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تشخیص بیماری تب کریمهکنگو با استفاده از درخت تصمیم C4.5
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 پذیرش مقاله96/6/27 :

مقدمه :با شروع فصل تابستان ،بیماری بین انسان و حیوان ،یعنی تب کریمهکنگو به سرعت شیوع پیدا میکند .تشخیص این بیماری با
استفاده از آزمایشهای الزم ،در کمترین حالت زمانی حدود یک هفته به طول میانجامد .روشهای دادهکاوی و یادگیری ماشین متعددی
برای ایجاد مدلهای پیشگوییکننده جهت شناسایی افراد در معرض خطر وجود دارد .در این پژوهش از درخت تصمیم  C4.5به دلیل
سادگی و کارآمدیاش به منظور تشخیص این بیماری استفاده شده است.
روش :این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی است .در این پژوهش از دادههای مربوط به افراد مظنون به بیماری تب کریمهکنگو
استفاده شد .این دادهها در یک دوره  4ساله از سال  1393از مراکز درمانی کشور جمعآوری شد .این پایگاه داده شامل  965رکورد و 28
ویژگی است .ابتدا با استفاده از روش انتخاب ویژگی برنامهنویسی درجه دو ،متغیرهای مؤثر و تأثیرگذار بر مدل انتخاب و سپس درخت
تصمیم  C4.5با به کارگیری متغیرهای ورودی و تعیین متغیر هدف ایجاد گردید .تجزیهوتحلیل دادهها به کمک نرمافزار Matlab
صورت گرفت.
نتایج :با توجه به مدل مشخص شد که متغیرهایی همچون تب ،خونریزی ،شروع ناگهانی عالئم ،افزایش آنزیمهای کبدی ،افزایش
بیلی روبین توتال ،کاهش هموگلوبین Proteinuria ،Leukocytosis ،Hematuria ،و  Leukopeniaبیشترین تأثیر را در
تشخیص به این بیماری دارند.
نتيجهگيري :نتایج نشان میدهد که معیار حساسیت مدل پیشنهادی %95 ،و معیار تشخیص آن  %50است که در مقایسه با مطالعات
انجامشده دیگر در حوزه دادهکاوی پزشکی ،از اثربخشی قابل قبولی در تشخیص این بیماری برخوردار است.
كليد واژهها :سیستم تصمیمیار پزشکی ،تشخیص بیماری ،تب کریمهکنگو ،درخت تصمیم C4.5
ارجاع :اسماعیلی گوهری رضا ،اسماعیلی گوهری الهام ،شفیعی مهدی .تشخیص بیماری تب کریمهکنگو با استفاده از درخت تصمیم  .C4.5مجله انفورماتیک سالمت و زیست
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تشخيص بيماري تب كریمهكنگو

