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مقدمه :سندروم متابولیک به معنای وجود گروهی از عوامل خطرساز برای بروز بیماریهای قلبی -عروقی و دیابت در یک شخص است.
وجود عالئم و ویژگیهای مختلف این بیماری ،تشخیص را برای پزشکان دشوار میکند .دادهکاوی امکان تحلیل دادههای بالینی بیماران
برای تصمیمگیریهای پزشکی را فراهم میکند .هدف این مقاله ،ارائه یک مدل برای افزایش دقت پیشبینی سندرم متابولیک است.
روش :در این مطالعه کاربردی-توصیفی ،پرونده پزشکی  1499بیمار مبتال به سندرم متابولیک با تعداد  15ویژگی مورد بررسی قرار
گرفت .اطالعات بیماران از پایگاه داده استاندارد بیمارستان فوق تخصصی شهدای گارگر یزد جمعآوری شد .هر یک از بیماران حداقل به
مدت یک سال تحت پیگیری بودند .در این مقاله برای پیشبینی و تشخیص سندرم متابولیک ،از الگوریتم کلونی زنبورعسل برای بهینه
سازی نتایج الگوریتم دادهکاوی  KNNاستفاده شد و یک مدل جدید ارائه گردید.
نتایج :بر اساس تابع هدف برای پیشبینی عارضه افزایش چربی خون از روش پیشنهادی ،الگوریتمهای گرگ خاکستری ،ازدحام ذرات و
ژنتیک برای بهبود عملکرد الگوریتم  KNNاستفاده شد .تحلیلهای صورت گرفته نشان میدهد که مدل پیشنهادی با دقت پیشبینی
 0/921از روشهای فازی ،ماشین بردار پشتیبان ،درختتصمیم و شبکه عصبی دقت بیشتری دارد.
نتيجهگيري :جستجو در پایگاه دادههای پزشکی برای رسیدن به دانش و اطالعات جهت پیشبینی ،تشخیص و تصمیمگیری از
کاربردهای دادهکاوی در پزشکی است .میتوان از الگوریتمهای وراثتی برای بهینهسازی تکنیکهای دادهکاوی استفاده کرد .پیشبینی و
تشخیص صحیح سندرم متابولیک با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ،شانس درمان موفق را باال میبرد.
كليد واژهها :سندرم متابولیک ،الگوریتم کلونی زنبور عسل ،درخت تصمیم
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ژنتیکی مستعد مقاومت به انسولین هستند و ایرن اسرتعداد را از
والدین خود به ارث میبرند .از عوامل محیطی ،چاق بودن و بی
تحرک بودن از عوامل اصلی ابتال به سندرم متابولیرک هسرتند
[.]3
 Karegowdaو همکاران [ ]4ترکیبی از الگروریتم ژنتیرک و
شبکههای انتشرار خطرا را برهمنظرور انجرام پریشبینری بررای
دادههای پزشکی ارائه دادهاند که در آن الگروریتم ژنتیرک مری
تواند برای بهبود عملکررد الگروریتم شربکههرای انتشرار خطرا
استفاده شود .ایرن مطالعره ،کراربرد الگروریتم ژنتیرک را بررای
مقداردهی اولیه و بهینهسازی وزنهای شبکههای انتشرار خطرا
نشرران مرریدهررد .اولررین مرحلرره الگرروریتم ژنتیررک ،نمررایش
کروموزومها است .برای شبکههای انتشار خطرا برا یرک الیره
پنهان و  mگره شامل  nگره ورودی و  pگره خروجی ،تعرداد
وزنهررا برابررر اسررت بررا  (n+p)*m.هررر کرومرروزوم از
 (n+p)*mژن ساخته میشود .در این مطالعه ،تابع برازندگی
هر کروموزوم در الگوریتم ژنتیک با استفاده از روش بهینهسازی
مینیمم محاسبه میشود .ترابع برازنردگی برهصرورت Fitness
 (Ci)=1/Eاست که در آن  Eخطای محاسبه شده برهعنروان
خطای مربع میانگین ریشه در الیه خروجی مریباشرد .عملگرر
برش مورد استفاده ،بررش یرک نقطرهای ،دو نقطرهای و چنرد
نقطهای میباشد .پس از انجام عملگر جهرش و تولیرد دادههرا،
جمعیت جدید بهعنوان ورودی به شبکههرای انتشرار خطرا داده
میشود تا برازندگی هر کروموزوم را محاسبه کند و بهدنبال آن
فرایندهای انتخاب ،تولید مجدد ،برش و جهش بررای جمعیرت
جدید انجام میشود .این روند ترا رسریدن بره کرومروزومهرای
همگرا ادامه مییابد .این کروموزومهای همگرای بهدست آمده،
وزنهای ارتباطی بهینه برای شبکههرای انتشرار خطرا هسرتند.
