.]5
هستی شناسی ( )Ontologyاز دو واژه " "Ontoبه معنای
هستی و " "Logiaبه معنای مطالعه ،به وجود آمده و در وب
معنایی ،واژهها و ارتباط بین آنها در دامنهای که استفاده می
شوند را نشان میدهد .عناصر اصلی تشکیل دهنده هستی
شناسی عبارتاند از :مفاهیم ،ارتباط و خصوصیتهای آنها
میباشد .توصیف ارائه شده توسط یک هستیشناسی توسط
ماشین قابل پردازش بوده و در نتیجه عاملهای نرمافزاری می
توانند با پردازش هستیشناسیها به درک مشترکی از دامنه
هایی که توسط آنها توصیف شدهاند ،دست یابند .هستی
شناسی به عنوان بخشی از فرآیند استدالل است که هر هستی
شناسی تنها یک پایگاه دانش است .هستیشناسی پزشکی یک
مدل دانش از دامنه بالینی شامل تمام مفاهیم مرتبط به
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مقدمه
سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری ( Decision Support
 ،DSS)Systemسیستمهای اطالعاتی تعاملی و انعطافپذیر
مبتنی بر رایانه هستند که به طور خاص به منظور پشتیبانی از
حل مسائل مدیریتی غیر ساختمند و بهبود تصمیمگیری ایجاد
شدهاند [ .]1از آنجا که اغلب مسائل در پزشکی مدرن بسیار
پیچیده میباشند به همین جهت تصمیمگیریهای پزشکان
معموالً متغیر میباشد .از سوی دیگر حجم مفید اطالعات
پزشکی که با یک محدوده کوچک تشخیصی در ارتباط است،
به قدری زیاد است که تصمیمگیری سریع و دقیق را دشوار
خواهد ساخت .ضمناً فناوریهای مدرن روز به روز بر حجم این
اطالعات میافزایند و مسئله را دشوارتر از پیش خواهند ساخت.
از آن گذشته ،اشخاص به تصمیمات اختصاصی نیازمند
میباشند؛ زیرا ویژگیهای آنان با حد متوسط بیان شده در
مراجع پزشکی متفاوت است .با توجه به مسائل فوق الذکر به
آسانی قابل درک است که ما با چالش عظیمی در پروسه
تشخیص پزشکی ،به طور عمومی و عملکرد پزشکان ،به طور
اختصاصی مواجه خواهیم شد که نیاز به پیدایش سیستمهای
پشتیبان تصمیمگیری در پزشکی را آشکار خواهد نمود
سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری در پزشکی به نرمافزارهایی
گفته میشوند که برای کمک به تشخیصهای بالینی طراحی و
ساخته شدهاند .این سیستمها با استفاده از اطالعات و دانش
پزشکی به تشخیص عارضههای گوناگون و تجویز توصیههای
پزشکی برای بیماران اقدام مینمایند .این سیستمها برای
جایگزینی پزشکان طراحی نشده و تنها جهت یاریرسانی به
متخصصان علوم پزشکی در امر تشخیص بیماریها بر اساس
یکسری از قواعد تجربی ارائه شدهاند [.]2
مدلهای پشتیبانی تصمیم به دو دسته تقسیم میشوند:
 -1کمی :بر اساس روشهای آماری موجود است و از
دادههای آموزشی استفاده میکند؛ مثل شبکههای عصبی ،فازی
و احتمالی.
 -2کیفی :از ویژگیهای پیشنهاد شده متخصصین استفاده
میکند و از استداللهای سمبولیک بهره میبرد .از این نوع
مدل میتوان به سیستمهای خبره و درخت تصمیم اشاره کرد.
[.]2
از آنجا که در بستر پزشکی ،اطالعات با شکلهای گوناگون
یافت میشود ،در شرایط بحرانی بازیابی اطالعات به صورت
هوشمندانه از الیههای مختلف اطالعاتی به دادههای یکسان
مورد توجه بوده و با توجه به این که نمیتوان با یک پایگاه
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 Podgorelecو همکــاران ،بهینهســازی فرآینــد تشــخیص
پزشکی از نقطهنظر دسترسی به دادهها را مورد مطالعه قرار داده
اند و یک روش جدید برای یکپارچهسازی دادهها در درون یـک
فرآیند تشخیص ارائه نمودند [ Dixon ]11و همکـاران ،تسـت
آزمایشی خدمات پشتیبانی تصمیمگیری بالینی مبتنی بر وب را،
با استفاده از یک چارچوب جدیـد کـه بـرای ایجـاد و مـدیریت
دانش بالینی در یک حالت توزیع شده از ابر ( )Cloudاستفاده
مینماید ،پیادهسازی و اجرا نمودند [ Riaño .]12و همکـاران،
یک هستیشناسی برای مراقبت از بیماران معرفی نمودهاند و دو
پروسه شخصی و یـک ابـزار پشـتیبانی تصـمیمگیری را پیـاده
سازی نمودند [ Zhang ]13و همکـاران ،بـرای جلـوگیری از
ذهنی ـت در تشــخیص ،روش پشــتیبانی تصــمیمگیری هســتی
شناسی محور که یک روش خودکار برای تشخیص (MCI
) Mild Cognitive Impairmentاز طریق تصویربرداری
با رزونانس مغناطیسی ( )MRIاست را پیشنهاد نمودند [.]14
در ایران نیز ابراهیمینژاد و همکاران ،ابتدا یـک هستیشناسـی
بر اساس اطالعات مرکز بهداشت و درمـان شهرسـتان قوچـان
ایجاد کردهاند و سپس بر اساس این هستیشناسی یک سیستم
تجویز دارو را پیشنهاد دادهانـد [ .]15ترشـیزی و همکـاران ،بـا
استفاده از سیستمهای هوشمند فازی در سطح جدیت تشخیص
و معرفی درمانهای مناسـب بـرای بیمـاران دارای هیپـرپالزی
خوشخیم پروستات پرداختند [ .]16صدوقی و شیخ طاهری ،به
بررســی قابلیــت سیســتمهای اطالعــاتی هوشــمند در پزشــکی
پرداخته و مهمترین چالشهای به کـارگیری ایـن سیسـتمها را
مورد بحﺚ قرار دادهاند [.]17
در این مقاله ،با توجه به انواع عالئـم ،تسـتهای تشخیصـی و
ماهیت متداخل بیمـاری ،نـه تنهـا اطالعـات پزشـکی بیمـار و
بیماری را مدلسازی نموده ،بلکه ضمن حفظ دقت و حساسـیت
سیستمهای قبلی یک راهحل جهت کاهش تعداد قـوانین مـورد
نیاز به منظور تشخیص بیماری ارائه شـده اسـت تـا عـالوه بـر
تشــخیص بیماریهــای متــداخل ،ســرعت تشــخیص بیمــاری
افزایش یابد.
روش
این پژوهش از نوع توسعهای-کاربردی میباشد .همان طور که
در شکل  1مشاهده میگردد ،طراحی سیستم تشخیص پزشکی
شامل سه فاز اصلی میباشد .در فاز اول اطالعات پزشکی را
مدلسازی نموده سپس ،در فاز دوم بر اساس مفاهیم به دست
آمده به مدلسازی اطالعات بیماران میپردازیم .در فاز سوم نیز
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تشخیص ،درمان ،روشهای بالینی و دادههای بیمار است .با
توجه به آنچه که گفته شد ،نیاز به طراحی یک هستیشناسی
در زمینه مدیریت اطالعات بیمار و بیماریها که ارتباط بین
کاراکترهای مختلف را مشخص میکند ،احساس میشود [.]6
برای ایجاد هستیشناسی دو نوع کلی از زبانها وجود دارد.
اول زبانهایی که بر اساس گراف عمل میکنند مانند
RDF
(،UML)Unified Medical Language
 (Resource Description Frameworkو دوم
زبانهایی که براساس منطق گزارهها عمل می کنند مانند:
توصیفی ،منطقی OIL (Ontology Inference Layer)،
)DAML (DARPA Agent Markup Language
.]7[ )+OIL,OWL
زبـان ) OWL(Ontology Web Languageو RDF
میتوانند به صورت یک نوع خاص از منطق گـزارهای در نظـر
گرفته شوند که تناظر بـا مفـاهیم بـدیهی بـه شـکل قﻀـایای
منطقی نشان داده شده است .یـک توجیـه بـرای وجـود چنـین
زبانهای خاص وجود گرامر و ساختاری مناسب برای کابردهای
مورد هدف است .دلیل دیگر ،امکـان تعریـف زیرمجموعـههای
قابل قبولی از منطق است [.]8
بین قدرت بیان و پیچیدگی محاسباتی منطقهای خـاص یـک
مبادله وجود دارد ،به این صورت که هر چه زبان قابـل بیـانتر
باشد ،کارآیی آن در سیستمهای اثبـات متنـاظر کمتـر اسـت و
بالعکس [.]8
 Jovicو همکـاران ،سـاختار کـار هستیشناسـی پزشـکی و
فرآیند ساخت آنها را ارائه نموده اند [ .]6گروه علـوم کـامپیوتر
نیوزیلند ،در سال  ،2009یک چارچوب هستیشناسی محور بـه
منظور ارتقاء و تسهیل برخی از شرایط پرسوجوی زمانی مهـم
در پزشکی عمومی ،با تمرکز بـر تجـویز بـرای فشـارخون بـاال
توســـعه دادهانـــد [ Rodríguez-González .]3و Alor-
 ،Hernándezمفهوم تشخیص چندسطحی را که در آن یک
آسیبشناســی میتوانــد بــه عنــوان یــک عنصــر تشخیصــی
آسیبشناسی دیگر در نظر گرفته شـود را در عمـق مدلسـازی
دیدگاه مذکور مورد مطالعه قرار دادهاند و یک راهحل مبتنی بـر
تکنیکهای مدل قـانون اسـتنتاج بـا فنآوریهـای معنـایی را
فراهم کردند [ .]9گروه رادیولوژی در دانشگاه پنسیلوانیا در سال
 2016یک هستیشناسی رادیولوژی جهت تشخیص بیماری بـا
تمرکز بر روابط علّیومعلول بین موجودیتها طراحـی نمودهانـد
[.]10