کار میروند ،برای مثال میتوان از کاربرد دادهکاوی در مواردی
چون شناسایی الگوهای بازاریابی ،پیشبینی رفتار مشتری،
تشخیص و پیشبینی بیماریها و شناسایی تقلب نام برد [.]6
امروزه ،استفاده از روشهای متنوع دادهکاوی و استخراج دانش
برای شناسایی الگوها و ارتباطات میان متغیرهای مختلف در
تولید مدلهای پیشبینیکننده در علوم پزشکی بسیار مورد
توجه قرار گرفته است [ .]7یکی از کاربردهای دادهکاوی در
حیطه پزشکی ،استفاده از آن در جهت شناسایی و تشخیص
بیماریها ،دستهبندی بیماران و پیدا کردن الگوهایی برای
تشخیص سریعتر بیماری و جلوگیری از بروز عوارض در آنها
است .دادهکاوی پزشکی دارای پتانسیل زیادی برای کشف
الگوهای پنهان موجود در دادهها است که این الگوها میتوانند
برای تشخیصهای بالینی مورد استفاده قرار گیرند [.]4 ،8
افزایش دقت تشخیص ،کاهش هزینهها و کاهش منابع انسانی
از جمله مزایای استفاده از دادهکاوی در تجزیه و تحلیل پزشکی
است [ .]9 ،10به طور کلی تکنیکهای دادهکاوی به دو دسته
تقسیم میشوند :توصیفکننده و پیشگوییکننده .تکنیکهای
توصیفی ،خواص عمومی دادهها را مشخص میکنند و هدف
آنها پیدا کردن الگوهای قابل تفسیر توسط انسان از دادهها
است .تکنیکهای پیشگویانه ،پیشبینی رفتار آینده دادهها را
برعهده دارند و هدف آنها به کارگیری چند متغیر در پایگاه
داده برای پیشبینی مقادیر آینده یا ناشناخته دیگر متغیرها است
[ .]11یکی از روشهای پیشبینی ،دستهبندی است .دستهبندی
یک تابع یادگیری است که یک قلم داده را به یکی از
دستههای از قبل تعریفشده نگاشت میکند.
یکی از روشهای متداول دستهبندی ،درخت تصمیم است.
ساختار درخت تصمیم در یادگیری ماشین ،یک مدل
پیشبینیکننده است که حقایق مشاهده شده در مورد یک
پدیده را به استنتاجهایی در مورد مقدار هدف آن پدیده نگاشت
میکند .یادگیری درخت تصمیم یکی از رایجترین روشهای
دادهکاوی است که به دلیل سادگی و کارآمدیاش ،علی رغم
مشکالتی از جمله امکان وجود صفات دارای نویز و یا صفات
فاقد مقدار ،به شکل گستردهای در مسائل مختلفی استفاده
میشود .پرکاربرترین الگوریتم مورد استفاده در ساخت درخت
تصمیم ،الگوریتم  C4.5است [ .]12 ،13در ادامه به بیان
تعدادی از پژوهشهایی که با استفاده از الگوریتمهای یادگیری
ماشین به پیشبینی و تشخیص بیماریهای مختلف پرداختهاند،
میپردازیم.
 Tannerو همکاران از دستهبند درخت تصمیم  C4.5به
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مقدمه
تب کریمه کنگو ( Crimean-Congo Hemorrhagic
 CCHF)Feverیک بیماری خونریزیدهنده ویروسی است
که عامل آن ویروسی از گروه  Arbovirusو جنس
 Nairovirusو از خانواده  Bunyavirdaeمیباشد .این
بیماری برای اولین بار در سال  1942در کریمه روسیه دیده
شد .در سال  1944در خالل جنگ جهانی دوم بیماریای در
شبه جزیره کریمه شایع و باعث مرگ بیش از  200نفر از
روستاییان و سربازان گردید .سپس در سال  1956موارد مشابه
آن در کنگو (زئیر) مشاهده گردید و ویروس عامل بیماری از
افراد مبتال جداسازی شد و به عنوان ویروس کنگو نامگذاری
شد .در سال  1969مشخص شد که عامل ایجادکننده تب
خونریزیدهنده کریمه مشابه عامل بیماری است که در سال
 1956در کنگو شناخته شده است و به همین دلیل نام تب
خونریزیدهنده کریمه کنگو برای این بیماری ویروسی نامیده
شد [ .]1در سال  ،1970این بیماری برای اولین بار در ایران
گزارش شد .در این بیماری ،بیمار در طی مدتی که در
بیمارستان بستری است به شدت برای دیگران آلودهکننده
است .دوره کمون این بیماری  4-9روز است .شایعترین عالئم
بیماری عبارتاند از تب ،سردرد ،درد عضالنی ،حالت تهوع،
درد شکم ،اسهال ،سرگیجه و حساسیت به نور ،خروج خون از
منافذ بدن ،خونریزیهای پتشی زیرپوستی (لکههای خونی
زیرپوستی) [.]1
تشخیص صحیح بیماریها در بسیاری از موارد ،امری مهم و
دشوار است .محیط مراقبت سالمت ،سرشار از دادههای خام
مفید است درحالی که ما نیازمند دانش در این حیطه هستیم
[ .]2حجم دادههای پزشکی روزبهروز در حال افزایش است و
پزشکان معموالً اطالعات ارزشمندی را در خصوص بیماریها،
ارتباط آنها با یکدیگر و عوامل ایجادکننده آنها به دست
میآورند []3؛ اما این مجموعه دادههای خام به خودیخود
ارزشی ندارند و برای معنی بخشیدن به این دادهها باید آنها را
تحلیل و به اطالعات و یا به عبارت بهتر به دانش تبدیل کرد
[ .]4امروزه استفاده از دادهکاوی در تحقیقات زیست پزشکی
بسیار مورد توجه قرار گرفته است .دادهکاوی میتواند ارتباطات
و وابستگیهای جدید و بدیعی را کشف کند که برای پزشکان
مفید هستند؛ به عبارت دیگر ،از دادهکاوی میتوان به عنوان
یک روش معتبر ،حساس و قابل اعتماد برای کشف الگوها و
روابط بین آنها استفاده کرد [.]5
ابزارهای دادهکاوی به طور گسترده در زمینههای مختلف به
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 Wangو همکاران با استفاده از ترکیب درخت تصمیم و
شبکه عصبی بر روی  2964زن به پیشبینی خطر ابتال به
پوکی استخوان در زنان پرداختند .آنها از  33ویژگی برای این
منظور استفاده کردند .میانگین دقت آنها در بهترین مدل
 70/5درصد بوده است [ .]21در تحقیق دیگری که توسط
 Gaoو همکاران بر روی  14فرد سالم و  14فرد بیمار مبتال
به پوکی استخوان انجام شد ،آنها موفق شدند با استفاده از
درخت تصمیم (الگوریتم  )C4.5با دقت مناسبی به تشخیص
بیماری پوکی استخوان بپردازند [.]22
در مطالعه انجامشده توسط  Tsienو همکاران ،جهت
پیشبینی امکان زنده ماندن بیماران مبتال به سرطان سینه
الگوریتم  C4.5با میزان دقت  86/7درصد به عنوان بهترین
مدل پیشگوییکننده معرفی شده است [ .]23در مطالعه
انجامشده توسط  Bellaachiaو همکاران ،بیان شده است که
مدلهای درخت تصمیم (از جمله  ID3و  )C4.5برای انجام
تحلیلهای اکتشافی در پایگاه دادههای بزرگ نسبت به
مدلهای دیگر موفقتر عمل میکنند [.]24
 Soniو همکاران با استفاده از سه الگوریتم شبکه بیز ،درخت
تصمیم و شبکه عصبی مصنوعی به تشخیص بیماری قلبی و
افراد در معرض خطر پرداختند .آنها با استفاده از ویژگیهایی از
جمله جنسیت ،سن ،درد قفسه سینه ،فشارخون باال ،قندخون
ناشتا ،سطح کلسترول و مصرف سیگار به ایجاد قوانینی جهت
یافتن ارتباط بین متغیرها پرداختند .نتایج ارزیابیها نشان داد که
درخت تصمیم با  %89بیشترین دقت را در میان روشهای
دیگر دارد [.]3
 Suو همکاران توانستند بر پایه روشهای شبکه عصبی
مصنوعی ،درخت تصمیم ،رگرسیون و قواعد وابستگی بر پایه
عکسهای سه بعدی و دوبعدی بدن با دقت  %89پیشبینی
کنند که آیا فرد موردنظر به بیماری دیابت مبتال است یا خیر؟
[.]25
یکی از حوزههای فعال تحقیق در زمینههای انفورماتیک
پزشکی و سیستمهای تصمیمیار پزشکی ،پزشکی اضطراری
است .به بیان سادهتر برای بیماران مبتال به مریضیهای
واگیردار از جمله تب کریمهکنگو بایستی روند تشخیص و
درمان به موقع و سریع انجام شود .از طرف دیگر تشخیص
اشتباه و یا دیر ،ممکن است باعث از دست رفتن بیمار یا سرایت
آن بیماری به افراد دیگر شود .در این زمینه به دلیل طوالنی
بودن روند انجام آزمایشها و برگرداندن نتایج ،تشخیص به

Journal of Health and Biomedical Informatics 2017; 4(2): 108-121

Downloaded from jhbmi.ir at 13:41 +0330 on Saturday February 16th 2019

منظور تشخیص بیماری تب دنگی استفاده کردند .آنها از
پارامترهای بالینی و خونشناسی برای این منظور بهره گرفتند.
روش آنها قادر است تا افراد سالم و بیمار را در  72ساعت اول
بیماری تشخیص دهد .آنها با استفاده از معیارهای حساسیت و
تشخیص به ارزیابی مدل پرداختند .نتایج آزمایشهای آنها بر
روی  1200بیمار ،نشاندهنده دقت باالی الگوریتم پیشنهادی
آنها در تشخیص این بیماری است [ Shaukat .]14و
همکاران ،برای پیشبینی بیماری تب دنگی ،از چندین تکنیک
دستهبندی از جمله الگوریتم بیز ،درخت  ،REPدرخت تصمیم
 J48و  SMOاستفاده کردند .نتایج ارزیابی آنها نشان میدهد
که از میان روشهای موجود ،الگوریتم بیز با  ،%92صحت
بیشتری را نسبت به سایر الگوریتمها داشته است [Saha .]15
و همکاران برای دستهبندی ویژگیهای مؤثر در تب دنگی ،از
شبکه عصبی پرسپترون چندالیه و ماشین بردار پشتیبان
استفاده کردهاند .نتایج ارزیابی آنها نشان میدهد که ماشین
بردار پشتیبان صحت بهتری در دستهبندی نمونههای منفی و
مثبت دارد [ .]16در تحقیق دیگری که توسط  Saikiaو
همکاران انجام شد ،از سیستم خبره فازی برای تشخیص
بیماری تب دنگی استفاده شده است .آنها با استفاده از عالئم
بیماری و آزمایشهای پزشکی فرد ،سیستم استنتاج فازیای
ایجاد کردند که بتواند در مراحل اولیه تب دنگی را تشخیص
دهد [.]17
در تحقیقی که توسط  Olanowو همکاران انجام شد ،از
درخت تصمیم در تشخیص بیماری پارکینسون استفاده شد.
تشخیص بیماری پارکیسنون در مراحل ابتدایی بیماری کاری
دشوار است .آنها تالش کردند که با استفاده از درخت تصمیم
و استخراج ویژگیهای ظاهری و آزمایشگاهی به تشخیص این
بیماری بپردازند .نتایج آزمایشها نشان از دقت باالی الگوریتم
آنها در تشخیص این بیماری دارد [ .]18در تحقیق  Caiو
همکاران ،برای پیشبینی بیماری پارکینسون ،از الگوریتم
ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است .آنها برای بهینهسازی
پارامترهای مورد استفاده خود از الگوریتم بهینهسازی غذایابی
باکتری استفاده کردند .صحت دستهبند آنها در بهترین حالت
برابر با  %97به دست آمده است [ Chen .]19و همکاران برای
تشخیص اولیه بیماری پارکینسون از الگوریتم  ELMو
 KELMاستفاده کردند .نتایج نشان میدهد که استفاده از
 KELMآسانتر از  ELMاست .عالوهبر اینKELM ،
نتایج بهتری نسبت به  ELMدارد [.]20

