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مقدمه :با پیشرفت فناوری در دهه اخیر ،استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین در پیشبینی بیماریها بسیار حائز اهمیت و رو به
افزایش است .هدف از مطالعه حاضر بررسی اهمیت یکی از الگوریتمهای پرکاربرد در پیشبینی بیماریها به نام شبکه بیزین ساده و
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 Web of Science ،Science Direct ،Scopusو  Medlineبرای یافتن مقاالت در بازه زمانی سالهای  2007تا  2017انجام
گرفت.
نتایج :در مجموع  90چکیده یافت شد که  27مقاله با معیارهای ورود و خروج مطالعه همخوانی داشت .شبکه بیزین ساده در مقایسه با
بقیه الگوریتمهای موجود برای پیشبینی بیماریها قرار گرفت که در  92درصد ( 25از  27مقاله) نتایج ،الگوریتم بیزین از کارایی بهتری
برخوردار بود .نتایج پژوهش انجام شده مؤید اثربخشی الگوریتم بیزین ساده در پیشبینی بیماریها بود.
نتيجهگيري :شبکه بیزین ساده یکی از بهترین روشهای پیشبینی بیماریها در مقایسه با نظر متخصصان و الگوریتمهای موجود دیگر
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كاربرد شبکه بيزین ساده در پيشبينی بيماريها
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شبکه بیزین در مدلسازی علیت برای ساخت یک سیستم خبره
برای آندوسکوپی داخل روده به کار رفته و هدف از این سیستم
خبره هدایت آندوسکوپ در روده بیمار با کمک دوربین تصوویر
برداری بوده است .در سال  2016در مقاله موروری بور اهمیوت
الگوریتمهای بیزین در ده سال اخیر پرداخته شده است [ .]1در
دهههای اخیر از شبکه بیزین در علوم مهندسی و پزشکی بسیار
استفاده شوده اسوت .شوبکههای بیوزین در زمینوه اسوتدالل
احتمالی به طور گسترده مورد استفاده قورار میگیرنود و بوه
درخوت متصول بور روی احتمواالت اسوتدالل شوده تبودیل
میشوند .شبکههای بیزین به تجزیه زیرگراف اصلی ماکزیمم
درخت متصل تبدیل میشوند و بیشتر از درختهای متصول
کاربرد دارند [.]2 ،3
شبکه بیزین ساده یک مدل گرافیکی برای نمایش احتماالت
مابین متغیرهای موردنظر میباشد .از طرفی شبکههای بیزین
روشی برای نمایش توزیع احتمالی پیوسته بزرگ به صورت
نمایی و روش فشرده میباشند که اجازه محاسبات احتمالی
به طور مؤثر را میدهند .آنها از ساختار مدل گرافیکی برای
ضوابط مستقل مابین متغیرهای تصادفی استفاده میکنند.
شبکههای بیزین اغلب برای شرایط مدل احتمالی استفاده
میشوند و به استداللهای تحت شرایط نامشخص (احتمالی،
عدم قطعیت) کمک میکنند [.]4
شبکه بیزین ساده شامل بخش کیفی (مدل ساختاری) است
که نمایش بصری (شکل  )1از فعل و انفعاالت در میان
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متغیرها و بخش کمی (مجموعهای از مشخصات احتمال
محلی) را فراهم میکند .این شبکه مجاز به استنتاج احتماالت
و اندازهگیری عددی است که متغیرها یا مجموعهای از
متغیرها را تحت تأثیر قرار میدهد .بخش کیفی به صورت
توزیع احتمالی پیوسته که منحصر به فرد میباشد ،بر روی
کلیه متغیرها تعریف میشود .با پیشرفت فناوری در دهه اخیر،
استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین در درمان و پیشبینی
بیماریها رو به افزایش میباشد [.]5