زمستان  ،1395دوره سوم ،شماره چهارم
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از طریق کدنویسی اطالعات مدلسازی شده را تحلیل و مورد
استنتاج قرار داده میشود .در ادامه به جزئیات طراحی سیستم

پرداخته میشود.

شکل  :1مراحل طراحی سيستم تشخيص پزشکی

نـدارد .هستیشناسـی میتوانـد بـه صـورت دسـتی و یـا نیمــه

[ ]19به عنوان تسـتهای تشخیصـی و حـداقل پـنج عالمـت

اتوماتیک انجام شود .در ایـن فـاز ،هستیشناسـی پزشـکی بـه

بیماری جهت تشخیص بیماری در نظر گرفته شده است.

صورت دستی ایجاد شده است .در ابتدا حـوزه قلـب و عـروق را

جهت ایجاد هستیشناسی بیمـاری ،از ابـزار گرافیکـی پـروتیج

برای ایجاد هستیشناسی انتخاب کردهایم .همچنین باید توجـه

( )Protegeنسخه چهار [ ]20که یکـی از بهتـرین انتخابهـا

داشت که یکی از عالئم شایع در ایـن زمینـه درد قفسـه سـینه

برای یک نرم افـزار رایگـان پلـت فـرم توسـعه هستیشناسـی

است که میتواند علل قلبی و غیرقلبی داشته باشد .به طور کلی

میباشد ،استفاده شده است .برای مدلسـازی اطالعـات بیمـار،

به هرگونه احساس درد و نـاراحتی در قفسـه سـینه ،درد قفسـه

پـــس از جمـــعآوری دادههـــای بیمـــار ،نگاشـــت دادههـــای

سینه اطالق میشود .بیش از  %50از بیماران مراجعه کننده بـه

هستیشناسی بیمار به صورت نیمه اتوماتیک ایجاد میگردد.