تابستان  ،1396دوره چهارم ،شماره دوم

تشخيص بيماري تب كریمهكنگو

روش
این مطالعه از نوع کاربردی-توصیفی است .تاکنون روشهای
متعددی برای اجرای پروژههای دادهکاوی ارائه شده است،
روش کریسپ ( CRoss Industry Standard Process
 CRISP-DM )for Data Miningیکی از روشهای
رایج و قدرتمند در این زمینه است .این روش شناسی یک
روش صنعتی اثبات شده برای هدایت تالشهای دادهکاوی
است [ .]26در این پژوهش نیز از این روش بهره برده شده
است .در شکل  ،1به بررسی هر یک از مراحل روش کریسپ
در جهت رسیدن به مدلی برای تشخیص بیماری تب
کریمهکنگو پرداخته شده است.

شکل  :1مراحل روش كریسپ براي ساخت مدلی براي تشخيص بيماري تب كریمهكنگو

الف) شناخت سيستم
استفاده موفق از مفاهیم دادهکاوی ،مستلزم شناخت حوزهای
است که قصد استفاده از دادهکاوی را در آن زمینه داریم.
همچنین بایستی از روشها و ابزارهای دادهکاوی نیز شناخت
کافی وجود داشته باشد .برای کسب دانش کافی در حوزه
تشخیص بیماری تب کریمهکنگو ،با مشورت پزشکان
متخصص و کارشناسان مراکز درمانی ،بررسی مستندات موجود

در زمینه تب کریمهکنگو ،آشنایی با روشهای تشخیصی و
درمانی و ویژگیهای مؤثر در ابتال به این بیماری ،سعی شد تا
شناخت کافی و جامعی در حوزه مورد بررسی کسب شود .همان
طور که بیان شد ،در این تحقیق ،هدف ،تشخیص بیماری تب
کریمهکنگو است؛ بنابراین با نگاشت افراد به برچسب
سالم/بیمار ،تشخیص این بیماری به یک مسئله دستهبندی
تبدیل خواهد شد .از طرف دیگر میتوان به این مسئله به گونه
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موقع برای بیماران یکی از چالشهایی است که متخصصان با
آن روبهرو هستند.
با توجه به توسعه سیستمهای تصمیمیار در حوزه پزشکی ،در
این مطالعه ،هدف ارائه یک سیستم تصمیمیار برای تشخیص
بیماری تب کریمهکنگو و یاری رساندن به پزشک برای
تشخیص اقدامات الزم بعدی است .بدین منظور از درخت
تصمیم  C4.5برای دستهبندی افراد بیمار و سالم استفاده شده
است .دادههای مورد استفاده در این پژوهش ،شامل دادههای
مربوط به بیمارانی است که با عالئم بیماری تب کریمهکنگو در
طول سالهای  1393تا  1396در سراسر کشور به مراکز
درمانی مراجعه کردهاند.

اسماعيلی گوهري و همکاران
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در بیمارستان (تاریخ مراجعه به مراکز درمانی) است .ماه و روز
به همان صورت اصلی حفظ شدهاند و سال بستری به سالی در
آینده تبدیل شده است.
 )2برای هر فرد ،تمام تاریخهای مراجعه به صورت یکسانی
تبدیل شدهاند تا فواصل زمانی حفظ شوند.
 )3روزهای هفته و فصلهای سال به همان صورت باقی
ماندهاند.
 )4افرادی که در طول بستری  90ساله بودند ،از پایگاه داده
حذف شدند.
 )5افرادی که بیش از  89سال سن داشتند ،در اولین بستری،
سنشان به صورت  200سال ذخیره شده است .یکی از
علتهای چنین تبدیلی ،این است که برای افراد مظنون در این
بازه سنی با کنار هم قرار دادن اطالعاتی که برای آنها ذخیره
شده است ،احتمال بیشتری وجود دارد که شناسایی شوند .در
واقع این تبدیل برای محفوظ ماندن هویت این افراد انجام شده
است.
 )6تبدیل تاریخها به صورت تصادفی انجام میشود.
 )7نام ،نام خانوادگی ،کدملی ،استان و شهر محل سکونت،
آدرس و شماره تلفن افراد حذف شده است و هر مظنون به
وسیله یک کد شناساگر تعریف میشود.
هر مظنون ممکن است چندین مرتبه در تاریخهای مختلف با
عالئم بیماری تب کریمهکنگو به مرکز درمانی مراجعه کند .از
آنجایی که اطالعات افراد در پایگاهداده باید با کد شناساگر به
هم مرتبط شوند ،کد شناساگر برای هر فرد مظنون به صورت
زیر تعریف میشود:
کد شناساگر  :Subject_IDاین کد برای شناسایی فرد
مظنون است و در واقع همان شماره رکورد پزشکی وی است.
دادههای مورد استفاده ،شامل اطالعات مربوط به  965فرد
مظنون به این بیماری است که از این تعداد  209نفر ،بیمار
قطعی مبتال به تب کریمهکنگو هستند .در این پایگاهداده
ویژگیهای مختلفی وجود دارد که در ادامه به شرح هر یک از
آنها و مقادیر قابل قبول برای هر کدام پرداخته میشود:
عالئم بالینی که شامل تب ،اختالل هوشیاری یا کما،

تهوع ،استفراغ ،اسهال ،خونریزی ،سردرد ،درد شکم ،درد
عضالت و شروع ناگهانی عالئم هستند .خونریزی میتواند به
شکلهای مختلف خونریزی بینی ،خونریزی لثه ،خونریزی
حفره شکم ،خونریزی واژینال ،راشهای پتشی (لکههای خونی
زیرپوستی) ،محل تزریق سرم ،خونریزی وسیع پوستی ،استفراغ
خونی ،خلط خونی ،ملنا (مدفوع سیاه) ،خونریزی پشت حلق،

