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این پژوهش با استفاده از درخت تصمیم  C4.5به روشهای پیشگیری و تشخیص این بیماری پرداخته میشود.
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عروق كرونر قلبی استفاده شود .صحت مدل ایجاد شده با استفاده از درخت تصمیم بیش از  80درصد بوده است.
نتيجهگيري :با توجه به محاسبات انجام شده ،نرخ دستهبندی برابر با  %72/6و دقت الگوریتم  C4.5برابر با  %80/2بهدست آمد كه در
مقایسه با نتایج مطالعات انجام شده در حوزه دادهكاوی بیماری قلبی ،دقت بهدست آمده الگوریتم پیشنهادی قابل قبول است.
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غنی از دانش دارد كه میتوانند كمك قابل توجهی ب ه كیفی ت
تصمیمات بالینی نمایند [.]2
دادهكاوی پزشکی دارای پتانسیل زیادی برای كشف الگوه ای
پنهان موجود در دادهها داراست كه این الگوها م یتوان د ب رای
تشخیصهای بالینی مورد استفاده قرار گیرد [ .]6امروزه استفاده
از روشهای متنوع دادهكاوی برای شناسایی الگوها و ارتباط ات
میان متغیرهای مختلف در تولید مدلهای پیشبین یكنن ده در
علوم پزشکی بسیار مورد توجه ق رار گرفت ه اس ت [ .]7ك اربرد
روشه ای دادهك اوی در ح وزهه ای مختل ف پزش کی مانن د
تشخیص ،پیشگویی و حتی درمان به اثبات رسیده است [.]8
یکی از عملکردهای پیشگویانه در دادهكاوی ،دستهبندی است
[ .]9از مهمترین روشهای رای ج دس تهبن دی درخ ت تص میم
میباشد و از میان الگوریتمهای مورد استفاده در ساخت درخ ت
تصمیم ،مهمترین آنها الگوریتم  C4.5است [.]10
 Colombetو همکاران در مطالعه خ ود نش ان دادهان د ك ه
درختان تصمیم نسبت ب ه م دل رگرس یون لجس تیك ،قابلی ت
بیشتری در جهت پیشگویی امکان ابتال اف راد ب ه بیماریه ای
قلب ی دارا هس تند [ .]11در مطالع ه انج ام ش ده توس ط
 Bellaachiaو  Guvenجهت پیشگویی امکان زنده ماندن
بیماران مبتال به سرطان سینه الگوریتم  C4.5با می زان دق ت
 7/68درصد به عنوان بهترین مدل پیشگ ویی كنن ده معرف ی
ش ده اس ت [ .]12در مطالع ه انج ام ش ده توس ط  Stärkو
 Pfeifferبیان شده است كه مدلهای درخ ت تص میم ب رای
 CART ،C4.5 ،ID3و  CHAIDاز جمل ه انج ام
تحلیله ای اكتش افی در پایگاهه ای داده ب زرگ نس بت ب ه
مدلهای دیگ ر موف تر عم ل م یكنن د [ Ordonze .]13و
همکاران از الگوریتم درخت تصمیم C4.5و الگ وریتم ق وانین
همبستگی با استفاده از  25ریس ك ف اكتور جه ت پیشگ ویی
بیماری قلبی استفاده كردند و به این نتیجه رسیدند ك ه ق وانین
همبستگی عموماً قواعد پیشبینی سادهتری نسبت ب ه درخت ان
تصمیم ایجاد میكند [.]14
هدف اصلی ما در این پژوهش استفاده از درخت تصمیمC4.5
بر روی مجموع ه داده اس تاندارد بیم اران قلب ی Cleveland
برای پیشبینی و تشخیص بیماری عروق كرون ر قلب ی و ارائ ه
یك مدل به منظور انجام غربالگری پیش گیرانه جه ت ك اهش
عوارض ناشی از بیماری است كه در ادامه ب ه ك م و كی ف آن
میپردازیم.
میتوان با استفاده از نت ایج ب ه دس ت آم ده از ای ن پ ژوهش،
پیشنهاداتی به متخصص بالینی جهت تش خیص س ریعتر و در
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مقدمه
بیماری قلبی -عروقی یا بیماری قلب ی دس تهای از بیماریه ا
است كه در قلب یا رگها (سرخرگها ،مویرگها و سیاهرگها)
رخ میدهد .بیماری قلبی-عروق ی ب ه ه ر گون ه بیم اری ك ه
دستگاه گردش خون را تحت ت أثیر ق رار ده د اش اره دارد ك ه
شامل بیماریهای قلب ی ،بیماریه ای عروق ی مغ ز و كلی ه و
بیماریهای ش ریانی میش ود [ .]1بیماریه ای قلب ی یک ی از
عوامل اصلی مرگومی ر در دنی ا ،ب ه خص وا ای ران اس ت و
بهترین درمان آن تشخیص به موقع و پیش گیری آن اس ت .در
ایران ،سکته قلبی اولین عل ت م رگ اف راد ب االتر از  35س ال
میباشد .بیماری قلب ی ك ه معم والً از آن ب ه عن وان بیم اری
شریانهای اكلیل ی (CAD)Coronary Artery Disease
نام برده میشود؛ واژهای با دامنه وسیع است ك ه ب ه ه ر ن وع
شرایطی كه قلب را تحت تأثیر قرار میدهد ،اط الق میش ود.
 CADبیماری مزمنی است كه طی آن شریان اكلیلی بهتدریج
سفت و باریك میشود و همچن ین رایجت رین بیم اری قلب ی-
عروقی كه موجب حمالت قلبی میشود .به عنوان مث ال طب
آمار ساالنه  500000حمالت قلبی منجر ب ه م رگ در ای االت
متحده رخ میده د ك ه آم ار قاب ل ت أملی ب رای ی ك كش ور
توسعهیافته است .در حالیكه بیشتر مردم مبتال به بیماری قلبی
نشانههایی همچون درد قفسه سینه و خستگی دارند ،ولی حدود
 50درصدشان تا زمان حمله قلبی هیچ نشانهای ندارند [.]2
حجم دادههای پزش کی روز ب ه روز در ح ال اف زایش اس ت و
پزشکان معموالً اطالعات ارزشمندی را در خصوا بیماریها و
ارتباط آنها با دیگر عوامل ایجاد كننده بیم اریه ا ب ه دس ت
میآورند []3؛ اما این مجموعه دادههای خ ام ب ه خ ودی خ ود
ارزشی ندارند ،برای معنی بخشیدن به این دادهها بای د آنه ا را
تحلیل و تبدیل به اطالعات یا بهتر از آنها دانش ك رد [ .]4ب ا
توجه به شیوع بیماریهای قلب ی –عروق ی در سراس ر جه ان،
استفاده از روشهای جدید در تحقیقات زیس ت پزش کی بس یار
مورد توجه قرار گرفته است .دادهكاوی ابزاری اس ت ك ه ب رای
حصول به چنین دانشی ما را یاری میكند .یک ی از زمین ههای
پركاربرد دادهكاوی در علم پزشکی است؛ استفاده از تکنیكهای
دادهكاوی ب رای ایج اد م دلهای پ یشگ ویی كنن ده ،جه ت
شناسایی افراد در معرض خطر برای ك اهش ع وارض ناش ی از
بیماری بسیار كمك كننده است[.]3
محیط مراقبت سالمت غن ی از اطالع ات و ض عیف از دان ش
است [ .]5دادهكاوی ،پتانسیل خوبی ب رای ایج اد ی ك مح یط
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صورت لزوم كاهش آس یبهای ناش ی از روشه ای ته اجمی
تشخیص بیماریهای عروق كرونر ارائه نمود.
درخت تصميم