اورژانس بـا درد قفسـه سـینه بـه دالئـل نامشـخص ،بیمـاری

در این بخش ،به یک مجموعه داده نیاز است که در این مقالـه

کرونری را رد خواهنـد کـرد؛ بنـابراین در ایـن مرحلـه تعـدادی

از دادههای واقعـی بیمـاران در مرکـز آموزشـی -درمـانی شـفا

بیماری مختلف که دارای عالمت مشترک درد قفسه سینه بوده

شهرستان کرمان استفاده شده است .دادههای بیماران موجود در

و باعﺚ خطای پزشکان در تشخیص به موقع و صحیح بیمـاری
میگردد را شناسایی نموده .برای ایجاد هستیشناسی در حـوزه

پایگاه داده شفا را که دارای  495جدول و  5098فیلد میباشـد،
با توجه به ساختار طراحی شده هستیشناسی پزشکی و اهـداف

پزشکی ابتدا باید اطالعات موردنیاز از قبیل نام و کد اسـتاندارد

مقاله مورد بررسی قرار میدهیم .به دلیل حجم باالی اطالعات

بیمــاری ( ]18[ )ICD-10را مشــخص نمــوده و پــس از آن

موجود در پایگاه داده و تنوع آیتمهای تشخیص پزشـکی سـعی

عالئم و تستهای تشخیصی را برای بیماریهای انتخاب شده،

در محدود کردن حجم و پاالیش دادهها بـر اسـاس معیارهـای

جمــعآوری نمــاییم .اطالعــات موردنی ـاز در مــورد بیماریهــای

ذیل مینماییم:

انتخاب شده در جدول  1آورده شده است .در این مقالـه ،بـرای

•

انتخاب جداول موردنیاز
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هیچ پروتکلی در مورد چگونگی ساخت یک هستیشناسی وجود

هر حوزه پزشکی ،یک گـروه مشـخص از آزمایشهـای خـون

زمستان  ،1395دوره سوم ،شماره چهارم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

•

انتخاب بیماران پذیرش شده در سال 1393

از آنجا که در مرکز آموزشی -درمانی شفا کرمان از سیستمهای

•

انتخاب بیماران با جنسیت مذکر

مـدیریت پایگـاه داده ""Microsoft SQL Server 2008

•

انتخاب بیماران باالی  60سال

اســتفاده میشــود و از طــرف دیگــر مجموعــه داده در هســتی

•

انتخاب بیماران اورژانس سرپایی

شناسی بر پایه  RDFو یا  OWLاست ،بنابراین در این مرحله

•

انتخاب بیماران دارای عالمت بیماری

الزم است اطالعات موجود در پایگـاه داده را نگاشـت نمـوده و

•

محدود کردن عالئم بیماری

امکان بهرهبرداری از اطالعات را در هستیشناسی بیمار ،فراهم

•

انتخاب بیماران دارای عالئم بیماری تعیین شده

آوریم .در این مقاله از رابط گرافیکی  RDOTEجهت نگاشـت

•

انتخاب بیماران دارای آزمایش خون (تست

دادهها استفاده شده اسـت .پـس از انجـام نگاشـت ،دادههـا بـر
اساس ساختار تعیین شـده ،در هستیشناسـی بیمـار بـه عنـوان

تشخیصی)
•

محدود کردن آزمایشها

•

انتخاب بیماران دارای آزمایشهای تعیین شده (با

نمونه در کالسها ثبت میگردند.

جواب)
جدول  :1مشخصات بيماريها
حوزه پزشکی
ایسکمیک قلب

ICD-10

نام بيماري
آنژین صدری

عالئم
درد قفسه سینه ،درد گردن ،آنژین
ناپایدار ،تنگی نفس ،درد در شانه

I20.1

ایسکمیک قلب

* آنژین ناپایدار

I20.0

درد قفسه سینه

ایسکمیک قلب

سکته قلبی

I21

ایسکمیک قلب

*نارسایی قلبی

I50.9

درد قفسه سینه ،نارسایی قلبی،
طپش قلب ،تب
فشارخون ،تنگی نفس

آمبولی ریه

I26

ریوی
عﻀالنی اسکلتی

التهاب غﻀروف دندهای

عﻀالنی اسکلتی

زونا

دستگاه گوارش

آشالزی

K22.0

دستگاه گوارش

ریفالکس معدهای مروی

K21

Cr, K, CPK, Troponin, C.P.K-mb,
BS,C.B.C, Na
Cr, K, CPK, Troponin, C.P.K-mb,
BS,C.B.C, Na
--P.T.T, INR, Na, PT Patient

درد قفسه سینه ،تنگی نفس،
سرفه ،کبودی ،تنفس سریع
درد قفسه سینه

M94.0
B02

تستهاي تشخيصی
Cr, K, CPK, Troponin, C.P.K-mb,
BS,C.B.C, Na

درد قفسه سینه ،خارش ،تب و
لرز ،سوزش ،تیر کشیدن
درد قفسه سینه ،سرفه ،کاهش
وزن ،ترش کردن ،تورم
درد قفسه سینه ،سوزش سردل،
سرفه ،ترشح بزاق ،تهوع ،درد هنگام بلع ،ترش
کردن

CPK, LDH, C.P.K-mb
CPK, LDH, C.P.K-mb
Bili.Total, bili.direct, ALT-SGPT, ALTSGOT,ALK.ph
Bili.Total, bili.direct, ALT-SGPT, ALTSGOT,ALK.ph

* بيماري كه میتواند ،عالمت بيماري دیگري میباشد.
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برای اسـتنتاج و تشـخیص بیمـاری ،هستیشناسـی اطالعـات
پزشکی و دادههای بیمـار بـه ترتیـب تحـت عنـوان دادههـای
اســتاندارد و دادههــای بیمــار ایجــاد شــده و جهــت تحلی ـل در
دسترس میباشند .همچنین قابل ذکر است که از این پس وارد
فاز برنامهنویسی شده و جهت کدنویسی از محیط برنامهنویسـی
نت بینز استفاده میشود .زبان برنامهنویسـی مبتنـی بـر قـانون
استفاده شده برای توسعه سیستم تشخیصApplication ( ،
 API )Program Interfaceجنــا (قــوانین جنــا [،)]15
میباشد ،که این زبان از موتور اسـتنتاج خـود اسـتفاده میکنـد.
دلیل اصلی برای انتخاب این نوع موتور استنتاج و زبـان مبتنـی

بر قانون ،ظرفیت این زبان به منظور امکان شبیهسازی حرکـت
مفهوم است .این ویژگی در دیگر زبانهای معنایی رایجتر مانند
 SWRLارائه نشده است.
معماری نشان داده شده در شکل  2مربوط به سیستم استنتاج و
تشخیص بیماری طراحـی شـده در ایـن مقالـه میباشـد .ایـن
معماری شامل سه بخـش :بدنـه اصـلی ،مـاژول  1و مـاژول 2
میباشد.
در بدنه اصلی ،ضمن ارسال درخواست ،اطالعات را از
•
ماژول  1دریافت نموده و به ماژول  2ارسال مینماید.