Journal of Health and Biomedical Informatics 2017; 4(2): 108-121

Downloaded from jhbmi.ir at 13:41 +0330 on Saturday February 16th 2019

دیگری نیز نگریست .پزشک برای تصمیمات بعدی خود برای
درمان و بررسی وضعیت فعلی بیمار ،آزمایشهایی را تجویز
میکند ،اگر بتوان سیستمی ارائه کرد که بتواند مقدار این
آزمایشها را برای پزشک پیشبینی کند ،در این صورت ،این
سیستم میتواند یک سیستم تصمیمیار پزشک باشد .آزمایش
تب کریمهکنگو مقدار آنتیبادی  IgGرا تشخیص میدهد ،در
صورتی که این آنتیبادی در خون موجود باشد ،مقدار آنتیبادی
مثبت است ،در نتیجه فرد دارای بیماری تب کریمهکنگو نیست؛
اما در صورتی که مقدار این آنتیبادی در خون منفی باشد ،فرد
به عنوان بیمار تب کریمهکنگو معرفی میشود .به همین خاطر
نتایج آزمایش تب کریمهکنگو به صورت منفی یا مثبت بیان
میشود .پس نتایج آزمایش به صورت مقداری دودویی است؛
بنابراین میتوان در این تحقیق از دو رویکرد مختلف استفاده
کرد .در رویکرد اول ،مسئله به صورت یک مسئله دستهبندی
مطرح شده است و در رویکرد دوم ،پیشبینی مقدار آزمایش،
هدف اصلی قرار گرفته است .از آنجایی که مقادیر این آزمایش
به صورت دودویی ،مثبت یا منفی است ،میتوان این دو مسئله
را به یک مسئله واحد نگاشت کرد؛ بنابراین بایستی با استفاده از
راهنمایی پزشکان و کارشناسان به تعیین فاکتورهای مؤثر در
تشخیص بیماری تب کریمهکنگو پرداخته و سپس با به
کارگیری الگوریتمهای الزم از جمله درخت تصمیم ،به
تشخیص این بیماری پرداخت.
ب) آمادهسازي دادهها
در این تحقیق از دادههای مربوط به افراد مظنون به بیماری
تب کریمهکنگو استفاده شده است .این دادهها در یک دوره 4
ساله از سال  1393از مراکز درمانی سراسر کشور جمعآوری
شده است.
این پایگاه داده حاوی دستههای متمایزی از دادهها است؛ از
جمله دادهها و عالئم بالینی ،دادههای آزمایشگاهی،
یادداشتهای پزشکان و پرستاران ،داروهای تجویزی و
اطالعات عمومی فرد از جمله شغل و محل زندگی .محتوای
پایگاه داده از دادههای واقعی به دست آمده است؛ بنابراین
دادهها حاوی اطالعات محافظتشده پزشکی هستند .به همین
دلیل ابتدا دادهها غیرقابل شناسایی شدهاند؛ به عبارت دیگر نام،
نام خانوادگی ،آدرس ،شماره تلفن منزل و شماره تلفن همراه
فرد مظنون تغییر یافته است .عملیاتی که در این رابطه صورت
گرفت ،عبارتاند از:
 )1تمام تاریخها به تاریخهایی در آینده تبدیل شدهاند .مثالً
" "07-12-1400 00:00:00تاریخ و زمان بستری یک مظنون
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تشخيص بيماري تب كریمهكنگو

جدول  :1ویژگیهاي اطالعاتی مورد استفاده
ردیف
1

نام صفت
تب

معادل به كار رفته
fv

توضيحات
تب بیش از  38درجه سانتیگراد حداقل برای یک بار

2

خونریزی

bld

خونریزی یا تمایل به خونریزی

3

شروع ناگهانی عالئم

sm

4

تهوع

ns

5

استفراغ

vmt

6

درد عضالت

msp

7

سردرد شدید

shd

8

اختالل هوشیاری یا کما

dcs

9

اسهال

drh

10

درد شکم

stmch

11

کبودی ساق پا

bruise

12

سوزش ادراری

urthrts

13

دیسترس تنفسی

resdis

14

تعریق-لرز

swt

15

کاهش اشتها

rdapt
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 = 1دارد
 = 0ندارد
 = 1دارد
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 = 1دارد
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 = 0ندارد
 = 1دارد
 = 0ندارد
 = 1دارد
 = 0ندارد
 = 1دارد
 = 0ندارد
 = 1دارد
 = 0ندارد
 = 1دارد
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 = 1دارد
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 = 1دارد
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 = 1دارد
 = 0ندارد
 = 1دارد
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محل درآوردن کاتتر ،جراحی شکم  ،G. I. Bخونریزی از
دهان ،اکیموز پشت ساق پا ،خونریزی و خونمردگی دور چشم،
خونریزی از گوشه چشم ،خونریزی و خونمردگی دست،
خونریزی ریه ،خونریزی زیر پوستی ،هماتوم پشت پا،
هموتوراکس و خونریزی معده باشد.
یافتههای اولیه آزمایشگاهی که شامل افزایش

آنزیمهای کبدی ،افزایش بیلی روبین توتال ،کاهش
،Leukocytosis
،Hematuria
هموگلوبین،
 Proteinuriaو  Leukopeniaمیباشد .جنسیت که
میتوان به دو صورت "مرد" یا "زن" باشد.
شغل یکی از عوامل مؤثر در بیماری تب کریمهکنگو

است .علت آن هم این است که افرادی که بیشتر با دام و طیور
در ارتباط هستند ،بیشتر در معرض ابتال به این بیماری قرار
دارند .شغلهای مؤثر در این بیماری عبارتاند از "آشپز،
پزشک ،تکنسین دامپزشکی ،چوپان ،دامپزشک ،دامدار ،کشاورز،
دباغ ،راننده حمل گوشت و محصوالت آن ،قصاب ،کارگر
کشتارگاه و بستهبندی ،راننده حمل دام و طیور ،کارمند
آزمایشگاه ،کارمند بهداشتی-درمانی و کادر پرستاری" .کسانی

که شغلی به جزء مشاغل باال دارند ،کمتر در معرض ابتال به
این بیماری قرار دارند؛ بنابراین شغل به عنوان یک فاکتور مؤثر
در این بیماری در نظر گرفته میشود.
محل زندگی یکی دیگر از عوامل مؤثر در ابتال به

این بیماری است .به عبارت دیگر افرادی که در محیطهای
روستایی زندگی میکنند (یا به تازگی به آنجا سفر کردهاند)،
احتمال ابتالی آنها به این بیماری بیشتر میشود؛ بنابراین
کسانی که در مناطق "عشایری" و "روستایی" زندگی میکنند
و یا در دو هفته گذشته به این مناطق سفر داشتهاند ،احتمال
ابتالی آنها به این بیماری نسبت به افرادی که در مناطق
"شهری" زندگی میکنند ،افزایش پیدا میکند .براساس پایگاه
داده مورد بررسی ،بیشتر افراد مظنون به این بیماری به ترتیب
از استانهای سیستان بلوچستان ،خراسان رضوی و کرمان
بودند.
جدول  1ویژگیهای مورد استفاده برای دستهبندی بیماران را
نشان میدهد که صفتهای  1تا  ،18ویژگیهای بالینی و
صفتهای  19تا  25یافتههای اولیه آزمایشگاهی هستند.
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17

ضعف و بیحالی

wkax

18

کاهش وزن

wls

19

افزایش آنزیمهای کبدی

lenzy

20

افزایش بیلی روبین توتال

tblrb

21

کاهش هموگلوبین

hmglob

22

Hematuria

hemtr

ادرار خونی

23

Leukocytosis

lkcts

افزایش تعداد گلبولهای سفید در گردش خون

24

Proteinuria

prtnr

وجود مقادیر غیر طبیعی پروتئین در ادرار

25

Leukopenia

kpn

کاهش تعداد گلبولهای سفید در گردش خون

26

جنسیت

sex

میتوان به دو صورت "مرد" یا "زن" باشد.