روش
روشهای متعددی برای اجرای پروژههای دادهكاوی وجود دارد
كه یکی از روشهای قدرتمند در این زمینه متدولوژی كریس
( )CRISPمیباشد [ .]17ای ن پ ژوهش نی ز ب ر اس اس ای ن
متدولوژی تنظیم شده است .شکل ( )1در ادامه به بررس ی ه ر
یك از این مراحل در جهت رسیدن به مدلی برای پ یشگ ویی
احتمال ابتال به بیماری قلبی میپردازد.

CRISP

مدل پیشنهادی

الگوریتم درخت

مطالعه بیماری قلبی و فاکتورهای موثر در آن

تصمیم
شناسایی سیستم

شناخت دادهها



جمعآوری دادهها و تعیین نوع آنها



حذف فیلدهای ناقص یا جایگزینی آن با مقدار معین



تعریف متغیرهای هدف و متغیرهای پیشگو

محاسبه شاخص ها و نسبت فیلدها

آمادهسازی دادهها

مدلسازی



برای داده های پیوسته
شاخص
تعیین
الگوریتم
کمک
ایجاد مدل به



استخراج قوانین از الگوریتم درخت تصمیمC4.5

 محاسبه دقت مدلهای ایجاد شده
 محاسبه شاخصهای حساسیت ،ویژگی و دقت

ارزیابی

توسعه

 استخراج و تأیید قوانین به کمک متخصص
استفاده از قوانین ایجاد شده در تعیین احتمال ابتال به بیماری قلبی
شکل  :1گامهاي متدولوژي كریسپ و چارچوب استفاده شده در این مطالعه

الف) شناخت سيستم

به كارگیری موف دادهكاوی مستلزم شناخت حوزهای است كه
قرار است دادهكاوی در آن به كار برده شود و عالوه بر آن
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درخ ت تص میم یک ی از روشه ای ق وی و مت داول ب رای
دستهبندی و پیشبینی است .در واقع درختهای تصمیم باال به
پایین رایجترین تکنیك دستهبندی هستند و از مهمترین دالیل
رایج بودنشان میتوان شفاف بودن ،قابل فهم ،انعطافپذیری و
پردازش نسبتاً سریع ساختار آنها را نام برد .پیشبینی بهدس ت
آمده از درخت در قالب یك سری قواعد توض یح داده میش ود.
در این درخت هر گره داخلی شامل سؤالی بر مبنای یك صفت
مشخص و یك فرزند برای هر پاسخ ممکن بوده و هر برگ ب ا
یکی از كالسهای ممکن برچسبگذاری میشود [ .]15درخت
تصمیم جهت دستهبندی یك نمونه با شروع از ریشه مسیری را

بر اساس سؤاالت مطرح شده در گرههای داخل ی و پاس خهای
آن دنبال میكند تا زمانی كه ب ه ی ك ب رگ برس د در نهای ت
برچسب مربوطه ك الس نمون ه م وردنظر خواه د ب ود .اغل ب
الگوریتمه ای ی ادگیری درخ ت تص میم ب ر پای ه ی ك عم ل
جستجوی باال به پایین عمل میكنند [.]16
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ب) آمادهسازي دادهها
در ای ن پ ژوهش از مجموع ه داده تش خیص بیم اری قلب ی
ع
ایت مرج
زن دادهای س
 Clevelandمخ
()archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Heart+Diseas