روش موجودیت محور چند سطحی

در ماژول  ،1سیستم با دریافت کد پذیرش یک بیمار،
•
سایر اطالعات فرد را از هستیشناسی بیمار اسـتخراج نمـوده و
جهت تحلیل به بخش بدنه اصلی ارسال میکند.
در مـاژول  ،2اطالعــات دریافــت نمــوده را بــا نتــایج
•
استنتاج مطابقت داده و نتایج را در قالـب یـک لیسـت نمـایش

نوروززاده راوري و همکار

میدهد .قوانین معنایی تعریف شده بر روی مدل هستیشناسی
پزشــکی اعمــال نمــوده و نتیجــه اســتنتاج در سیســتم ذخی ـره
میگردد .همچنین جهت تطبیق دادههای بیمار با مدل اسـتنتاج
شده و نمایش لیست بیماریهای مرتبط از پرسوجوی معنـایی
استفاده میشود.

هس ی ش اسی
پزشکی

شکل  :2معماري سيستم تشخيص پزشکی مدل موجودیت محور چندسطحی

سیستمهای کالسیک تشخیص پزشکی قادر به پوشش بسیاری

•

از موقعیتهــای تشخیص ـی در مــواردی کــه طراح ـی شــدهاند،

به بازنمایی یک نشانه یا یک عالمت میشود کـه یـک نشـانه

میباشد .با این حال این سیستمها از یک روش کالسیک برای

برخی از حقایق و یا ویژگیهای پزشکی است که ممکـن اسـت

مدلسازی پایگاههای دانش خود استفاده کردهاند که در آن یک

توسط یک پزشک در طول معاینه فیزیکی بیمار تشـخیص داده

بیماری تنها توسط عناصر مختلفی ازجملـه :عالئـم ،نشـانهها و

شود و یک عالمت یک انحراف از عملکرد طبیعی یـا احسـاس

تستهای تشخیصی تشکیل شـده اسـت .ایـن سیسـتمها ایـن

است که توسط یک بیمار مورد توجه قرار گرفته شـده و نشـان

حقیقت را به حساب نمیآورند که یک بیماری میتواند با سـایر

دهنده وجود یک بیماری یا اختالل میباشد .برای ساده کـردن

بیماریها و داللتهای تشخیصـی دیگـر ترکیـب شـده باشـد.

مدل ،هم ارزی بین هر دو واژه بـه طـور معمـول سـاخته شـده

مشکل مذکور در این نوع مدلسازی نه تنها بر میزان حساسیت

است.

تأثیر میگذارد ،بلکه حساسیت در شـرایطی کـه تعـداد کمـی از

•

عناصر برای انجام یک تشخیص ارائه شده است نیز تحت تأثیر

یک نوع از روشهـای پزشـکی انجـام شـده بـرای شناسـایی،

قرار میگیرد .عالوه بر این ،در مواردی که ورودی بیشتری ارائه

تشخیص ،یا مانیتور بیماریها ،فرآیندهای بیماری ،حساسـیت و

شود ،معیارهای مهم دیگری به وجود میآیند ،کـه میتوانـد در

بنابراین یک درمان عملی تعیین شده است.

نظر گرفته شوند مانند ظرافت و یا دقت که میتواند تحت تأثیر

در شکل ( 3الف) ،رابطه اساسی که در میان این سه موجودیـت

قرار بگیرند زیرا این سیستم قـادر بـه تشـخیص داخلیتـرین و

وجود دارد نشـان داده شـده اسـت .ایـن رابطـه در بسـیاری از

خارجیترین بیماری نیست .ایـن مـدل ،در حـال حاضـر مـدل

سیستمهای تشخیص پزشکی ازجمله مدل کالسـیک تصـویب

معیارهــای تشــخیص ()Decision Criteria Model

شده است.

 DCMنامیده میشود است که عمدتاً بر اساس موجودیتهای

همچنین ،رابطه بین موجودیتهای نشـان داده شـده در شـکل

زیر تعریف شده است:

(3الف) وضـعیت واقعـی مـدل تشـخیص را ،هنگامیکـه یـک

تشخیص است.

تست پزشکی یا تستهای تشخیصی :تست پزشـکی

بیماری بخشی از یک بیماری دیگـر اسـت ،مـنعکس نمیکنـد.
شکل ( 3ب) بازنمایی مدلسازی بیمـاری را تحـت یـک روش
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•

بیماری :موجودیت اصلی برای اشاره به بیماری بـرای

عالئم :در زمینه سیستمهای تشخیص ،باعـﺚ اشـاره

زمستان  ،1395دوره سوم ،شماره چهارم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

چند سطحی نشان میدهد ،کـه در آن یـک بیمـاری میتوانـد

جالب است مشاهده رابطه موجود بین بیماری بـا خـودش کـه

یکی از یافتههای بیماری دیگر باشد .ایـن مهـم اسـت کـه بـه

تعری ـف مــدل چنــد ســطحی را از نقطــهنظــر هســتیشناس ـی

روابط مختلف بین هر موجودیت ،توجه کنیم .به طور مشـخص،

امکانپذیر میکند.

شکل ( 3ب) :رابطه بين موجودیتها در مدل چند سطحی
شکل ( 3الف) :رابطه بين موجودیتها در مدل كالسيک

قوانین استنتاج طراحی شده در مدل کالسـیک بـه شـرح ذیـل
میباشد :
قــانون اول :شــکل  4بــه منظــور اطمینــان از ای ـن کــه تنهــا
نشانهها/عالئم که این بیمـاری را تشـکیل میدهنـد در فرآینـد
تشخیص به حساب آورده شوند طراحی شده است .این قانون بر
اســاس ای ـن فــرا اســتوار اســت کــه اگــر ی ـک عالمــت در

ویژگـی" ،"has_signتنظـیم شـود و ایـن عالمـت یکـی از
"" ""SYM_B ،SYM_Aو " "SYM_Cنباشد از قانون
خارج شده ،یک نمونه که حاوی عالمـت ورودی اسـت ،شـامل
ارتباط مجـازی جدیـد " "hasNegSignبـا نمونـه مجـازی
" "IS_DIS_X_NOT_SIGNSتولید میکند.