27

شغل

Job

28

محل زندگی یا مسافرت

loc

در صورتی که یکی از شغلهای فوقالذکر از جمله آشپز،
چوپان و دامپزشک داشته باشد به آن عدد  1و در غیر این
صورت عدد  0به آن تعلق میگیرد.
محل زندگی و یا سفر که میتواند به دو صورت شهری و یا
روستایی/عشایری باشد.

یکی از رنگدانههای زردرنگ صفراوی است که عامل رنگ
زرد ادرار و رنگ قهوهای مدفوع است

ج) مدلسازي
بسترهای دادهای که دارای ابعاد (تعداد ویژگی) زیادی هستند،
علیرغم فرصتهایی که به وجود میآورند ،چالشهای
محاسباتی زیادی را ایجاد میکنند .یکی از مشکالت دادههای
با ابعاد زیاد این است که در بیشتر مواقع تمام ویژگیهای
دادهها برای ساختن دانشی که در دادهها نهفته است ،مهم و
حیاتی نیستند .به همین دلیل در بسیاری از زمینهها کاهش
ابعاد داده یکی از مباحث مهم است .در اغلب موارد بسیاری از
ویژگیهای کاندید برای کار یادگیری ،نامربوط یا زائد هستند و
کارایی به کارگیری الگوریتم یادگیری را خراب خواهند کرد و
به مشکل بیش برازش منجر میشود .به عبارتی ،دقت یادگیری
و سرعت آموزش ممکن است به میزان درخور توجهی با این
ویژگیها زائد بدتر شود؛ بنابراین ،انتخاب ویژگیهای مرتبط و
ضروری در مرحله پیشپردازش از اهمیتی بنیادین برخوردار
است .یک انتخاب ویژگی مناسب کارایی یک مدل استنتاجی را
افزایش میدهد .در این پژوهش نیز هدف ما ،انتخاب
114

 = 1عشایری یا روستایی
 = 0شهری

زیرمجموعهای از ویژگیها جهت استفاده از آنها در ساخت
درخت تصمیم است ،به عبارت دیگر هدف ،پیدا کردن یک
زیرمجموعهای از ویژگیها با حداقل اندازه ممکن است که
برای تشخیص افراد دارای بیماری تب کریمهکنگو دقت باالیی
داشته باشند؛ بنابراین از روشهای مبتنی بر انتخاب ویژگی
استفاده میشود .در این پژوهش از روش انتخاب ویژگی
برنامهریزی درجه دوم که در [ ]27آمده است استفاده میشود.
نتایج ارزیابی نشان میدهد که این روش در مقایسه با بسیاری
از روشهای مطرح دیگر هم از نظر پیچیدگی زمانی و هم از
نظر دقت از بهبود خوبی برخوردار است.
در این روش ،انتخاب ویژگی به یک مسئله در حوزه
برنامهریزی درجه دو تبدیل میشود .در واقع یک تابع هدف با
یک قسمت درجه دو و یک قسمت خطی تعریف میشود و
هدف کمینهسازی این تابع است []28 ،27؛ بنابراین در حوزه
برنامهریزی درجه دو تابعی به فرم
()1
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افت فشارخون

جدول  :1ویژگیهاي اطالعاتی مورد استفاده (ادامه)
lbprs

 = 1فشارخون سیستولیک کمتر از 9mmHg
 = 0فشارخون سیستولیک بیش از 9mmHg
 = 1دارد
 = 0ندارد
 = 1بیش  500گرم در هفته
 = 0کمتر از  500گرم در هفته
 = 1هشت تا ده برابر مقدار طبیعی
 = 0کمتر از  8برابر مقدار طبیعی
 = 1طبیعی ( 0/1-1/2در لیتر)
 = 0غیر طبیعی (بیش از  1/2در لیتر)
 = 1هموگلوبین کمتر از  7گرم در دسیلیتر
 = 0هموگلوبین بیش از  7گرم در دسیلیتر
 = 1دارد
 = 0ندارد
 Leukocytosis = 1بیش از  9000در
میلیمتر مکعب
 Leukocytosis = 0کمتر از  9000در
میلیمتر مکعب
 =1بیش از یک گرم در روز
 = 0کمتر از یک گرم در روز
 Leukopenia = 1کمتر از  3000در میلیمتر
مکعب
 Leukopenia = 0بیش از  3000در میلیمتر
مکعب
 = 1مرد
 = 0زن
 = 1شغلهای فوقالذکر
 = 0سایر مشاغل

اسماعيلی گوهري و همکاران

تشخيص بيماري تب كریمهكنگو

min 1
}{ (1   ) x T Qx  F T x
x 2

()2

تعریف میشود .در رابطه ( Q ، x ،)2و  Fبه همان صورت
قبل تعریف میشوند و  مقداری بین صفر و یک است [.]27
در این تحقیق انتخاب ویژگی بر روی مجموعه دادههای عالئم
بالینی افراد مظنون به بیماری تب کریمهکنگو انجام میشود.
بردار  Fهر درایه برابر با فراوانی هر ویژگی میباشد و برای
ماتریس  Qاز ضریب همبستگی پیرسون استفاده میشود.
فرمول پیرسون به صورت
) cov(vi , v j
()3
) var(vi ) var(v j

واریانس هر ویژگی است [ .]27با توجه به رابطه ( )3هر درایه
 qijماتریس  Qبه صورت مقدار قدرمطلق  p ijتعریف
میشود.
پس از به دست آوردن وزن هر ویژگی 10 ،ویژگی بالینی با
باالترین وزن برای مرحله بعد انتخاب میشوند که به همراه
ویژگیهای آزمایشگاهی ،جنسیت ،شغل و محل زندگی20 ،
ویژگی ما را شکل میدهند .این ویژگیها پس از مشاورههای
بالینی با متخصصان مربوطه و تأیید آنها ،برای استفاده در
مرحله بعد مورد استفاده قرار میگیرند.
در مرحله بعد الگوریتم درخت تصمیم  C4.5پیادهسازی شده
است .برای ساخت مدل درخت تصمیم متغیرهای تب،
خونریزی ،شروع ناگهانی عالئم ،حالت تهوع ،استفراغ ،درد
عضالت ،سردرد ،اختالل هوشیاری یا کما ،اسهال ،درد شکم،
افزایش آنزیمهای کبدی ،افزایش بیلی روبین توتال ،کاهش
،Leukocytosis
،Hematuria
هموگلوبین،
 ،Leukopenia ،Proteinuriaجنسیت ،شغل و محل
زندگی به عنوان متغیرهای پیشگو تعیین شدند و متغیر
سالم/بیمار نیز به عنوان متغیر هدف در نظر گرفته شد .سپس
دادهها به نسبت  20-80به ترتیب به دو مجموعه آموزشی و
آزمون تقسیم شدند .از دادههای مجموعه آموزشی به منظور
ساخت مدل استفاده میشود و از دادههای بخش آزمون ،برای
ارزیابی مدل استفاده میشود .در جدول  2تعدادی از قوانین
ایجادشده توسط مدل پیشنهادی بیان شده است:

pij 

جدول  :2تعدادي از قوانين ایجادشده توسط الگوریتم C4.5
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