شکل  :1ساختار شبکه بيزین ساده

از این رو قصد داریم یکی از الگوریتمهای پرکاربرد در
پیشبینی بیماریها به نام شبکه بیزین ساده را طبقهبندی
نماییم .از طرفی برای پیشبینی صحیحتر بیماریها ،استفاده از
الگوریتم کارای بیزین ساده حائز اهمیت میباشد و میتواند به
پزشکان برای تشخیص صحیح بیماریها کمک نماید تا در
مواقعی که بیمار با تردید در تشخیص مواجه میشود ،اطمینان
حاصل شود .این امر رضایت بیماران را نیز به همراه خواهد
داشت ،زیرا در برخی مواقع موجب کاهش هزینههای تشخیصی
برای بیمار میگردد [.]6
جستجوهای انجام شده نشان میدهد که هیچ مقاله فارسی
پیرامون کاربرد شبکه بیزین ساده در پیشبینی بیماریها به
شیوه مرور نظاممند انجام نشده است و مطالعات خارجی نیز
کاربرد شبکه بیزین را در پیشبینی بیماریهای مختلف نشان
دادهاند Petousis .و همکاران با کمک شبکه بیزین ساده به
پیشبینی سرطان ریه با ویژگیهای بیماری پرداختهاند که
نتایج حاصل از آن نشان میدهد که با کمک شبکه بیزین
پیشبینی این بیماری به سادگی امکانپذیر است و نسبت به
تصمیم خبرگان در پیشبینی بیماری از صحت باالتری
برخوردار میباشد [.]7
در مطالعهای دیگر  Finkelsteinو همکاران در پیشبینی
بیماری آسم نیز از شبکه بیزین ساده استفاده نمودهاند و نشان
دادند که صحت و دقت این روش نسبت به تصمیم خبرگان
باالتر میباشد و میتوان از این روش به عنوان روشی قابل
اعتماد در تصمیمگیری استفاده کرد [.]8
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مقدمه
تاریخچه شبکه بیزین با کشف فرمول بیز که توماس بیز
کشیش انگلیسی در سال  1763کشف کرد ،برمیگردد سپس
در سال  1980شبکه بیزین با توجه به فرمول آن به وجود آمد
(فرمول  )1و نخستین بار در دهه هشتاد میالدی در حوزه
پزشکی به کار برده شد .شبکه بیزین ساده شامل دستهبندی
احتمالی ساده میباشد که مدل احتمالی مستقل نتیجه شده از
تئوری بیز است و دارای ساختاری ساده میباشد که در این
ساختار گرهها به عنوان متغیرهای مستقلی هستند که هیچ
وابستگی بین آنها وجود ندارد .ایجاد مدل بیزین ساده در سریع
ترین زمان ممکن امکانپذیر است؛ که در فرمول  1یا فرمول
احتمال شرطی بیز Ci ،کالس  iو  Xمتغیرهای مستقل ( X1,..,
 )Xnمیباشد.

لنگريزاده و همکاران

زمستان  ،1395دوره سوم ،شماره چهارم
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روش
این پژوهش از نوع مطالعات مروری نظام یافته است .ابتدا به

((“Naïve Bayesian classifier”[Mesh]) or (disease prediction)) or ((“Naïve Bayes models”[Mesh] or
(disease prediction) or (predicting disease)- (“Naïve Bayes algorithms” [Mesh])- ( “Naïve Bayesian
)]network” [Mesh])- (“Naïve Bayesian classifier” [Mesh

مستندات مرتبط در بازه زمانی براساس معیارهای ورود و خروج
انتخاب شدند .ابزار سنجش کیفیت گزیدهای از چک لیست
استروب ( )STROBEبود .سپس نتایج در فرم استخراج داده
ثبت و در نهایت تحلیل و طبقهبندی شد .معیارهای خروج
عبارت بودند از مقاالتی که مطالعات پیشبینی بیماری را انجام

نداده بودند ،مقاالتی که متن آنان کامل نبود ،خارج از بازه
زمانی تعیین شده بود و به زبان غیر از انگلیسی بود .بدین
ترتیب تعداد  27مقاله باقی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
جدول  1و نمودار  1به ترتیب تعداد و مراحل انتخاب مقاالت را
نمایش میدهد.