شکل  :4قانون مقایسه عالمت ورودي با عالئم تعریف شده در مدل ساده

قانون دوم :قانون ارائه شده در شکل  5به منظور اطمینان از
این که فقط تستهای تشخیصی درگیر در این بیماری میتواند
در نظر گرفته شوند .اگر تست تشخیصی در ویژگی
" "has_diagnostic_testتنظیم شده باشد و ""DT_1

یا " "DT_2نباشد قانون خارج شده ،یک نمونه که حاوی
تست تشخیصی است ،شامل یک ارتباط مجازی جدید
مجازی
نمونه
با
""hasNegDT
" ،"IS_DIS_X_NOT_DTSتولید میشود.

قانون سـوم :قـانون ارائـه شـده در شـکل  6امکـان تشـخیص
بیماری با ورودی " "SYM_ Aرا نشان داده اسـت .هـدف از
این قـانون رو بـه عقـب ،ایجـاد یـک ویژگـی مجـازی جدیـد
(تشخیص) بین نمونـه حـاوی یافتـه ورودی " "SYM_ Aو
بیمــاری تشــخیص داده شــده" "DIS_Xاســت .ایـن قــانون،
هنگامیکه ،این سه شرط برآورده نشوند ،استخراج میشود:
278

( )1عالمــت ورودی " "SYM_ Aمجــاز اســت )2( .رابطــه
" "hasNegSignتنظیم نشده است (این بدان مـعنا است که
عالمتهای مجاز تنها به عنوان ورودی معرفی شـده اسـت ()3
رابطه " "hasNegDTتنظیم نشده است (بدان معنی است که
تستهای تشخیصی مجاز تنها به عنـوان ورودی معرفـی شـده
است).
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شکل  :5قانون مقایسه تست تشخيصی ورودي با تستهاي تعریف شده در مدل ساده
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روش موجودیت محور چند سطحی

با این حال ،این قانون بـرای هـر یـک از عالئـم بـاقی مانـده
" SYM_Bو  "SYM_Cو تســت تشخیصــی " DT_1و
 "DT_2باید ایجاد شود .ایجاد یک قانون بـرای هـر یافتـه و
تست تشخیصی به طور مستقیم بـا حساسـیت بـاالی سیسـتم
مرتبط است .یک قانون برای هر یافتـه ایـن امکـان را فـراهم
میکند که موتور استنتاج توانایی تشخیص یک بیماری که تنها
یکی از این یافتهها و تستهای تشخیصی معرفی شده را داشته
باشد.
تعداد قوانین هر بیماری ،در مدل کالسیک از رابطه  1محاسـبه
میشود:
()1

در رابطــه  1منظــور از  ،NRتعــداد قــوانین مــورد نی ـاز جهــت
تشخیص بیماری و  ،Sنشـان دهنـده تعـداد نشـانهها  /عالئـم

مربــوط بــه بیمــاری ،DT ،نشــان دهنــده تعــداد تســتهای
تشخیصی مربوط به بیماری و  NEنشان دهنده تعـداد قـوانین
ایجاد شده بر اساس موجودیـتهـای مـرتبط بـا ایـن بیمـاری
میباشــد .اگــر بیمــاری تنهــا توســط یافتــهها و ی ـا تســتهای
تشخیصی تشکیل شده است NE ،باید  1باشد .در صورتی کـه
توسط هر دو موجودیت تشکیل شده باشد NE ،باید  2باشند.
با توجه به قـوانین طراحـی شـده در مـدل کالسـیک ،قابلیـت
تشخیص بیماریهای متداخل وجود نداشته ،همچنین بر اساس
رابطه  ،1با افزایش تعداد عالئم و تسـتهای تشخیصـی تعـداد
قوانین نیز افزایش پیدا میکنند .راه حل پیشـنهادی بـرای حـل
مشکل تشخیص بیماریهای متداخل ،طراحی قواعـد و قـوانین
استنتاج بر اساس تشخیص چند سطحی بوده و بـه شـرح ذیـل
میباشد:

شکل  :6قانون تشخيص بيماري در مدل ساده

قانون اول :قانون ارائه شده در شکل  7فرآیندی برای بررسی
تمام عالئم و نشانههای درگیر در فرآیند تشخیص بیماری

 Xاست.

شکل  :7قانون مقایسه عالمت ورودي با عالئم تعریف شده در مدل چند سطحی

قانون دوم :قانون ارائه شده در شکل  ،8تستهای تشخیصی را
مورد بررسی قرار میدهد .با توجه به این که در مثال جاری،

بیماری  ،Xتنها دارای تستهای تشخیصی میباشد.

قانون سوم :قانون ارائه شده در شکل  ،9همانند قوانین اول و
دوم بیماریهایی که به عنوان یافته معرفی شدهاند را مورد

بررسی قرار میدهند .این بیماریها یافتههای بیماری جاری
(بیماری  )Xهستند.
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شکل  :8قانون جهت مقایسه تست تشخيصی ورودي با تستهاي تعریف شده در مدل چند سطحی
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مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

شکل  :9قانون جهت مقایسه بيماري ورودي با بيماري تعریف شده در مدل چند سطحی

قانون چهارم :قانون ارائه شده در شکل  10معادل با قانون ارائه
شده در قانون سوم در مدل تشخیص کالسیک است .تفاوت
اصلی ،در ارائه بند جدید" noValue (?i,
dx:hasNegDisorder
 '')ddx:DIS_X_NOT_DISORDERSاست ،که به

منظور جلوگیری از تشخیص ،در زمانی میباشد که یک بیماری
به عنوان بخشی از معیارهای تشخیص بیماری  Xمعرفی نشده
باشد .به منظور اجازه دادن تشخیص مناسب مدل چندسطحی،
این بند الزم است.