احتمال ابتال

قوانين
اگر فرد دارای تب و خونریزی باشد و شروع ناگهانی عالئم نداشته باشد ،آنگاه احتمال بیمار بودن وی برابر است با:
اگر فرد شروع ناگهانی عالئم داشته باشد ،ولی کاهش هموگلوبین نداشته باشد ،همچنین شغل وی در دسته شغلهای پرخطر باشد ،آنگاه احتمال بیمار بودن وی برابر است با:
اگر فردی افزایش بیلی روبین توتال داشته باشد و  Hematuriaو تب نداشته باشد ،آنگاه احتمال بیمار بودن وی برابر است با:
اگر فردی افزایش آنزیم های کبدی داشته باشد ،همچنین تهوع و استفراغ نیز داشته باشد ،آنگاه احتمال بیمار بودن وی برابر است با:
اگر فردی دارای  Leukopeniaو  Proteinuriaباشد و در مناطق روستایی زندگی کند ،آنگاه احتمال بیمار بودن وی برابر است با:
اگر فردی دارای  Hematuriaباشد و در مناطق شهری زندگی کند .همچنین سردرد نیز نداشته باشد ،آنگاه احتمال بیمار بودن وی برابر است با:
اگر فردی اسهال باشد و آنزیم های کبدی وی افزایش پیدا کرده باشد ،آنگاه احتمال بیمار بودن وی برابر است با:
اگر فردی درد عضالت داشته باشد و بیلی روبین توتال وی افزایش پیدا کند ،آنگاه احتمال بیمار بودن وی برابر است با:
اگر فردی  Hematuriaداشته باشد و بیلی روبین توتال وی نرمال باشد .همچنین در مناطق روستایی زندگی کند ،آنگاه احتمال بیمار بودن وی برابر است با:
اگر آنزیم های کبدی و بیلی روبین توتال فردی افزایش پیدا کند و شغلی به جز شغلهای پرخطر داشته باشد ،آنگاه احتمال بیمار بودن وی برابر است با:
اگر هموگلوبین فردی کاهش یافته باشد و شغل پرخطر داشته باشد ،آنگاه احتمال بیمار بودن وی برابر است با:
اگر فرد مذکری شغل پرخطر داشته باشد و  Leukopeniaهم داشته باشد ،آنگاه احتمال بیمار بودن وی برابر است با:
اگر فردی دارای  Proteinuriaباشد و در روستا زندگی کند ،آنگاه احتمال بیمار بودن وی برابر است با:
اگر فردی مذکری دارای  Leukocytosisباشد و در مناطق شهری زندگی کند ،احتمال بیمار بودن وی برابر است با:

Journal of Health and Biomedical Informatics 2017; 4(2): 108-121

64%/05
70%/1
20%/95
78%/32
89%/12
32%/14
65%/56
63%/85
56%/94
69%/54
84%/25
86%/35
64%/21
37%/25
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تعریف میشود .فرض میکنیم که تعداد نمونهها  Nو تعداد
ویژگیها  Mباشد .در رابطه ( x ،)1یک بردار  Mبعدی و
 Qیک ماتریس  M  Mبا خصوصیات تقارن ،مثبت و
نیمهمعین میباشد .بردار  Fنیز یک بردار  Mبعدی با
درایههای غیرمنفی است .در مسئله انتخاب ویژگی Q ،شباهت
بین ویژگیها و  Fمیزان همبستگی هر ویژگی با کالس
هدف را نشان میدهد .بعد از اینکه بهینهسازی تابع انجام شد،
مؤلفههای  xوزن هر ویژگی را مشخص میکنند .ویژگیهای
با وزن بیشتر ،متغیرهای بهتری برای ساخت مدل میباشند .از
آنجایی که  xiها وزن هر ویژگی را نشان میدهند؛ بنابراین
باید مقادیری مثبت باشند و حاصل جمع همه آنها برابر یک
باشد.
از آنجاییکه دو قسمت خطی و درجه دو در رابطه ( )1ممکن
است در مسائل مختلف ،اهمیت متفاوتی داشته باشند؛ بنابراین
فرم عمومیتر این عبارت ،به صورت

تعریف میشود که در آن  covکوواریانس ویژگیها و var

تابستان  ،1396دوره چهارم ،شماره دوم
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()4

TP
TP  FN

Sensitivity 

تعریف میشود [ .]29در رابطه ( ،)4مثبت صحیح ( True
 TP )Positiveتعداد مواردی است که دستهبند به درستی
فرد بیمار را بیمار تشخیص داده است و منفی کاذب ( False
 FN )Negativeتعداد مواردی است که دستهبند یک فرد
بیمار را به اشتباه ،سالم تشخیص داده است.
معيار تشخيص :معیار تشخیص ،قابلیت دستهبند در
تشخیص درست افراد سالم را نشان میدهد که رابطه آن به
صورت:
()5

TN
TN  FP

Specificity 

تعریف میشود [ .]29در رابطه ( ،)5منفی صحیح ( True
 TN )Negativeتعداد مواردی است که دستهبند به درستی
فرد سالم را سالم تشخیص داده است و مثبت کاذب ( False
 FP )Positiveتعداد مواردی است که دستهبند یک فرد
سالم را به اشتباه بیمار تشخیص داده است.
معيار  :CWAبا این حال ،در سیستمهای پزشکی ،ترکیب
وزندار معیار حساسیت و تشخیص اهمیت دارد []29؛ به عبارت
دیگر ،از آنجاکه هدف ،تشخیص بیماری در افراد مظنون به
بیماری تب کریمهکنگو است ،مدل پیشنهادی باید به گونهای

116

()6

CWA  w  Sensitivity  (1  w) 
Specificity

تعریف میشود [ .]29در رابطه ( w ،)6وزنی است که برای
کالس مثبت یا همان برچسب بیمار مبتال به تب کریمهکنگو
در نظر گرفته میشود .وزن  wمقداری حقیقی بین صفر و یک
است .در این تحقیق برای  wمقدار  0/9در نظر گرفته شده
است.
مقدار پيشبينی منفی :این معیار ،نسبت تعداد افرادی را که
دستهبند به درستی سالم تشخیص داده است به تعداد کل
افرادی که (خواه به درستی و خواه به اشتباه) سالم تشخیص
داده شدهاند ،نشان میدهد.
()7

TN
TN  FN

TNR 

مقدار پيشبينی مثبت :این معیار ،نسبت تعداد افرادی را که
دستهبند به درستی بیمار تشخیص داده است به تعداد کل
افرادی که (خواه به درستی و خواه به اشتباه) بیمار تشخیص
داده شدهاند ،نشان میدهد.
()8