 UCIاستفاده شده است .عالئم زیادی از بیماری قلب ی وج ود
دارد ،یافتن الگوهایی از داده بیماری قلبی در تش خیص دالی ل
آتی این بیماری كمك میكند .پایگاه داده بیماری قلبی توس ط
مركز پزشکی Long ،Cleveland Clinic Foundation
 Beachو  V.Aدر سال  1998ایجاد شده است [.]16
پایگاه داده شامل  303نمونه كه در برگیرنده  297نمونه كامل
و شش نمونه با مقادیر از دست رفته است .این پایگاه داده 76
صفت خام دارد در حالیكه همه آزمایشها فقط بر روی 14
صفت از آنها انجام شده است؛ بنابراین ،این پایگاه داده شامل
 13عالمت بیماری و یك صفت تشخیص است كه فیلد هدف
به وجود بیماری قلبی بر اساس عالئم موجود در بیمار اشاره
دارد كه یك مقدار عددی ( 0كمتر از  %50تنگی عروق) یا 1
(بیشتر از  %50تنگی عروق) است كه در ادامه مفهوم هر كدام
از عالئم بیان میشود.
در این مرحله دادههایی كه در حال حاضر در دسترس هستند و
دادههایی كه برای ساخت مدل نیاز بود ،تعیین شدند .برای
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شروع پژوهش از طری مطالعات كتابخانهای و مشاوره بالینی و
بر اساس دادههای مجموعه داده  ،Clevelandفاكتورهایی كه
بیشترین تأثیر را در ابتالی افراد به بیماری دارا بودند تعیین شد
كه در جدول  1مشاهده میشوند.
همچنین متغیرهای تعیین شده برای ایجاد مدل به دو دسته
متغیرهای هدف و متغیرهای پیشگو دستهبندی شدند كه متغیر
هدف ابتال یا عدم ابتال و سایر متغیرها به عنوان متغیر پیشگو
مورد استفاده قرار گرفتند.
طب جدول  1در حالت معمولی نتایج یك اسکن تالیوم به شرح
زیر میباشد:
• اگر نتایج اسکن در حالت اس تراحت و پ ا از ورزش طبیع ی
باش ند ،نتیج ه گرفت ه میش ود ك ه می زان جری ان خ ون
سرخرگهای كرونری به عضالت قلب كافی است.
• اگر جریان خون در حالت استراحت طبیعی باشد ،ولی در طول
ورزش طبیعی نباشد) یعنی نقص در خونرسانی ی ا پرفوزی ون)،
نتیجه گرفته میشود كه قسمتی از عضالت قلب در طی فعالیت
ش دید ،خ ون ك افی دریاف ت نمیكن د و احتم االً یک ی از
سرخرگهای كرونری مسدود شده است.
• اگر جریان خون قسمتی از عضالت قلب ،در حالت اس تراحت
كاهش یابد و در طول ورزش ب دتر ه م بش ود ،نتیج ه گرفت ه
میشود كه بخشی از عضالت قلب ،در تمام اوق ات ب ا ك اهش
خونرسانی مواجه است.
• اگر هیچگونه ت الیومی در ه ر دو حال ت اس تراحت و پ ا از
ورزش در عضله قلب مشاهده نشود (كه اصطالحاً نقص تثبی ت
شده نامیده میشود  ،)Fixed-Defectنتیجه گرفت ه میش ود
كه احتماالً قبالً یك حمله قلبی اتفاق افتاده و قسمتی از باف ت
قلب مرده است و به جای آن بافت اسکار تش کیل ش ده اس ت
[.]18
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شناخت كافی از روشها و ابزارهای دادهكاوی نیز الزم است.
بهطوركلی تیم دادهكاوی بایستی دانش كافی در حوزهای كه
قرار است بررسی شود داشته باشند .در گام اول پژوهش با
مشورت پزشك متخصص قلب و عروق و نیز با مطالعه بر روی
بیماری عروق كرونر قلبی و تعیین فاكتورهای مؤثر در ابتال و
همچنین روشهای تشخیصی و درمانی و روشهای پیشگیری
از ابتال به بیماری ،سعی در شناخت كافی حوزه مورد بررسی
میباشد.

صباغ گل

زمستان  ،1395دوره سوم ،شماره چهارم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی
جدول  :1صفات اطالعاتی مورد استفاده
1

Age

Age

سن بیمار

76-29

2

Sex

Sex

جنسیت بیمار

3

Chest pain type

cp

بیان كننده درد قفسه سینه كه شامل  4مقدار است

4

Resting blood pressure

trestbps

فشارخون در زمان استراحت

 1مرد
 0زن
 1آنژین صدری معمولی
 2درد قلبی
 3بدون درد
 4بدون عالمت
192-94

5

Serum cholesterol

chol

كلسترول (چربی بد خون)

564-126

6

Fasting blood sugar

fbs

قند خون ناشتا

7

Resting
electrocardiographic
results

restecg

8

Maximum heart rate
achieved

thalach

نتایج نوار قلب در حال استراحت كه شامل  3مقدار
نرمال ،موج غیر قلبی و نشاندهندهی افزایش مقطعی
یا احتمالی ضخامت بطن چ است.
ماكزیمم ضربان قلب به دست آمده

 1دارد
 0ندارد
 0نرمال
 1موج غیر قلبی
 2موج افزایش مقطعی
202-88

9

Exercise induced
angina

exang

10

St depression induced
by exercise relative

oldpeak

آنژین ناشی از ورزش كه شامل مقادیر بله و خیر
است.
افسردگی ایجاد شده  Stموقع تست ورزش

 0خیر
 1بله
4-0/2

11

The slope of the peak
exercise ST segment

slope

87%/67
12%/33
53%/9
0%/5
45%/6
98%/63
1%/37
78%
22%
1%/67
32%/9
85%/5
36%
5%/5

12

Number of major
vessels colored by
fluoroscopy

Ca

بیان كننده شیب قطعه  stدر زمان حداكثر ورزش كه
شامل مقادیر :باال رفتن ،صاف و پایین آمدن قطعه st
است.
این صفت بیانگر تعداد رگهایی كه در فلوروسکوپی
دیده میشود.

 1باال رفتن
 2صاف
 3پایین آمدن

كمتر از  53سال
بیشتر از  53سال
0
1
1
2
3
4
≤140
>140
مطلوب (زیر )200
حاشیهای (بین -200
)239
خطرناک (باالی )240
1
0
0
1
2
<100
>100
0
1
≤0/8
<0/8
1
2
3

13

Thal

thal

اسکن تالیوم است كه شامل  3مقدار ضایعه ثابت،
نرمال و ضایعه قابل برگشت است.

0
1
2
3
3
6
7

71%/2
18%/3
6%/5
3%
69%/4
4%/2
26%/4

14

( Numصفت تشخیص)

num

تشخیص بیماری قلبی (وضعیت آنژیوگرافی)

0
1

25%
75%

ج) مدلسازي
روشهای دادهكاوی متنوعی ب رای مدلس ازی وج ود دارد .در
این مرحله با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم  C4.5به ارائ ه
مدل پیشگویانه پرداخته شد .مدلسازی با اس تفاده از نرماف زار
 Weka 3.6انجام شد .در این پروژه از  220رك ود معتب ر آن
استفاده شده است .در ادامه الگوریتم درخت تص میم  C4.5ب ا
به كارگیری متغیرهای ورودی و تعیین متغیر هدف ایج اد ش د.
برای ساخت مدل درخت تصمیم متغیرهای سن بیمار ،جنسیت،

3-0

 3ضایعه (نقص) ثابت
 6ضایعه (نقص) نرمال
 7ضایعه (نقص) قابل
برگشت
 > 0:50%تنگی قطر
 <1:50%تنگی قطر

50%/23
49%/77
 36%/99زن
 63%/01مرد
22%
21%/46
35%/16
33%/79
70%/32
29%/68
16%/89
32%/88
50%/23

درد قفسه سینه ،فشارخون ،كلسترول ،قند خون ،نتایج نوار قلب،
ماكزیمم ضربان قلب ،آنژین ناشی از ورزش ،افسردگی  stایجاد
شده موقع تست ورزش ،تعداد رگه ای فلوروس کوپی ،اس کن
تالیوم و شیب قطعه  stبه عنوان متغیرهای پیشگو تعیین ش د و
متغیر ابتال یا عدم ابتال به بیماری نیز ب ه عن وان متغی ر ه دف
تعیین گردید .در مرحله بعد دادهه ا ب ه دو دس ته آم وزش (80
درصد) و آزمون ( 20درص د) تقس یم ش دند .دادهه ای بخ ش
آموزش مدل را میسازند و دادههای بخش آزمون م دل ایج اد
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ردیف