شکل  :10قانون جهت تشخيص بيماري در مدل چند سطحی

()2
280
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همچنین مانند مدل کالسیک ،برای هر یک از یافتههای بالینی
بیمــاری ،در ایــن مــورد بــرای هــر یــک از" ،SYM_A
 DT_1 ،SYM_Bو  ،"DT_2یک قانون باید ایجاد گـردد.
با این حال ،با ایجاد این قوانین به تنهایی ،مـدل نـاقص اسـت،
چرا که سیستم فقط قادر به تشخیص بیماری است ،در صـورتی
که"  DT_1 ،SYM_B ،SYM_Aیا  "DT_2به عنـوان
ورودی (و یا هر ترکیبی از آنها ،استفاده شود) میباشد .بنابراین
الزم است قانونی ایجاد گردد که تشخیص بیماری (بیماری )X
را زمانی کـه یافتـههای بـالینی (عالئـم/نشـانهها و تسـتهای
تشخیصی) شـامل بیمـاری  Yمعرفـی میشـوند را امکانپـذیر
نماید.
برای هر یک از یافتههای بـالینی بیمـاری (بیمـاری  ،)Yیـک
قانون جدید باید تولید شود .در این مورد ،با توجه به این که این
بیماری تنها یافته دارد (عالئم/نشانهها) ،در مجموع سـه قـانون
بایـــد تولیـــد شـــود (یکـــی بـــرای " ،"SYM_Cیکـــی
برای" "SYM_Dو یکی برای "."SYM_E
از دیدگاه مبتنی بر قانون ،مدلسازی تشـخیص چنـد سـطحی
پیچیدهتر بوده و تعداد قوانین درگیر در این فرآیند افزایش یافته
است .رابطه  2اجازه میدهد تا تعـداد قـوانین الزم بـرای یـک
بیماری پیوسته با''  ''Kبیماری به عنوان یافته محاسبه شود:

در رابطه  S ،2نشان دهنده تعـداد نشـانهها/عالئـم مربـوط بـه
بیماری DT ،نشان دهنده تعداد تستهای تشخیصی مرتبط به
بیماری NE ،نشان دهنده تعداد قوانین ایجاد شـده بـر اسـاس
موجودیتهای مرتبط با ایـن بیمـاری میباشـد .در مـدل چنـد
سطحی ،یک قانون اجباراً برای بیماری است که بخشی از مدل
چند سطحی است .اگر این بیماری با استفاده از یافتهها و تست
های تشخیصی مدل شده باشد ،مقدار  2 ،NEخواهـد شـد .در
نهایت ،اگر بیماری با استفاده همه موجودیتها مدل شده باشد،
مقدار  3 ،NEخواهد بود .با فرا این که بیمـاری همیشـه بـا
استفاده از حداقل یافتهها و تستهای تشخیصـی مـدل خواهـد
شد ،مقدار  2 ،NRیا  3خواهد بود و اندازه ( )Kiنشـان دهنـده
تعداد یافتههای بالینی (عالئم /نشانهها و تستهای تشخیصـی)
در بیماری  Kiاست.
با توجه به قوانین طراحی شده در مـدل چندسـطحی ،در ایـن
مدل مشکل تشخیص بیماریهای متداخل بر طرف شده است.
اما بر اساس رابطه  2همانند مدل کالسـیک بـا افـزایش تعـداد
عالئم و تستهای تشخیصی و تعداد بیماریهای زیر مجموعه،
تعداد قوانین نیز به صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهند نمـود.
دلیل افزایش تصاعدی تعداد قـوانین ،ایجـاد قـوانین تشـخیص
بـرای هــر بیمــاری و بیمــاری زیرمجموعـه بــه صــورت مجــزا
میباشد.

روش موجودیت محور چند سطحی

راهحل پیشنهادی ،برای حل مشکل افزایش تصـاعدی قـوانین
تشخیص و نامحدود بودن تعداد این قوانین ،بر اساس تشخیص
چند سطحی و قوانین استنتاج طراحی شده میباشد.
قــوانین اســتنتاج پیشــنهاد شــده در مــدل موجودیــت محــور

نوروززاده راوري و همکار

چندسطحی به شرح ذیل میباشد:
با فـرا ایـن کـه " ،"Sمجموعـه عالئـم و " ،"Dمجموعـه
بیماریها و " "Lمجموعه آزمایشهـا (تسـتهای تشخیصـی)
باشند ،قوانین استنتاج را به صورت زیر تعریف میکنیم:

قانون اول :
قانون دوم :
قانون سوم:
قانون چهارم:
قانون پنجم:

()3
در رابطه ( )3منظور از  ،NEتعداد موجودیت(عالئم ،تستهای
تشخیصی ،بیماری و  )....استفاده شده در تشخیص بیماریها
میباشد ،NL .تعداد قوانین جهت دسترسی موجودیت به
نمونههای سطوح پایینتر میباشد( .در مواردی که جهت
مدیریت بهتر نمونهها از طبقهبندی و ساختار سلسله مراتبی در
ساختار موجودیتها استفاده شود مانند قانون سوم ،R .برای
تعریف یک قانون جهت ویژگی بیماریهای متداخل است که
میتواند صفر و یا یک باشد (قانون پنجم) ،تنها در زمانی یک
میشود که از عالئم بیماریهای متداخل استفاده شده باشد.
نتایج
به منظور بررسی عملکرد روابط تعیین شده ،جهت محاسبه
تعداد قوانین تشخیص بیماری ،طبق اطالعات موجود در جدول
 ،1ورودی را به سه حالت :عالئم ،بیماریهای زیر مجموعه
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قانون اول "symptom Of" ،بین عالمت و بیماری در
صورتی اجرا میشود که سه شرط تعیین شده برقرار شوند-1 :
عالمت" "sمتعلق به کالس عالئم " "Sباشد -2 .بیماری
""d
متعلق به کالس بیماریهای " "Dباشد -3 .رابطه
" "symptomبین کالسهای عالئم و بیماری تعریف شده
باشد .همچنین ،رابطه " "symptom Ofعکس رابطه
" "symptomمیباشد.
قانون دوم"diagnose Of" ،بین عالمت و بیماری زمانی
اجرا میشود که سه شرط تعیین شده برقرار شوند-1:آزمایش
" "lمتعلق به کالس آزمایشات " "Lباشد -2 .بیماری ""d
متعلق به کالس بیماریهای " "Dباشد -3 .رابطه
" "diagnoseبین کالسهای آزمایشات و بیماری تعریف
شده باشد .همچنین رابطه" " diagnose Ofعکس رابطه "
"  diagnoseمیباشد.
قانون سوم ،زمانی اجرا میشود که دو شرط تعیین شده برقرار
شوند-1 :بیماری" "cمتعلق به کالس " "Cباشد-2 .
کالس" "Cزیر مجموعه کالس " "Dباشد .آنگاه بیماری "c
" متعلق به کالس" "Dمیشود.
قانون چهارم "symptom Of" ،بین بیماری و بیماری در
صورتی اجرا میشود که سه شرط تعیین شده برقرار شوند-1 :
بیماری" "d1متعلق به کالس بیماری " "Dباشد -2 .بیماری
""d2متعلق به کالس بیماریهای " "Dباشد -3 .رابطه
" "symptomبین کالس دو بیماری" "d1, d2تعریف شده
باشد .همچنین ،رابطه " "symptom Ofعکس رابطه
" "symptomمیباشد.