TP
TP  FP

TPR 

با توجه به دادههای آزمایشی داریم:
TP  199, FN  10, TN  378, FP  378

نتایج ارزیابی روش پیشنهادی بر روی دادههای افراد مظنون به
بیماری در جدول  3آمده است.
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د) ارزیابی مدل
پس از ایجاد مدل پیشنهادی ،در این بخش به ارزیابی آن
میپردازیم .برای محاسبه معیارهای ارزیابی ،دادهها به دو
مجموعه آموزشی و آزمون تقسیم شدهاند .حال با استفاده از
دادههای مجموعه آزمون به ارزیابی اثربخشی مدل میپردازیم.
جهت این منظور از معیارهای حساسیت ،تشخیصClass ( ،
 ،CWA )Weighted Accuracyمقدار پیشبینی مثبت و
مقدار پیشبینی منفی استفاده شده است.
معيار حساسيت :معیار حساسیت در واقع قابلیت دستهبند را
در تشخیص درست فرد بیمار نشان میدهد که رابطه آن به
صورت:

باشد که  FNبه حداقل برسد؛ زیرا در این مسئله ،برچسب زدن
اشتباه افراد بیمار به سالم بسیار خطرناکتر از زدن برچسب
بیمار به فرد سالم است ،بنابراین از معیار  CWAنیز برای
ارزیابی دستهبندها استفاده شده است .این معیار ،ترکیبی وزندار
از حساسیت و تشخیص است که در [ ]29ارائه شده است .برای
دستهبندی دودویی معیار  CWAبه فرم

تابستان  ،1396دوره چهارم ،شماره دوم
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جدول  :3نتایج دستهبندي دادههاي آزمایشی
دستهبند

درخت تصميم

حساسیت

تشخیص

95%

50%

)  0 .9

مقدار پیشبینی منفی

مقدار پیشبینی مثبت

(w

90%/5

97%

34%

نتایج
با توجه به مدل استفاده شده مشخص شد که متغیرهای تب،
خونریزی ،شروع ناگهانی عالئم ،افزایش آنزیمهای کبدی،
افزایش بیلی روبین توتال ،کاهش هموگلوبین،Hematuria ،
 Proteinuria ،Leukocytosisو Leukopenia
بیشترین تأثیر را در تشخیص درست این بیماری دارند و
متغیرهای سردرد ،اسهال ،تهوع و استفراغ کمترین تأثیر را
دارند .به کمک درخت تصمیم ایجادشده ،قوانینی استخراج شده
است که میتواند به عنوان الگویی در جهت تشخیص بیماری
تب کریمهکنگو استفاده شود .قسمتی از درخت تصمیم به دست
آمده در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  :2قسمتی از درخت تصميم ایجادشده

براساس ساختار درخت تصمیم همان طور که در شکل  2آمده
است ،تعدادی از قوانین به صورت زیر هستند:
مردانی که خونریزی داشته باشند ،بیلی روبین توتال

آنها در حد طبیعی باشد و شغل آنها یکی از شغلهای مستعد
بیماری باشد ،احتمال ابتالی آنها به بیماری تب کریمهکنگو
وجود دارد.

مردانی که آنزیمهای کبدی آنها  8تا  10برابر مقدار

طبیعی خود باشد Proteinuria ،آنها بیش از  1گرم در روز
باشد ،احتمال ابتالی آنها به بیماری تب کریمهکنگو وجود
دارد.
زنانی که حالت تهوع نداشته باشند ،احتمال ابتالی

آنها به بیماری تب کریمهکنگو کمتر است.
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همچنین زمان الزم برای ساخت درخت و دستهبندی نمونههای
آزمایشی نیز برابر با  5/34ثانیه بود .مشخصات سیستم آزمایش
را در ادامه مشاهده میکنید:
برای اجرای برنامه ،از سیستمی با مشخصات زیر استفاده شده
است:
 پردازنده Intel® Xeon® Processor
 X5650با  7هسته پردازشی با توان  2/7گیگاهرتز
و دوازده نخ سختافزاری
 32 گیگابایت حافظه اصلی
 2 ترابایت فضای ذخیره سازی دیسک
 سیستمعامل ویندوز 10
برای پیادهسازی دستهبند نیز از ابزارهای  ،Matlabنسخه
 R2016aاستفاده شده است.

معيارهاي مورد بررسی
CWA

تابستان  ،1396دوره چهارم ،شماره دوم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

بحث و نتيجهگيري
کاربرد کامیپوتر در زمینههای مباحث زیستپزشکی و به
خصوص در تشخیص و پیشبینی بیماریها اثبات شده است.
سرعت باالی کامیپوتر در استخراج اطالعات مفید از حجم
عظیمی از دادهها و امکان پردازش آنها در سریعترین زمان

جدول  :4مقایسه معيارهاي ارزیابی الگوریتم درخت تصميم  C4.5با سایر الگوریتمهاي درخت تصميم
C&RT
QUEST
CHAID
( C4.5مدل پيشنهادي)
معيار
حساسیت
تشخیص
CWA
مقدار پیشبینی مثبت
مقدار پیشبینی منفی

95%
50%
90%/5
34%
97%

طبق بررسیهای انجامشده ،پژوهش حاضر ،اولین پژوهشی
است که از درخت تصمیم و به طور کلی الگوریتمهای
دادهکاوی برای تشخیص بیماری تب کریمهکنگو استفاده کرده
118

89%
76%
87%
50%/5
96%

59%
67%
60%
33%
85%

86%
56%
83%
35%
93%/5

است .به همین منظور در جدول  ،5مطالعات گذشتهای که از
الگوریتم درخت تصمیم در جهت تشخیص سایر بیماریها
استفاده کردهاند ،آمده است.
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زنانی که حالت تهوع و تب داشته باشند و اختالل

هوشیاری داشته باشند ،احتمال ابتالی آنها به بیماری تب
کریمهکنگو وجود دارد.
برای انتخاب قوانین معتبر برای استفاده در دنیای واقعی ،نظر
متخصصان نیز در رابطه با قوانین استخراجشده ،اعمال میشود؛
بنابراین این قوانین به متخصص و کارشناس مربوطه ارائه
شدند و پس از مشاورههای بالینی ،قوانینی که از نظر بالینی
معتبر و کاربردی هستند ،به عنوان قوانین نهایی برای استفاده
معرفی شدند .برخی از مهمترین این قوانین به شرح زیر است:
 -1در  %64افراد بیمار ،افزایش آنزیمهای کبدی و
 Leukocytosisبا هم مشاهده شده است.
 -2در  %62بیماران مذکر Leukopenia ،دیده شده است.
 87% -3از بیمارانی که در مناطق روستایی زندگی کردهاند،
شغلهای پرخطر داشتهاند.
 -4در  %94از بیمارانی که افزایش آنزیمهای کبدی و
 Proteinuriaوجود داشته است ،ابتال به بیماری تب
کریمهکنگو دیده شده است.
 -5در  %54از بیماران مونث که  Proteinuriaداشتهاند،
احتمال ابتال به بیماری دیده شده است.
 -6در  ،%6/5از بیمارانی که سردرد داشتهاند ،احتمال ابتال به
بیماری دیده شده است.
 -7در  %10بیماران مونث دارای  ،Hematuriaاحتمال ابتال
به بیماری دیده شده است.