جدول  :1مقاالت استخراج شده از پایگاه داده
ردیف
1
2
3
4
5
6

پایگاه داده
Scopus
Science Direct
Web of Science
Medline
تکراری
مجموع

تعداد مقاالت براساس جستجو اوليه
36
28
19
7
25
تکراری25 :
کل مقاالت65 :
مقاالت غیرمرتبط38 :
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بنابراین ،هدف این پژوهش مرور مطالعات مرتبط و طبقهبندی
مقاالت پیشبینی بیماریها به کمک شبکه بیزین ساده (تأکید
بر الگوریتم بیزین ساده در مقایسه با مابقی الگوریتمها) به
صورت نظام یافته میباشد .ضرورت انجام این پژوهش برای
آگاهی محققین مراقبت بهداشتی و پزشکان میباشد که با
مطالعه این طرح میتوانند از مزایای شبکه بیزین ساده برای
تشخیص بیماریها آگاه شوند و با استناد به مقاالت به کار رفته
در شرایط مشابه از شبکه بیزین ساده برای پیشبینی بیماری
خاص بر حسب تخصص خود یاری جویند.

بررسی و مطالعه متون در زمینه بیماریهای پیشبینی شده
توسط شبکه بیزین ساده پرداخته شد .مقاالت از طریق
جستجوی اینترنتی در پایگاههای داده و موتورهای جستجو از
قبیل  Web of Science ،Science Direct ،Scopusو
 Medlineبرای یافتن مقاالت به زبان انگلیسی در بازه زمانی
سالهای  2007تا  2017انجام گرفت؛ بنابراین معیارهای ورود
مقاالت قرار گرفتن در بازه زمانی معرفی شده بود .زبان
انگلیسی مقاالت دومین معیار ،عنوان و چکیده مقاالت که
مناسب با کلیدواژههای اشاره شده بودند ،سومین معیار و در
نهایت وجود متن کامل مقاالت چهارمین معیار ورود به مطالعه
بودند .در این پژوهش کلید واژههای جستجو با استفاده از
عملگرهای بولین  ANDو  ORانجام گرفت .کلید واژهها
عبارتاند از:

لنگريزاده و همکاران
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نتایج
میزان تأثیرپذیری شبکه بیزین ساده در پیشبینی بیماریها و
نتایج حاصل از این مقاالت در جدول  2در این بخش توصیف
شده است .مشخصات مطالعات انجام شده طی جدول  2ارائه
میگردد که مشخصات شبکه بیزین با معیارهای سطح زیر
نمودار ( ،)AUCنمودار راک ( ،)ROCصحت ()Accuracy
و حساسیت ( )Sensitivityگزارش شده است که هرچه این

مقادیر به عدد یک یا صد درصد نزدیکتر باشند ،الگوریتم از
کارایی باالیی برخوردار خواهد بود و نزدیک بودن این معیارها
به صفر ،نشاندهنده عدم کارایی الگوریتم میباشد [.]1
با توجه به این که بیماری قلبی و سرطان از بیماریهایی
هستند که شبکه بیزین ساده در پیشبینی آنها مؤثر واقع شده
است ،لذا این دو موضوع را به صورت مجزا مورد بررسی قرار
دادهایم.

جدول  :2مشخصات و نتایج مطالعات انجام شده
ردیف

مطالعه

تعداد گروه هدف

مشخصات شبکه

نوع بيماري

نتایج

بيزین ساده
1

 Petousisو
همکاران []7

25486

2

لقمانپور و همکاران []9

10909

3

 Finkelsteinو
]8[ Jeong
 Xiongو همکاران
[]10
]11[ Wang

7001

Sensitivity:0/8

---

ROC:0/7

قلبی

6

 Wangو دیگران
[]12
 Stylianouو
همکاران []13

 12مجموعه داده
SEER
()2369927
117

Accuracy:0/8

سرطان سینه

Accuracy:0/8

مرگومیر بعد از سرطان مثانه

19985

AUC:0/97
Sensitivity:0/97

مرگومیر بعد از ضربه مغزی

8

 Sinhaو همکاران
[]14

53

Accuracy:0/7

سرطان روده بزرگ

9

 Pauloseو
]15[ Kalirajan
 Makondو
همکاران []16
 Elsayadو
]17[ Fakhr

---

Accuracy:0/80

غده سمی

438

Sensitivity- 1
Specificity:
Accuracy:0/97

سرطان ریه
قلبی -عروقی

---

Accuracy:0/75

کرون

50000

Accuracy:0/82
Sensitivity:0/7

سرطان ریه

4
5

7

10
11

12
13

322

 Diasو همکاران
[]18
 Wangو همکاران
[]19

303

AUC:0/75
ROC:0/75
Accuracy:91-0/97
ROC:0/8-0/9

سرطان ریه

پیشبینی بیماری سرخرک کرونری با استفاده از الگوریتم  NBو تصمیم خبرگان و برتری
الگوریتم  NBدر صحت و دقت نسبت به تصمیم خبرگان