قانون پنجم "symptom Of" ،بین دو شیء " "X, Zدر
صورتی اجرا میشود که دو شرط تعیین شده برقرار شوند-1 :
رابطه " "symptom Ofبین دو شیء " "X, Yتعریف شده
باشد -2 .رابطه " "symptomبین دو شیء " "Y, Zتعریف
شده باشد.
در این مقاله سعی بر کاهش تعداد قوانین جهت استنتاج و
تشخیص بیماری شده است .بنابراین تعداد قوانین به صورت
زیر محاسبه میشود:

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

(متداخل) و عالئم بیماری زیر مجموعه تقسیم نموده و در هر
مورد امکان تشخیص بیماری و تعداد قوانین موردنیاز جهت
تشخیص بیماری را در مـدلهای مختلـف مـورد بررسـی قـرار
میگیرد .همان طور کـه ،در جـدول  2نشـان داده شـده ،مـدل
چندسطحی توانایی تشخیص در حاالت مختلف را دارا بـوده ،در
حالی که ،در
مدل ساده به دلیل طراحی قوانین استنتاج توانایی تشـخیص در
تمام حاالت را ندارد .به عنـوان مثـال بـا ورودی فشـارخون :در
مدل ساده ،تنها قادر به تشـخیص بیمـاری نارسـایی قلـب بـه

زمستان  ،1395دوره سوم ،شماره چهارم

عنوان نتیجه میباشد .در مدل چند سطحی ،سیسـتم ،بیمـاری
نارسایی قلب ،تشخیص داده شد ،عالمت بیماری نارسایی قلـب
به عنوان ورودی بیماری حمله قلبی و با توجه به این کـه هـیچ
یافتهای وجود ندارد که بتواند به طور مجـزا بـه منظـور حـذف
بیماری حمله قلبـی بـه عنـوان نتیجـه عمـل کنـد ،آن نتیجـه
برگردانده میشود .از آنجا کـه نتـایج تشـخیص در مـدل چنـد
سطحی و مدل پیشنهادی موجودیت محـور یکسـان میباشـد،
مدل پیشنهادی به طور مجزا در جـدول  2نمـایش داده نشـده
است.

جدول : 2مقایسه نتایج تشخيص در مدل ساده و چند سطحی
پرس و جو
1
2
3
4
5
6

ورودي
درد قفسه سینه
فشارخون
نارسایی قلب
درد قفسه سینه و
Cr,K,Na
فشارخون و Cr,K,Na
نارسایی قلب و Cr,K,Na
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حمله قلبی و نارسایی قلب
حمله قلبی

چند سطحی به دلیل نوع ورودی (عدم وجود بیمـاری متـداخل)
همانند مدل کالسیک رفتار نمـوده و در حجـم زیـاد اطالعـات
تعداد قوانین نیز بیرویه افزایش پیدا میکنند.
در مــدل پیشــنهادی موجودی ـت محــور ،تعــداد قــوانین جهــت
تشخیص بیماری بر اساس رابطه ( )3محاسـبه گردیـده اسـت.
همانطور کـه در شـکل دیـده میشـود ،تعـداد قـوانین بـرای
تشخیص بیماریها یکسان بوده و به تعداد عالئم و تسـتهای
تشخیصی تعریف شده در هر بیماری وابسته نمیباشد .در نتیجه
با افزایش و یا کاهش تعداد عالئم و یـا تسـتهای تشخیصـی
تعداد قوانین تغییر نیافته و در حجم زیاد اطالعات ،تعداد قوانین
هیچگونه تغییری پیدا نمیکنند .دلیل این امر طراحی قوانین بـر
اساس موجودیتهای به کار گرفته شـده در تشـخیص بیمـاری
میباشد .به همین دلیل تعداد قوانین جهت تشخیص در تمـامی
موارد برابر  2بوده و تنها در بیماری نارسایی قلبی به دلیل عـدم
وجود تستهای تشخیصی برابر با یک میباشد.
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حالــت اول :نمــودار  ،11تعــداد قــوانین تشــخیص بیمــاری در
مدلهای معرفی شده را بر اسـاس ورودی عالئـم و تسـتهای
تشخیصی که به طور مستقیم با بیماری ارتباط دارنـد و از نـوع
بیماری و یا عالئم بیماری زیـر مجموعـه نمیباشـد را نمـایش
میدهد .در نمودار مربوطه ،هـر سـه مـدل قـادر بـه تشـخیص
تمامی بیماریها بوده و تفاوت ،در تعداد قوانین موردنیاز جهـت
تشخیص بیماری میباشد.
در مدل کالسیک ،تعداد قوانین جهت تشـخیص بیمـاری بـر
اساس رابطه ( )1محاسبه گردیده است .همانطور که در نمودار
 11دیده میشود ،تعداد قوانین برای تشخیص بیماریها متفاوت
بــوده کــه ای ـن اخــتالف ناش ـی از تعــداد عالئــم و تســتهای
تشخیصی تعریف شده در هـر بیمـاری میباشـد .در نتیجـه بـا
افزایش و یا کاهش تعداد عالئم و یا تستهای تشخیصی تعداد
قوانین متفاوت میباشد.
در مدل چند سطحی ،تعداد قوانین جهت تشخیص بیمـاری بـر
اساس رابطه ( )2محاسبه گردیده است .در این حالت نیز مدل