نام صفت

معادل به كاررفته

نام توضيحات

مجموعه مقادیر

درصد فراوانی

صباغ گل

تشخيص بيماري عروق كرونر قلبی

شده را مورد ارزیابی قرار میدهند .یك درخت تص میم تركی ب
تع دادی اس تلزام منطق ی (ق انون اگ ر-آنگ اه) اس ت .معم والً
مجموعه قوانین اس تخراج ش ده از درخ ت تص میم ،مهمت رین
اطالعاتی است كه از آنها به دست میآید .در مدل ایجاد شده
در این نرمافزار به منظور تقس یم ش اخصها از ش اخص جین ی
استفاده شده است [ .]19دلیل انتخاب ای ن م دل نی ز ب ه ای ن

جهت بود كه با محاسبه شاخصهای م وردنظر دارای ب االترین
دقت در بین مدلهای اجرا شده بود .نحوه محاس به ش اخصها
در بخش تجزیهوتحلیل درخ ت تص میم ارائ ه ش ده اس ت .در
جدول  2تعدادی از قوانین ایجاد شده براساس مشاوره ب الینی و
نتایج حاصله توسط مدل  C4.5بیان شده است.

ردیف

قوانين

1
2

اگر اسکن تالیوم نرمال و بر اساس فلوروسکوپی دارای گرفتگی عروق قلب نباشد ،آنگاه احتمال ابتال كمتر از  %50تنگی عروق برابر است با
اگر اسکن تالیوم نرمال و براساس فلوروسکوپی دارای گرفتگی عروق قلب باشد و جنسیت زن و قطعه  stبا شیب رو به باال در تست ورزش باشد
آنگاه احتمال ابتال كمتر از  %50تنگی عروق برابر است با
اگر اسکن تالیوم نرمال و براساس فلوروسکوپی دارای گرفتگی عروق قلب باشد و جنسیت زن و قطعه  stبا شیب رو به پایین یا مسطح در تست
ورزش باشد و ماكزیمم ضربان قلب كوچكتر یا مساوی  160باشد آنگاه احتمال ابتال كمتر از  %50تنگی عروق برابر است با
اگر اسکن تالیوم نرمال و براساس فلوروسکوپی دارای گرفتگی عروق قلب باشد و جنسیت زن و قطعه  stبا شیب رو به پایین یا مسطح در تست
ورزش و ماكزیمم ضربان قلب بزرگتر از  160باشد آنگاه احتمال ابتال بیشتر از  %50تنگی عروق برابر است با
اگر اسکن تالیو م نرمال و براساس فلوروسکوپی دارای گرفتگی عروق قلب باشد و جنسیت مرد و درد قفسه سینه دارای عالمت باشد آنگاه احتمال
ابتال بیشتر از  %50تنگی عروق برابر است با

74%
56%

6

اگر اسکن تالیوم نرمال و بر اساس فلوروسکوپی دارای گرفتگی عروق قلب باشد و جنسیت مرد و درد قفسه سینه بدون عالمت و سن كمتر از 55
سال باشد آنگاه احتمال ابتال كمتر از  %50تنگی عروق برابر است با

5%

7

اگر اسکن تالیوم نرمال و براساس فلوروسکوپی دارای گرفتگی عروق قلب باشد و جنسیت مرد و درد قفسه سینه بدون عالمت و سن بیشتر از 55
سال باشد آنگاه احتمال ابتال بیشتر از  %50تنگی عروق برابر است با

2%/27

8
9

اگر اسکن تالیوم نقص ثابت یا برگشتپذیر باشد و درد قفسه سینه دارای عالمت باشد آنگاه احتمال ابتال كمتر از  %50تنگی عروق برابر است با
اگر اسکن تالیوم نقص ثابت و درد قفسه سینه بدون عالمت و نوار قلب در حال استراحت دارای موج نرمال یا غیر قلبی آنگاه احتمال ابتال كمتر از
 50%تنگی عروق برابر است با
اگر اسکن تالیوم نقص ثابت و درد قفسه سینه بدون عالمت و نوار قلب در حال استراحت دارای موج نرمال یا غیرقلبی و افسردگی قطعه  stایجاد
شده موقع تست ورزش بزرگتر از  0/8باشد آنگاه احتمال ابتال بیشتر از  %50تنگی عروق برابر است با
اگر اسکن تالیوم نقص ثابت و درد قفسه سینه بدون عالمت و نوار قلب در حال استراحت دارای موج نرمال یا غیرقلبی و افسردگی قطعه  stایجاد
شده موقع تست ورزش كوچكتر از  0/8باشد و فشارخون در زمان استراحت بزرگتر از  136باشد آنگاه احتمال ابتالی بیشتر از  %50تنگی عروق
برابر است با
اگر اسکن تالیوم نقص ثابت و درد قفسه سینه بدون عالمت و نوار قلب درحال استراحت دارای موج نرمال یا غیرقلبی و افسردگی قطعه  stایجاد
شده موقع تست ورزش كوچكتر از  0/8باشد و فشارخون در زمان استراحت كوچكتر یا مساوی از  136باشد آنگاه احتمال ابتال كمتر از  %50تنگی
عروق برابر است با
اگر اسکن تالیوم نقص ثابت یا برگشتپذیر باشد و درد قفسه سینه بدون عالمت و نوار قلب دارای موج افزایش مقطعی و قطعه  stبا شیب رو به
باال در تست ورزش و فشارخون در زمان استراحت كمتر یا مساوی  140باشد آنگاه احتمال ابتال بیشتر از  %50تنگی عروق برابر است با
اگر اسکن تالیوم نقص ثابت یا برگشتپذیر باشد و درد قفسه سینه بدون عالمت و نوار قلب دارای موج افزایش مقطعی و قطعه  stبا شیب رو به باال
در تست ورزش و فشارخون در زمان استراحت بزرگتر از  140باشد آنگاه احتمال ابتال كمتر از  %50تنگی عروق برابر است با
اگر اسکن تالیوم نقص ثابت یا برگشتپذیر باشد و درد قفسه سینه بدون عالمت و نوار قلب دارای موج افزایش مقطعی و جنسیت مرد و كلسترول
باالتر از  200باشد آنگاه احتمال ابتال بیشتر از  %50تنگی عروق برابر است با