نارسایی بطن راست

پیش بینی بنارسایی بطن راست با استفاده از الگوریتم  NBو تصمیم خبرگان و برتری
الگوریتم  NBدر صحت و دقت نسبت به تصمیم خبرگان

آسم

پیش بینی آسم با استفاده از الگوریتم  NBو  SVMو برتری الگوریتم  NBدر صحت و
دقت نسبت به الگوریتم SVM
پیش بینی بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم  NBو  AdaBoostو Random
 Forestو برتری نسبی الگوریتم  AdaBoostنسبت به الگوریتم NB
پیش بینی سرطان سینه با استفاده از الگوریتم  NBو  TANو برتری الگوریتم  NBدر
صحت و دقت نسبت به الگوریتم TAN
پیشبینی مرگ و میر بعد از سرطان مثانه با استفاده از الگوریتمهای  KNN ،NBو شبکه
عصبی پس انتشار .برتری الگوریتم  NBدر صحت و دقت نسبت به الگوریتمهای ذکر شده
پیشبینی مرگ و میر بعد از ضربه مغزی با استفاده از روشهای  NBو رگرسیون
لجستیک SVM ،و  Forest Randomو برتری روش  NBدر صحت و دقت نسبت
به روشهای مذکور
پیش بینی سرطان روده بزرگ با استفاده از الگوریتم  NBو تصمیم خبرگان و برتری
الگوریتم  NBدر صحت و دقت نسبت به تصمیم خبرگان
پیش بینی غده سمی با استفاده از الگوریتم  NBو تصمیم خبرگان و برتری الگوریتم NB
در صحت و دقت نسبت به تصمیم خبرگان
پیش بینی سرطان ریه با استفاده از الگوریتم  NBو  SVMو رگرسیون لجستیک و برتری
الگوریتم  NBدر صحت و دقت نسبت به الگوریتمهای مذکور
پیش بینی بیماری قلبی -عروقی با استفاده از الگوریتم  NBو ( TANبا صحت )%80 :و
( SVMبا صحت )%95 :و برتری الگوریتم  NBدر صحت و دقت نسبت به الگوریتمهای
مذکور
و دیگران پیش بینی بیماری کرون با استفاده از الگوریتم  NBو TANو رگرسیون
لجستیک و برتری الگوریتم  NBدر صحت و دقت نسبت به الگوریتمهای مذکور
پیش بینی سرطان ریه با استفاده از الگوریتم  NBو  SVMو رگرسیون لجستیک و برتری
الگوریتم  NBدر صحت و دقت نسبت به الگوریتمهای مذکور
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نمودار  :1دیاگرام روند انتخاب مطالعات وارد شده به مرور نظاممند
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14

 Sacchiو همکاران
[]20
 Sangedaو
همکاران []21
 Moralesو
همکاران []22
egnier-Coudert
و همکاران []23

28778

زمستان  ،1395دوره سوم ،شماره چهارم

جدول  :2مشخصات و نتایج مطالعات انجام شده (ادامه)
گلوکوم (آب سیاه)
Accuracy:0/8

45
1700

Accuracy:0/93
Sensitivity:0/92
AUC:0/67

پارکینسون
سرطان پروستات

18

 Ngو همکاران []24

325

Accuracy:0/895

سرطان

19

 Luو همکاران []25

987

AUC:0/93

بیماری عروق کرونر

20

 Gaoو دیگران []26

77

AUC:0/82

دیابت نوع 1

21

 Paredesو همکاران
[]27
 Ouyangو دیگران
[]28

1000

AUC:0/91

قلبی

384

Accuracy:0/72

فشارخون باال

23

 Forsbergو
همکاران []29

189

ROC:0/85

Operable Skeletal

24

 Miettinenو
]30[ Juhola
 Serpenو همکاران
[]31
 Sakaiو همکاران
[]32
 Chenو همکاران
[]33