مدل ساده
حمله قلبی
نارسایی قلب
-----حمله قلبی

مدل چند سطحی
حمله قلبی
حمله قلبی و نارسایی قلب
حمله قلبی
حمله قلبی
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حالت دوم :نمودار  ،12تعداد قوانین تشخیص بیماری در
مدلهای معرفی شده را بر اساس ورودی بیماری به عنوان
عالمت بیماری و تستهای تشخیصی که به طور مستقیم با
بیماری ارتباط دارند و از نوع بیماری متداخل میباشند را
نمایش میدهد .در نمودار  ،12به دلیل عدم وجود اطالعات
موردنیاز ،بیماری نارسایی قلبی در هیچ مدلی قابل تشخیص
نمیباشد.
در مدل کالسیک ،تعداد قوانین جهت تشـخیص بیمـاری بـر
اساس رابطه ( )1محاسبه گردیده است .همانطور که در نمودار
 12دیده میشود ،مدل کالسیک قادر به تشخیص هیچ یـک از
بیماریها نمیباشد .دلیل عدم تشـخیص ،ورودی بیمـاری زیـر
مجموعه به همراه آزمایشهای بیماری سطح بـاالتر میباشـد،
که در این مدل ،توانایی تشخیص بیماری وجود نداشته و دلیـل
این امر عدم تعریف ارتباط بیماری با بیماری میباشد .در مـدل

چند سطحی ،تعداد قوانین جهت تشخیص بیمـاری بـر اسـاس
رابطه ( )2محاسبه گردیده است .در این حالـت نیـز مـدل چنـد
سطحی ،قادر به تشخیص تمامی بیماریها بوده و همانند حالت
قبل تعداد قوانین به میزان اطالعات هر بیماری بستگی دارد .از
آنجایی که ورودی بیماری برای به بیماری تعریف شـده اسـت،
پس از محاسبه انطباق ،بیماری مربوطه باز گردانده میشود.
در مدل پیشنهادی موجودیت محور ،تعداد قوانین جهت
تشخیص بیماری بر اساس رابطه ( )3محاسبه گردیده است.
مدل پیشنهادی نه تنها در تمامیموارد قادر به تشخیص
بیماریها میباشد ،بلکه همانند حالت قبل تعداد قوانین به تعداد
موجودیتها بستگی داشته و با افزایش اطالعات بیماری تغییر
نمییابد .در این مدل نیز دلیل تشخیص بیماری تعریف رابطه
بیماری با بیماری میباشد.
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مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

زمستان  ،1395دوره سوم ،شماره چهارم
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بحث و نتيجهگيري
بر نتایج طبق نظر  Rodríguez-Gonzálezو Alor-
 ،Hernándezتشخیص چند سطحی یکی از ویژگیهای
اصلی در حوزه پزشکی به دلیل ماهیت ذاتی بیماریها و
یافتههای مرتبط با آنها است .این واقعیت که توانایی ایجاد
مدل هایی که میتواند با این مشکل مقابله کنند بسیار مهم
است .در این مقاله سعی شده است که جهت تشخیص
بیماریهای مرتبط با عالئم مشترک درد قفسه سینه ،ضمن
مدلسازی اطالعات پزشکی توسط فنآوری معنایی ،قوانینی
جهت استنتاج و تشخیص بیماری ایجاد گردد که در نهایت
منجر به طراحی سیستمی جهت تشخیص بیماریهای مرتبط
گردیده است .دلیل استفاده از مدل استنتاج این است که قانون
استنتاج ،مدل را انعطافپذیر نموده و همچنین اگر این قوانین
به درستی کدگذاری شوند ،دقت استنتاج را باالتر میبرد.
هدف نهایی سیستم ارائه لیستی از بیماریهای مرتبط با یک
عالمت مشترک میباشد که این لیست بر اساس استنتاجهای
انجام شده مبتنی بر آزمایشهای تحت عنوان تستهای

تشخیصی و عالمت بیماری نمایش داده میشود .از آنجا که
استفاده از نوار قلب جهت تشخیص پزشکی در میان پزشکان
رایجتر میباشد ،میتوان در کارهای آینده از نوار قلب به عنوان
تست تشخیصی استفاده نمود.
همچنین این سیستم میتواند در سایر حوزههای پزشکی نیز
پیادهسازی شود .در این حوزه میتوان از سایر تستهای
تشخیصی جهت استنتاج استفاده نمود .جهت باال بردن دقت
لیست نمایش داده شده میتوان از آیتمهای دیگری همچون
فاکتورهای خطر برای هر بیماری استفاده نموده و لیست
بیماریها را بر اساس میزان احتمال وقوع مرتبسازی نمود.
مدل پیشنهادی تحت عنوان موجودیت محور چند سطحی بر
خالف مدل کالسیک ،در تمامی حاالت قادر به تشخیص
بیماری بوده و همچنین مانند مدل چند سطحی ،افزایش
اطالعات از قبیل عالئم و تستهای تشخیصی و سطوح
بیماریهای متداخل ،در تعداد قوانین تشخیص تأثیر نداشته و با
حداقل تعداد قوانین توانایی تشخیص بیماری را دارد.
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Introduction: Decision making Support Systems, along with Semantic Web technology, develop a
new approach to help physicians in the diagnosis of a variety of illnesses. On the other hand, medical
ontology is a knowledge model of clinical domain including all the concepts related to the diagnosis,
treatment, clinical procedures and patient data.
Methods: In this developmental-applied study, a system for the diagnosis of diseases in various
fields of medicine based on the chest pain as a common symptom has been developed. Various
symptoms, diagnostic tests and also the intervening nature of disease, meaning that one disease
could be a diagnostic symptom of another disease, have been considered in this system and by
applying it, real data of patients hospitalized in Shafa hospital in Kerman/ Iran have been studied
through Protege software and program language based on Jena rule.
Results: The proposed method was compared to conventional and multilevel methods in regard to
the disease diagnosis and the number of required rules. The proposed method, as opposed to the
conventional method, is capable of detecting disease at the most inner level. Furthermore the
proposed multi-level and entity-related method is capable of detecting disease by means of just
seven rules even in the worst cases.
Conclusion: Multilevel entity-based approach accompanied with semantic technology is an effective
approach in medical diagnosis systems.
Keywords: Decision Support Systems, Semantic Web, Medical ontologiy, Rule inference, Medical
diagnostics
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