11%
0%/9

3
4
5

10
11

12

13
14
15

د) ارزیابی مدل
در این م رحله پا از ایجاد مدل به ارزی ابی م دل ای جاد ش ده
میپردازیم .برای بررسی صحت مدل دادهها به دو دسته آموزش (80
درصد) و تست ( 20درصد) تقسیم ش دند .دادهه ای بخ ش آم وزش
مدل را میسازند و دادههای بخش آزمون (تست) مدل ایجاد ش ده را
م ورد ارزی ابی ق رار میدهن د .جه ت ارزی ابی م دلها میت وان از
شاخصهای حساسیت ،ویژگی ،دقت ،ارزش اخب اری مثب ت و ارزش
292

5%
4%
2%/27

2%/72
0%/9

2%/72

2%/72
0%/9
64%/05

اخباری منفی استفاده كرد .جهت محاسبه این شاخصها از م اتریا
تداخلی ایجاد شده در محیط نرمافزار استفاده شد.
در ادامه پژوهش؛ دقت ،حساسیت ،ویژگی ،مقدار پیشبین ی مثب ت و
مقدار پیشبینی منفی را بررسی و محاسبه میكنیم.
دقت :عبارت است از تعداد نمونههایی كه به درستی در كالس م ورد
نظر تشخیص داده میشوند نسبت به كل نمونهها.
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جدول  :2تعدادي از قوانين ایجاد شده توسط الگوریتم C4.5
احتمال ابتال

زمستان  ،1395دوره سوم ،شماره چهارم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

= مقدار پیشبینی مثبت

= دقت

حساسيت :عبارت است از تعداد نمونههایی كه به درستی عدم
وجود ناراحتی قلبی را نشان داده نسبت به تعداد كل نمونههایی
كه واقعاً ناراحتی قلبی ندارند.
= حساسیت

مقدار پيشبينی منفی :تعداد نمونههایی كه به درستی وجود
بیماری را نشان داده نسبت به كل نمونههایی كه پیشبینی
شده بیماری دارند.

ویژگی :تعداد نمونههایی كه به درستی وجود بیماری قلبی را
نشان داده نسبت به تعداد كل نمونههایی كه واقعاً بیماری قلبی
دارند.

كه هركدام به صورت زیر محاسبه میشوند:
=Classification rate

= ویژگی

= Precision

مقدار پيشبينی مثبت :تعداد نمونههایی كه به درستی عدم
وجود بیماری را نشان داده نسبت به تعداد كل نمونههایی كه
پیشبینی شده بیماری ندارند.
= TNR
= TPR
با توجه به دادهها
TP=138, TN=21, FN= 26, FP=34
=Classification rate
= Precision
= Recall
= TP Rate
= FP Rate

نتایج
با توجه به مدلهای استفاده شده مشخص شد ك ه ب ه ترتی ب
متغیرهای سطح باالی كلسترول ،جنسیت ،سن باال ،باال ب ودن
ماكزیمم ض ربان قل ب ،اس کن ت الیوم ب االتر از  ،3ن وار قل ب
غیرنرمال و میزان باالی افسردگی قطعه  stایجاد شده در تست
ورزش ،بیشترین تأثیر را در ابتال به بیماری عروق كرون ر قلب ی

دارا هستند .ب ه كم ك درخ ت تص میم ایج اد ش ده ،ق وانینی
استخراج شده است كه میتوان د ب ه عن وان الگ ویی در جه ت
پیشگویی احتمال ابتال افراد ب ه بیم اری قلب ی اس تفاده ش ود.
درخت تصمیم حاصل شده در شکل  2نشان داده شده است.
در ادامه به تجزیه و تحلی ل درخ ت تص میم و بح در م ورد
قسمتهای مختلف آن میپردازیم.
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= مقدار پیشبینی منفی

صباغ گل

تشخيص بيماري عروق كرونر قلبی

الف)
ب)

شکل  :3ساختار درخت تصميم بر اساس جنسيت مرد

براساس ساختار درخت تصمیم براساس جنسیت مرد ،همانطور
كه در شکل  3مشاهده میشود:
 مردانی كه در ناحیه قفسه سینه خود درد بدون عالمت احساس
میكنند احتمال ابتال بیماری قلبی در آنها مشاهده میشود.
(درصد بیماران قلبی مرد نسبت به زن بیشتر است).
 مردانی كه در ناحیه قفسه سینه خود درد بدون عالمت احساس
میكنند و سن باالی  55سال دارند احتمال ابتال بیماری قلبی
در آنها مشاهده میشود.
 مردانی كه در ناحیه قفسه سینه خود درد بدون عالمت احساس
میكنند و سن كمتر از  55سال دارند احتمال ابتال بیماری قلبی
كمتر در آنها مشاهده میشود.

294

شکل  :4ساختار درخت تصميم بر اساس جنسيت زن

همچنین براساس ساختار درخت تصمیم براساس
جنسیت زن ،همانطور كه در شکل  4مشاهده می-
شود:
 زنانی كه در هنگام ورزش تپش قلب زیادی احساس
نمیكنند احتمال ابتال بیماری قلبی در آنها كمتر
مشاهده میشود.
 زنانی كه ماكزیمم ضربان قلبشان بیشتر از  160است
احتمال ابتال بیماری قلبی در آنها بیشتر مشاهده
میشود.
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شکل  :2بخشی از درخت تصميم ایجاد شده

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

شکل  :5ساختار درخت تصميم بر اساس اسکن تاليوم

 افرادی كه نتایج نوار قلبشان موج نرمال داشته و نتایج
اسکن تالیوم آنها ضایعه قابل برگشت بوده و افسردگی
 stایجاد شده ناشی از تست ورزش كمتر از  0/8باشد و
فشار خون نرمال یا كمتر از  136میلیجیوه دارند كمتر به
بیماری قلبی مبتال میشوند.
 افرادی كه نتایج نوار قلبشان موج نرمال داشته و نتایج
اسکن تالیوم آنها ضایعه قابل برگشت بوده و افسردگی
 stایجاد شده ناشی از تست ورزش كمتر از  0/8باشد و
فشارخون باالتر از  136میلی جیوه دارند بیشتر به بیماری
قلبی مبتال میشوند.