3833

Accuracy:0/73

otoneurological

30

Accuracy:0/73

آمبولی ریه

169

کارآیی باال

آپاندیس حاد

2949

Accuracy:0/83
Sensitivity &0/88
Specificity:

عروق کرونر

15
16
17

22

25
26
27

پیشبینی برآورد بقا در بیماران مبتال به متاستاز قابل عالج و درمان اسکلتی با استفاده از
روشهای  NBو تصمیم خبرگان و برتری الگوریتم  NBدر صحت و دقت نسبت به
تصمیم خبرگان
پیشبینی بیماری  otoneurologicalبا استفاده از روشهای  NBو تصمیم خبرگان و
برتری الگوریتم  NBدر صحت و دقت نسبت به تصمیم خبرگان
پیش بینی آمبولی ریه با استفاده از الگوریتم  NBو درخت تصمیم  C4.5و برتری
الگوریتم  NBدر صحت و دقت
پیشبینی آپاندیس حاد با استفاده از روشهای  NBو تصمیم خبرگان و برتری الگوریتم
 NBدر صحت و دقت نسبت به تصمیم خبرگان
پیشبینی  CADبا استفاده از روشهای  SVM ،KNN ،NBو  NNو برتری
الگوریتم  NBدر صحت و دقت نسبت به الگوریتمهای مذکور

استفاده از شبکه بيزین ساده در پيشبينی بيماريهاي

خصوص شبکه بیزین ساده دستهبندی نمودهاند و نتایج مثبتی
را گزارش کردهاند.

 22/2درصد از مقاالت در این مطالعه مربوط به بیماریهای
قلبی میباشد .شاید بتوان تشخیص بیماریها با استفاده از
الگوریتمهای هوش مصنوعی را مفیدترین کاربرد هوش
مصنوعی تاکنون دانست .یکی از شایعترین بیماریها و علل
مرگومیر در دنیای امروز بیماریهای قلبی است .در تشخیص
این نوع بیماریها معموالً عواملی چون سن ،جنسیت ،فشار
خون ،میزان کلسترول مدنظر قرار میگیرند و در نهایت میزان
ریسک بیمار در مقابل بیماریهای قلبی تعیین میشود [ .]34در
این پژوهش شش مقاله از روشهای یادگیری ماشین (شبکه
بیزین ساده) به تشخیص این بیماری پرداختهاند .از طرفی
بیماریهای قلبی یک از عوامل اصلی مرگومیر در دنیا ،به
خصوص ایران ،است و بهترین درمان آن تشخیص به موقع و
پیشگیری آن است [ .]35هدف این پژوهش دستهبندی مقاالتی
است که بیماری قلبی را با روشهای یادگیری ماشین به

استفاده از شبکه بيزین ساده در پيشبينی سرطان

قلبی

 29/6درصود از مقاالت در این موطالعه مربوط به سورطان
میباشد .پیشبینی تشخیص ،بقا و عود بیماران مبتال به
سرطان ،همواره از چالشهای مهم برای محققین و پزشکان
بوده است .امروزه به مدد علوم انفورماتیک پزشکی ،امکان رفع
این چالشها با بهرهگیری از اطالعات قبلی ثبت شده از بیماران
تا حدود زیادی محقق گردیده است .با فناوریهای کمهزینه
سختافزاری و نرمافزاری ،دادهها با کیفیت بهتر و در حجمهای
باالتر به صورت خودکار ذخیره میگردند و به کمک تجزیه و
تحلیل بهتر آنها ،این حجم عظیم از دادهها به صورتی کارآمد
و مؤثرتر پردازش میشوند .الگوریتمهای دادهکاوی ،مدلهای
بهینهای هستند که در پیشبینی تشخیص ،بقا و عود سرطان به
کار رفته و دقت قابل توجهی از خود نشان دادهاند [ .]36نتایج
حاصل از این الگوریتمها ،نه تنها به پزشکان در تصمیمگیری
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Accuracy:0/8