ممکن ،یکی از مهمترین دالیل استفاده از کامیپوتر و مباحث
مرتبط با آن در این زمینه است .از طرف دیگر این روزها با
گسترش اینترنت و فضای وب ،روز به روز به اطالعات موجود
افزوده میشود ،کامپیوترها این امکان را دارند که بتوانند این
حجم از دادهها را ذخیره کنند و از آنها برای استخراج دانش
استفاده کنند.
ما نیز در این تحقیق ،پیرو پژوهشهای پیشین در زمینه زیست
پزشکی ،به تشخیص بیماری تب کریمهکنگو با استفاده از
الگوریتمهای یادگیری ماشین پرداختیم .در ابتدا دادههای مورد
بررسی ،براساس آزمایشهای نهایی به برچسب سالم/بیمار
نگاشت داده شدند .با این کار مسئله تشخیص بیماری در فرد
مظنون به یک مسئله دستهبندی تبدیل شده و میتوان از
روشهای دستهبندی برای مدلسازی آن استفاده کرد .سپس با
استفاده از انتخاب ویژگی برنامهنویسی درجه دو ویژگیهایی که
اثرگذاری بیشتری بر مدل دارند ،انتخاب میشوند .در گام آخر از
دستهبند درخت تصمیم به منظور دستهبندی دادهها استفاده
شده است .نتایج ارزیابی نشان میدهد که استفاده از درخت
تصمیم  C4.5در تشخیص بیماری تب کریمهکنگو دقت قابل
قبولی داشته است .به صورت دقیقتر ،معیار حساسیت مدل
پیشنهادی برابر با  %95و معیار تشخیص آن برابر با  %50است
که در حوزه دادهکاوی پزشکی با الگوریتم درخت تصمیم،
اثربخشی قابل قبولی است .همچنین مقدار پیشبینی مثبت
مدل پیشنهادی برابر با  %34و مقدار پیشبینی منفی برابر با
 97%است .در نتیجه میتوان از این مدل به خوبی در
غربالگری و تشخیص بیماری افراد مظنون در دنیای واقعی
استفاده کرد .همچنین به منظور ارزیابی سایر الگوریتمهای
درخت تصمیم در مقایسه با الگوریتم  ،C4.5معیارهای ارزیابی
در الگوریتمهای دیگر نیز محاسبه شد که در جدول  4آورده
شده است.

تابستان  ،1396دوره چهارم ،شماره دوم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

جدول  :5مقایسه نتایج پژوهشانجامشده با سایر پژوهشهاي انجامشده در حوزه دادهكاوي پزشکی
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عملکرد درخت تصمیم بر روی پایگاههای داده مختلف و
ویژگیهای مختلف نتایج متفاوتی دارد .برای مثال در تحقیق
 Chanو همکاران از ویژگیهایی از جمله سن،BMI ،
جنسیت و کلسترول برای پیشبینی بیماری دیابت استفاده
کردهاند .آنها روش پیشنهادی خود را بر روی دو پایگاه داده
آزمایش کردند که میانگین معیار حساسیت آنها از اجرای
الگوریتم بر روی این دو پایگاه داده در جدول  5ذکر شده است
[ .]30در تحقیق دیگری که توسط  Shoumanو همکاران
انجام شد ،از ویژگیهایی از جمله درد قفسه سینه ،فشارخون در
زمان استراحت ،کلسترول و قندخون ناشتا برای تشخیص
بیماری قلبی استفاده شده است [ .]31همانطور که در جدول 5
مشاهده میشود ،حساسیت ارائهشده در این پژوهش نسبت به
سایر پژوهشهای انجامشده قابل قبول است و از آنجایی که
این پژوهش بر روی دادههای استاندارد انجام شده است ،مدل
پیشنهادی میتواند در سیستمهای الزم برای تشخیص بیماری
تب کریمهکنگو به کار گرفته شود و نتایج حاصل از تحقیق به
عنوان مبنای ارزیابی برای پژوهشهای آتی استفاده شود .با
توجه به کاربردهای وسیعی که کامپیوتر در علومی همچون
پزشکی و زیستپزشکی ایفا میکند ،میتوان گفت تشخیص
بیماریها یکی از حوزههای مهم تحقیقاتی به شمار میرود .از
طرفی به واسطه رابطه تنگاتنگ این موضوع با دادههای بالینی
و شرایط بیمار ،پیچیدگی و چالشهای متعددی بر سر راه آن
قرار دارد .این چالشها ،در کنار ویژگیهای خاص و
چالشبرانگیز تشخیص بیماری به جذابیتهـای تحـقیق در این

زمینه میافزایند .مطالعات آینده میتوانند بر ایجاد ،بهبود و
ارتقای الگوریتمها و تکنیکهای موجود در زمینه تشخیص
بیماریها تمرکز کنند .برای بهبود مدلسازی و همچنین باال
بردن احتمال پذیرش این سیستم تصمیمیار توسط متخصصان،
موارد زیر پیشنهاد میشود:
-1برای اینکه سیستم در عمل قابل استفاده باشد و بعد از
مدتی کنار گذاشته نشود ،یکی از مواردی که در طراحی سیستم
تصمیمیار اهمیت زیادی دارد نحوه جمعآوری و دریافت
ورودیها است .به این خاطر ،نیاز است که تا حد امکان سیستم
به صورت خودکار مقادیر ورودی را از سیستمهای موجود در
مراکز درمانی دریافت کند و فقط پیش از انجام عملیات
تشخیص ،لیست مقادیر ورودی را به متخصص نمایش دهد تا
در صورت نیاز و در صورت وجود تناقض در متغیرها اصالحات
الزم را انجام دهد.
-2مسئله دیگر بروز شدن سیستم تصمیمیار بعد از جمعآوری
دادههای جدید در بازههای زمانی معین میباشد .این مسئله نیز
میتواند نقش مهمی در پذیرش و استفاده کاربردی از سیستم
ایفا کند.
 -3استفاده از دیگر روشهای یادگیری ماشین ،از جمله
روشهای مبتنی بر خوشهبندی و یا ماشین بردار پشتیبان و
الگوریتم نایو بیز است.
هیچگونه کمک مالی از هیچ نهاد و ارگانی دریافت نشده است و
هبچ تعارض منافعی وجود ندارد.
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Introduction: The prevalence of Crimean-Congo fever, a common disease between human and
animal, shows an increasing rate by coming summer season. Detection of this disease by the use of
necessary tests, lasts at least about one week. There are several data mining and machine learning
techniques to create predictive models for identifying at risk people. In this study, C4.5 decision tree
method has been used due to its simplicity and efficiency.
Methods: In this applied descriptive study, data related to suspected cases of Crimean-Congo fever
were used. These data have been collected from health centers of Iran in a four-year period since
2014 and contained 965 records with 29 features. First, by using the quadratic programming feature
selection method, the variables which were effective on the model were selected and then, the C4.5
decision tree model was created through using input variables and determining the target variable.
Data analysis was performed through Matlab software.
Results: According to the applied model, it was found that fever, bleeding, sudden onset of
symptoms, increased liver enzyms, increased total Bilirubin, decreased Hemoglobin, Hematuria,
Leukocytosis, Proteinuria and Leukopenia have the greatest impact in the diagnosis of this disease.
Conclusion: According to the obtained results, the sensitivity of the proposed model is 95% and its
specificity is 50%. Therefore, this model showed acceptable efficiency in diagnosing this disease in
comparison with other studies done in medical data mining field.
Keywords: Medical decision support system, Disease diagnosis, Crimean-Congo hemorrhagic fever,
C4.5 Decision tree
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