شکل  :7ساختار درخت تصميم بر اساس نتایج نوار قلب (موج غير قلبی/
موج افزایش مقطعی)

شکل  :6ساختار درخت تصميم بر اساس نتایج نوار قلب (موج نرمال)

همچنین براساس ساختار درخت تصمیم براساس نتایج
نوار قلب (موج نرمال) ،همانطور كه در شکل  6مشاهده
میگردد:
 افرادی كه نتایج نوار قلبشان موج نرمال داشتهاند و
نتایج اسکن تالیوم آنها نرمال و یا ضایعه ثابت بوده
احتماالً كمتر به بیماری قلبی مبتال میشوند.
 افرادی كه نتایج نوار قلبشان موج نرمال داشتهاند و نتایج
اسکن تالیوم آنها ضایعه قابل برگشت بوده و افسردگی
قطعه  stایجاد شده ناشی از تست ورزش باالتر از 0/8
باشد ،بیشتر به بیماری قلبی مبتال میشوند.

ساختار درخت تصمیم بر اساس نتایج نوار قلب (موج غیرقلبی/
موج افزایش مقطعی) در شکل  7نشان میدهد:
 افرادی كه نتایج نوار قلبشان موج غیر قلبی و یا موج افزایش
مقطعی داشتهاند و در هنگام ورزش تپش قلب زیادی احساس
میكنند بیشتر به بیماری قلبی ابتال میشوند.
 افرادی كه نتایج نوار قلبشان موج غیر قلبی و یا موج افزایش
مقطعی داشتهاند و فشارخون كمتر از  140میلی جیوه دارند
بیشتر به بیماری قلبی ابتال میشوند.
 افرادی كه نتایج نوار قلبشان موج غیرقلبی و یا موج افزایش
مقطعی داشتهاند و فشارخون بیشتر از  140میلی جیوه دارند
كمتر به بیماری قلبی ابتال میشوند.
همانطور كه مشاهده شد الگوریتم مورد استفاده در این مطالعه،
الگوریتم  C4.5بود كه دارای میزان دقت قابل قبولی ()80%/2
میباشد .در مرحله ارزیابی نظر متخصص موردنظر نیز در مورد
قوانین ایجاد شده اعمال میگردد .به این ترتیب كه قوانین به
دست آمده به متخصص موردنظر ارائه شده و قوانینی كه از نظر
بالینی معتبر باشند به عنوان قوانین نهایی ارائه گردیدند.
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شکل  5ساختار درخت تصمیم براساس اسکن تالیوم را
نشان میدهد .همانطور كه در شکل مشاهده میشود:
 افرادی كه اسکن تالیوم آنها نرمال تشخیص داده شده
است و تعداد رگهای فلوروسکوپی كمی مشاهده میشود
احتمال ابتال بیماری قلبی در آنها كمتر دیده میشود.
 افرادی كه اسکن تالیوم آنها ضایعه ثابت و یا ضایعه قابل
برگشت تشخیص داده شده است و درد قفسه سینه ،درد
معمولی مشاهده شده احتمال ابتال بیماری قلبی در آنها
كمتر دیده میشود.

زمستان  ،1395دوره سوم ،شماره چهارم

صباغ گل

تشخيص بيماري عروق كرونر قلبی

 .1در  %87/3از بیماران كلسترول خون باالی  200واحد و ابتال
به بیماری عروق كرونر قلبی با هم مشاهده گردید.
 .2در  %84از بیماران با جنسیت مذكر ابتال به بیماری عروق
كرونر قلبی مشاهده گردید.
 .3در  %64از بیماران باالی  55سال ابتال به بیماری عروق
كرونر قلبی مشاهده گردید.
 .4همچنین در  %92از بیماران باالی  50سال كه دارای
كلسترول باالتر از  200واحد بودند ابتال به بیماری عروق كرونر
قلبی مشاهده گردید.
 .5در  %61/8از بیماران با ماكزیمم ضربان قلب باالی 140
ابتال به بیماری عروق كرونر قلبی مشاهده گردید.
 .6در  %60/6از بیماران با اسکن تالیوم دارای نقص ثابت و

بحث و نتيجهگيري
در این پژوهش ،با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم  C4.5به
ارائه مدل و استخراج قوانین آن در راستای پیش گویی احتم ال
ابتال به بیماری عروق كرونر پرداختیم .از درخت تصمیم C4.5
نتایج قابل قبولی ب ه دس ت آم د ك ه دق ت آن  %80/2ب ود و
حساسیت آن یعنی تعداد نمونههایی كه به درس تی ع دم وج ود
ناراحتی قلبی را نشان دادهاند نسبت به كل نمونههایی كه واقع اً
بیماری عروق كرونر قلبی ندارند  %84/1میباشد.
همچنین با توجه به محاسبات انجام شده نرخ دستهبندی براب ر
اس ت ب ا  %6/72و مق دار پ یش بین ی مثب ت  %1/84و مق دار
پیشبینی منفی  %8/61به دست آمده است ك ه در مقایس ه ب ا
نتایج مطالعات انجام شده در حوزه دادهكاوی بیم اری قلب ی ب ا
الگ وریتم درخ ت تص میم ،دق ت ب ه دس ت آم ده الگ وریتم
پیشنهادی ،قابل قبول است .ای ن نت ایج در ج دول  3مش اهده
میشود.

جدول  :3مقایسه معيارهاي الگوریتم درخت تصميم  C4.5با سایر الگوریتمهاي درخت تصميم
(C4.5مدل پيشنهادي)

C&RT

QUEST

CHAID

حساسیت

84%/1

82%/67

56%

83%

ویژگی

72%/6

76%/5

84%/5

87%

معيارها

ارزش اخباری مثبت

84%/1

72%/5

73%

62%/5

ارزش اخباری منفی

61%/8

85%/5

71%/9

58%/33

دقت

80%/2

79%/1

72%/28

85%/7

همچنین با بررسی دقی تر یافتههای حاصل از مدل
موردنظرمان بیشترین فاكتورهای تأثیرگذار در ابتال بهترتیب
متغیرهای :سطح باالی كلسترول ،جنسیت ،سن باال ،باال بودن
ماكزیمم ضربان قلب ،اسکن تالیوم باالتر از  ،3نوار قلب
غیرنرمال و باال بودن م یزان اف سردگی ای جاد شده  stناشی از
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تست ورزش میباشد .با استفاده از قوانین به دستآمده برای
یك فرد جدید با داشتن متغیرهای مشخص ،میتوان تعیین كرد
كه احتمال ابتالی وی به بیماری كرونر قلبی چقدر خواهد بود.
در جدول  4به مقایسه نتایج پژوهش مشابه با پژوهش حاضر
میپردازیم.
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همچنین ریسك فاكتورهای :سطح باالی كلسترول ،جنسیت،
سن باال ،باال بودن ماكزیمم ضربان قلب ،اسکن تالیوم باالتر از
 ،3نوار قلب غیرنرمال و میزان باالی افسردگی  stدر تست
ورزش ،به ترتیب بیشترین تأثیر در ابتال به بیماری عروق كرونر
قلبی را دارا هستند؛ و فاكتورهای درد قفسه سینه و میزان قند
خون ناشتا كمترین تأثیر را دارند .این در حالی است كه براساس
مقایسههای انجام شده براساس اولویتبندی متغیرها توسط
الگوریتمهای موردبررسی نیز این متغیرها جزء فاكتورهای اول
قرار گرفتهاند كه نشان از اهمیت این متغیرها دارد .برخی از
مهمترین موارد این قوانین به شرح ذیل میباشد:

قابل برگشت ابتال به بیماری عروق كرونر قلبی مشاهده گردید.
 .7در  %58از بیماران با نوارقلب غیرنرمال ابتال به بیماری
عروق كرونر قلبی مشاهده گردید.
 .8در  %54/5از بیماران با میزان افسردگی  stدر تست ورزش
باالی  0/8ابتال به بیماری عروق كرونر قلبی مشاهده گردید.
 .9در  %7/2از بیماران با دارا بودن قند خون ناشتا ابتال به
بیماری عروق كرونر قلبی مشاهده گردید.

صباغ گل

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی
جدول  :4مقایسه نتایج مطالعات انجام شده در حوزه دادهكاوي در بيماري قلبی
نویسندگان و سال ارائه

الگوریتمهاي

نوع بيماري

تحقيق
Christine

مورداستفاده
رگرسیون لجستیك،
درخت طبقه بندی

انفاركتوس قلبی

[]21

()1998

Kajabadi

درخت تصمیم C4.5

انفاركتوس قلبی،
پیوند عروق كرونر
قلبی
بیماری قلبی

[)2009( ]22
Karaolis

[]19

()2009

Jyoti

[]20

()2011

مدل پيشنهادي

شبکه بیز درخت تصمیم،
شبکه عصبی مصنوعی
درخت تصمیم C4.5

بیماری عروق
كرونر قلبی

دقت مدل

یافتهها

نهایی (نوع)
( %81درخت
طبقهبندی)

عملکرد بهتر درخت تصمیم در
پیشگویی ابتال به انفاركتوس قلبی

محاسبه نشده

عوامل تأثیرگذار عمده بر بروز
بیماری قلبی مشخص شدهاند

سن ،سابقه خانوادگی بیماری قلبی ،مصرف
سیگار ،درد در ناحیه قفسه سینه ،فشارخون باال،
دیابت ،تعری شبانه ،استفراغ ،جنسیت و ...
چربی ،فاكتورهای خونی ،فاكتورهای چاقی،
متغیرهای قندی ،متغیرهای عمومی... ،

( %66درخت
تصمیم )C4.5

عوامل تأثیرگذار عمده بر بروز
انفاركتوس قلبی مشخص نشدهاند

جنسیت ،سن ،فشارخون باال ،چربی خون باال،
مصرف سیگار ،سطح كلسترول ،دیابت و ...

(%89درخت
تصمیم)

ایجاد قوانینی جهت یافتن ارتباط بین
متغیرها

%80/2

عوامل تأثیرگذار بر بروز بیماری،
ایجاد قوانینی جهت پیشگویی و
تشخیص بیماری

جنسیت ،سن ،درد قفسه سینه ،فشارخون باال،
قندخون ناشتا ،سطح كلسترول ،مصرف سیگار و
...
جنسیت ،سن ،سطح كلسترول ،درد قفسه سینه،
فشارخون باال و ...

مطاب مطالعات گذشته ،عملکرد مدلهای طبقهبندی كننده
ممکن است بر روی پایگاههای داده مختلف نتایج متفاوتی
داشته باشد .برای مثال  Karaolisو همکاران برای تشخیص
انفاركتوس قلبی و پیوند عروق كرونر قلبی با استفاده از درخت
تصمیمگیری ،از "الگوریتم درخت تصمیم برای ارزیابی ریسك
فاكتورهای بیماری عروق كرونر استفاده كردند"[ .]19یافتههای
آن مشابه با قوانین استخراج شده از الگوریتم درخت تصمیم در
مطالعه حاضر بوده ،ضمن اینکه درخت تصمیم ارائه شده در این
مطالعه از دقت باالتری برخوردار بوده است.
در بررسی انجام شده توسط  Jyotiجهت پیشبینی احتمال
ابتال به بیماری قلبی مدل ارائه شده توسط درخت تصمیم دارای
دقت  %89بوده است [ .]20در این پژوهش از شبکه عصبی
مصنوعی نیز استفاده شده است.
در پژوهش  Christineبه مقایسه عملکرد رگرسیون لجستیك
و چند الگوریتم از درخت تصمیم در تعیین ابتال به انفاركتوس

قلبی پرداخته شده است و مدل درخت تصمیم با حساسیت %81
به عنوان مدل مناسبی جهت پیشگویی معرفی شده است [.]21
همان طور كه در جدول  4مشاهده شد دقت ارائه شده در این
پژوهش در مقایسه با سایر پژوهشهای انجام شده باال و قابل
قبول بوده و میتواند در طراحی مدلهای مناسب جهت
پیشگویی امکان ابتالی افراد به بیماریهای قلبی استفاده شود.
همچنین میتواند در برنامههای غربالگری جهت شناسایی افراد
در معرض خطر استفاده شود .ضمناً با توجه به این كه نتایج
تحقی بر روی دادههای استاندارد صورت گرفت ،این نتایج
میتواند به عنوان مبنای ارزیابی برای پژوهشهای آتی قرار
گیرد .همچنین پیشنهاد میشود كه این مدل با مجموعه داده-
های واقعی بیشتر و در بازه زمانی طوالنی اجرا شده و پا از
رسیدن به سطح دقت مطلوب در برنامههای غربالگری مورد
استفاده قرار گیرد .آنگاه پا از ایجاد تغییرات ضروری به عنوان
مدل مناسب جهت پیشگویی بیماری عروق كرونر قلبی مورد
استفاده قرار گیرد.