HIV

پیش بینی بیماری گلوکوم با استفاده از الگوریتم  NBو تصمیم خبرگان و برتری الگوریتم
 NBدر صحت و دقت نسبت به تصمیم خبرگان
پیش بینی  HIVبا استفاده از الگوریتم  NBو تصمیم خبرگان و برتری الگوریتم  NBدر
صحت و دقت نسبت به تصمیم خبرگان
پیش بینی میزان غش در بیماران پارکینسونی با استفاده از الگوریتم  NBو  SVMو
برتری الگوریتم  NBدر پیشبینی
پیش بینی سرطان پروستات با استفاده از الگوریتم  NBو  TAN ،SVMو  MLPو
رگرسیون لجستیک و برتری الگوریتم  NBدر صحت و دقت نسبت به الگوریتمهای مذکور
پیش بینی سرطان با استفاده از الگوریتم  NN ،SVM ،NBو برتری الگوریتم ( NNبا
صحت )0/99 :نسبت به الگوریتم NB
پیش بینی بیماری  CADبا استفاده از الگوریتم  NBو  KNN ،SVMو برتری
الگوریتم  NBدر صحت و دقت نسبت به الگوریتمهای مذکور
پیش بینی دیابت نوع  1با استفاده از الگوریتم  NBو تصمیم خبرگان و برتری الگوریتم
 NBدر صحت و دقت نسبت به تصمیم خبرگان
پیش بینی بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم  NBو تصمیم خبرگان و برتری الگوریتم
 NBدر صحت و دقت نسبت به تصمیم خبرگان
پیشبینی پرفشاری بیماران با استفاده از روشهای  NBو تصمیم خبرگان و برتری
الگوریتم  NBدر صحت و دقت نسبت به تصمیم خبرگان

كاربرد شبکه بيزین ساده در پيشبينی بيماريها

بهتر کمک میکند بلکه باعث آشکار شدن برخی از الگوهای
پنهان و ناشناخته میشود که شاید توجه خاصی به آنها
معطوف نبوده است.

لنگريزاده و همکاران

بحث و نتيجهگيري
با ورود فناوری به حوزه پزشکی ،ارائه خدمات پزشکی با دقت
بیشتری انجام میشود .همانطور که در پژوهش حاضر اشاره
شد ،در حوزههای پیشبینی بیماریهایی مانند سرطان ،بیماری
های قلبی -عروقی ،آسم ،ریه ،دیابت ،آپاندیس و مغزی عصبی
از الگوریتمهای یادگیری ماشین استفاده شده است.
در  92درصد مقاالت شبکه بیزین ساده ( Naïve Bayesian
 )networkدارای کارآیی بهتری نسبت به الگوریتمهای -k
نزدیکترین همسایه ( ،)KNNماشین بردار پشتیبان (،)SVM
بیزین ساده درخت افزودنی ( ،)TANشبکه عصبی (،)NN
شبکه عصبی ( )MLPو جنگل تصادفی ( )RFداشت.
 Elsayadو همکاران در مطالعه خود با هدف شناسایی کارایی
الگوریتمهای یادگیری ماشین در پیشبینی بیماری قلبی-
عروقی ،شبکه بیزین ساده را بهترین الگوریتم در پیشبینی
بیماری دانستهاند و با مقایسه صحت و دقت این الگوریتم در
مقایسه با الگوریتمهای  TANو  SVMبه این نتیجه رسیده-
اند [.]17
 Sakaiو همکاران نیز در مطالعه خود به پیشبینی آپاندیس یا
کمک شبکه بیزین ساده با شرط مستقل بودن متغیرها پرداخته-
اند و در نهایت با مقایسه شبکه بیزین ساده با نظر خبرگان،
کارایی باالی شبکه بیزین ساده را در دقت و صحت تأیید
نمودهاند [ .]32این مقاله استفاده از شبکه بیزین ساده را به
عنوان سیستمی در راستای پشتیبانی از تصمیم پزشکان معرفی
نموده است.
از سویی دیگر برای نشان دادن مفید بودن الگوریتمهای
یادگیری ماشین به خصوص شبکه بیزین ساده در پیشبینی
بیماریها ،جدول  2تمام مقاالت را در ده سال اخیر دستهبندی
نموده است .در دو مورد گزارش شده در ردیف  4و  18جدول
که الگوریتم بیزین ساده در مقابل سایر الگوریتمها از کارایی

تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر بخشی از طورح پژوهشوی نویسونده مسوئول بوا
شماره طرح  27276است که با حمایت دانشگاه علووم پزشوکی
ایران انجام شده است .بدین ترتیوب مراتوب تشوکر از حمایوت
مالی و معنوی به عمل میآید.

Applying data mining techniques to determine
important parameters in chronic kidney disease and the
relations of these parameters to each other. J Renal Inj
Prev 2017; 6(2): 83–7.
3. Langarizadeh M, Khajehpour E, Salari R,
Khajehpour H. Assessment of differential diagnosis of
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پایینتری برخوردارند ،اما باز هم صحت قابل قبولی را گزارش
کردهاند.
مطالب مطرح شده ضمانت کامالً مفید بودن شبکه بیزین ساده
در پیشبینی بیماریها نیست ،اینکه الگوریتمی مفید واقع شوود
یا خیر وابسته بوه انگیوزه فراهمآورنودگان مراقبوت سوالمت در
استفاده از این گونه الگوریتمها است .از سویی دیگر جهت مفید
واقع شدن این گونه الگوریتمها از سوی کاربر ،آموزش صوحیح،
دادن انگیزه و سهولت استفاده مؤثر میباشد .از طرفوی بایسوتی
به کاربران آموزش داد که استفاده از این الگوریتمهوا صورفاً در
جهت تأیید یا رد تصمیم گرفته شده از سوی آنوان مویباشود و
نقش حمایتی دارد [.]37
با توجه به مطالب بیان شده ،نفوذ فناوریهای نوین در حوزه
پزشکی در داخل کشور اندک است .در حوزه پیشبینی بیماری-
ها هنوز فعالیتهای جدی به چشم نمیخورد و پزشکان بسیار
کم از این گونه الگوریتمها برای پیشبینی بیماریها جهت
تأیید تصمیم خود استفاده میکنند .هدف این پژوهش ،گزارش
استفاده از این گونه الگوریتمها در پیشبینی بیماریهای
مختلف با نتایج صحت و دقت باال میباشد.
در نهایت ،نتایج حاصل از این مطالعه ،استفاده از شبکه بیزین
ساده را به عنوان یکی از روشهای ساده یادگیری ماشین برای
صحت تصمیمات پزشکان پیشنهاد میدهد .نتایج بیان شده در
این پژوهش استفاده از این گونه الگوریتمها را با توجه به
صحت و دقت باالی گزارش شده ،تأیید مینماید؛ لذا ضروری
است که توجه به الگوریتمهای یادگیری ماشین و کاربرد آن در
حوزه پزشکی در جهت حمایت از تصمیمات پزشکان مورد توجه
قرار گیرد و در پژوهشهای علمی اثربخشی آن مورد مطالعه
قرار گیرد.
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Introduction: Due to the improvement of technology during the last decade, using machine

learning algorithms for predicting diseases has found great importance. The goal of this
research was to investigate the importance of Naïve Bayesian network as the most applied
algorithm in predicting diseases and classifying relevant articles related to disease prediction
with data mining algorithms.
Methods: This was a systematic review study. A comprehensive search was performed from
2007 to 2017 in online databases and search engines including Scopus, Science Direct, web
of science and MEDLINE.
Results: From a total of 90 identified abstracts through the research, 27 ones were
compatible with inclusion and exclusion criteria. Naïve Bayesian network was compared
with other algorithms and in 92% of articles (25 articles out of 27), it had better accuracy in
disease prediction. Results of this research showed effectiveness of Naïve Bayesian
algorithm in disease prediction.
Conclusion: Naïve Bayesian network is one of the best algorithms for disease prediction in
comparison with experts’ decision and other algorithms. This algorithm can be used beside
physicians’ decision to improve the accuracy of disease prediction.
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