3. Soni J, Ansari U, Sharma D, Soni S. Predictive Data
Mining for Medical Diagnoses: An Overview of Heart
Disease Prediction. International Journal of Computer
Applications 2011;17(8):85-93.
4. SubbalakshmiG, Ramesh K, Chinna Rao M.
Decision Support in Heart Disease Prediction System
using Naive Bayes. Indian Journal of Computer
Science and Engineering 2011;2(2):183-95.
5. Boo S, Froelicher ES. Cardiovascular Risk Factors
and 10-year Risk for Coronary Heart Disease in

References
1. Bridget B. Kelly; Institute of Medicine; Fuster,
Valentin. Promoting Cardiovascular Health in the
Developing World. A Critical Challenge to Achieve
Global Health. Washington, D.C; National Academies
Press; 2010.
2. Das R, Turkoglu I, Sengur A. Effective diagnosis of
heart disease through neural networks ensembles.
Expert Systems with Applications 2009;36(4):7675-80.

Journal of Health and Biomedical Informatics 2017; 3(4): 287-299

297

Downloaded from jhbmi.ir at 21:52 +0430 on Tuesday July 17th 2018

درخت تصمیم

بیماری عروق
كرونر

متغيرهاي پيشگویی كننده

Downloaded from jhbmi.ir at 21:52 +0430 on Tuesday July 17th 2018

صباغ گل

تشخيص بيماري عروق كرونر قلبی

Korean Women. Asian Nursing Research 2012;6(1):18.
6. Mohammadi F, Taherian A, Hosseini M A,
Rahgozar M. Effect of Home-Based Cardiac
Rehabilitation Quality of Life in the Patients with
Myocardical Infarction. Archives of Rehabilitation
2006; 7 (3):11-9. Persian
7. Fayyad M, Piatetsky-Shapiro G, Smyth P,
Uthurusamy R, Smyth Advances in Knowledge
Discovery and Data Mining. American Association for
Artificial Intelligence USA: 1996.
8. Lavrac N Selected techniques for data mining in
medicine. Artif Intell Med 1999;16(1):3-23.
9. Huang MJ, Chen MY, Lee SC. Integrating data
mining with case-based reasoning for chronic diseases
prognosis and diagnosis. Expert Systems with
Applications 2007;32(3):856-67.
10. Witten IH, Frank E Hall MA. Data Mining:
Practical Machine Learning Tools and Techniques. 4th
ed. Morgan Kaufmann: Elsevier Science; 2016.
11. Colombet I, Ruelland A, Chatellier G, Gueyffier F,
Degoulet P, Jaulent MC. Models to predict
cardiovascular risk: comparison of CART, multilayer
perceptron and logistic regression. Proc AMIA Symp
2000; 156–60.
12. Bellaachia A, Guven E. Predicting Breast Cancer
Survivability Using Data Mining Techniques.
Washington University 2005; 2(2): 53-62.
13. Stärk KDC, Pfeiffer DU. The application of nonparametric techniques to solve classification problems
in complex data sets in veterinary epidemiology – An
example. Intelligent Data Analysis 1999;3(1):23-35.
14. Ordonez C. Comparing Association rules and
Decision Trees for Disease Prediction. Intelligent Data
Analysis 2011; 15(2): 3-9.

15. Roiger RJ. Data mining: A tutorial-based primer.
2th ed U.S. Florida: CRC Press; 2017.
16. Ghazanfari M. Data Mining and Knowledge
Discovery. Tehran: Publication of Elmo Sanaat; 2008.
Persian
17. Chen J, Xing Y, Xi G, Chen J, Yi J, Zhao D, et al.
A Comparison of Four Data Mining Models: Bayes,
Neural Network, SVM and Decision Trees in
Identifying Syndromes in Coronary Heart Disease. In:
18. Liu D, Fei S, Hou ZG, Zhang H, Sun C, editors.
Advances in Neural Networks – ISNN 2007: 4th
International Symposium on Neural Networks, ISNN
2007, Nanjing, China, Jun 3-7, 2007, Proceedings,
Part I. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg;
2007. p. 1274-9.
19. Karaolis M, Moutiris JA, Papaconstantinou L,
Pattichis CS.
Association rule analysis for the
assessment of the risk of coronary heart events. Conf
Proc IEEE Eng Med Biol Soc 2009;2009:6238-41.
20. Jyoti S, Ujma A, Dipesh S, Sunita S. Predictive
Data Mining for Medical Diagnosis: An Overview of
Heart Disease Prediction. International Journal of
Computer Applications 2011; 17(8): 35-43.
21. Tsien CL1, Fraser HS, Long WJ, Kennedy RL.
Using classification tree and logistic regression
methods to diagnose myocardial infarction. Stud
Health Technol Inform 1998;52 Pt 1:493-7.
22. Kajabadi A, Saraee M, Asgari S. Medical Data
Mining: An Approach to Discovery Relationships
among
Cardiovascular
Risk
Factors. 3rd Iran
Datamining Conference, Iran, Tehran; 2009; Available
from:
www.civilica.Com/Paper-IDMC03IDMC03_065.

Journal of Health and Biomedical Informatics 2017; 3(4): 287-299

298

Journal of Health and Biomedical Informatics
Medical Informatics Research Center
2017; 3(4): 287-299

Downloaded from jhbmi.ir at 21:52 +0430 on Tuesday July 17th 2018

Original Article

Detection of Coronary Artery Disease Using C4.5 Decision Tree
Sabbagh Gol Hamed1*
 Received: 15 Dec, 2016

 Accepted: 7 Mar, 2017

Introduction: Today, one of the most common diseases and causes of death in the world is heart
diseases. Data mining techniques are very useful to create predictive models for identifying people at
risk and decreasing the disease complications. In this study, using C4.5 decision tree method, the
prevention and diagnosis of this disease are discussed.
Methods: This was an applied descriptive study. UCI standard data and Cleveland data

collection were used. The database contains 297 records. Analysis was performed through
Weka software and using CRISP3 methodology. The C4.5 decision tree model, using input
variables and determining the target variable, was created.
Results: According to the applied model, it was found that high levels of cholesterol, sex, age, high
maximum heart rate, scan thallium higher than 3 and abnormal ECG have the greatest impact on the
risk of coronary heart disease. Furthermore, by using the created decision tree, some rules were
extracted that can be used as a model to predict the risk of coronary heart disease. The accuracy of
the model created by using decision tree was over 80 percent.
Conclusion: According to our calculations, the rate of categorization was 72.6% and the accuracy of
C4.5 algorithm was 80.2% that in comparison with the results of studies in the field of data mining
of heart diseases, the obtained accuracy for the suggested algorithm is acceptable.
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