داده مورد استفاده برای این مدل  PIDاست .در ایرن مطالعره،
مشخصههای قابرل تروجهی برا اسرتفاده از دو روش شناسرایی
شردند .روش درخرت تصرمیم و روش  GA-CFSبرهعنروان
ورودی مدل ترکیبی برای تشخیص مر قند اسرتفاده شردند.
نتایج حاصل حاکی از آن است کره رویکررد الگروریتم ژنتیرک
بهینه سازیشده شبکه های انتشار خطا نسبت بره حالرت بردون
بهینهسازی الگوریتم ژنتیک ،عملکرد بهتری را نشان داده است.
 Shenو همکرراران [ ]5یررک طرررح جدیررد برررای تنظرریم
پارامترهای ماشینهای بردار پشتیبان پیشنهاد دادهاند که در آن
از الگوریتم بهینهسازی مگس میوه استفاده میشود .ایرن طررح
ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر بهینهسازی مگس میوه نرام دارد
که با موفقیت در تشخیص پزشکی مورد اسرتفاده قررار گرفتره
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مقدمه
سندروم متابولیک به معنای وجود گروهی از عوامل خطررسراز
برای بروز بیماریهای قلبی -عروقی و دیابت در یرک شرخص
است .افراد دچار سندروم متابولیرک در معرر خطرر بیشرتری
برای ابتال به بیماریهای کرونری قلر و سرایر بیمراریهرای
مربوط به تشکیل پالکهای چربی در دیواره سرخرگها ماننرد
سکته مغزی و بیماری عروق محیطری هسرتند .تشرخیص زود
هنگام سندرم متابولیک شانس درمان موفقیتآمیز بیمار را براال
میبرد [ .]1بهرهگیری از راهکار دادهکاوی با رویکررد اسرتخرا
دانررش از اطالعررات موجررود در راسررتای اهرردافی چررون نحرروه
تشخیص بیماری ،کاهش هزینههای درمرانی و میرزان خطرای
نحوه درمان مؤثر بوده و موج بهبرود عملکررد سرازمانهرای
بهداشتی میشود [ .]2مطالعات مختلف نشان دادهاند که وجرود
سندرم متابولیک تأثیر به سزایی روی فراوانی مرگومیرر ناشری
از بیماریهای قلبی-عروقی دارد .سندرم متابولیرک بره عنروان
مجموعهای از اخرتالالت مترابولیکی شرامل پرفشراری خرون،
چاقی ،اختالل لیپیدها و افزایش مقاومت بره انسرولین از جملره
عوامل تأثیرگذار در بروز مرگومیر و نراتوانی ناشری از بیمراری
های قلبی-عروقی تلقی میشود [.]2
سندروم متابولیک با متابولیسم بدن و نیز برا شررایطی تحرت
عنوان مقاومت به انسولین در ارتباط است .به صرورت طبیعری،
دستگاه گوارش و کبد غذاهایی را که میخورید به قند (گلروکز
تجزیه میکنند .خون ،این قند را به بافتهای بدن منتقرل مری
کند ،جایی که سلولها از آن به عنوان سوخت استفاده میکنند.
گلوکز به کمک انسولین وارد سلولهای بدن میشود .در افرراد
مبتال به مقاومت انسرولین ،سرلولهرا بره صرورت طبیعری بره
انسولین پاسخ نمیدهند و گلوکز به آسانی نمیتواند وارد سرلول
ها شود .در این حالت ،بدن بیشتر انسولین ترشرح مریکنرد .در
نتیجه مقادیر انسولین در خون بسیار باال خواهد بود .در نهایرت
زمانی که بدن قادر به ساخت انسولین کافی برای کنترل گلوکز
خون نیست ،فرد به دیابت مبتال خواهد شرد .حتری چنران چره
سطوح قند خون به حدی زیاد نباشد که بتروان آن را دیابرت در
نظر گرفت ،براز سرطوح افرزایش یافتره گلروکز مررر هسرتند.
پزشکان به این شرایط ،مرحله پیش از دیابت میگویند .انسولین
افزایش یافته ،سطح تری گلیسرید و دیگر چربیهرای خرون را
نیز افزایش میدهد .این شرایط با چگونگی عملکرد کلیهها نیرز
تداخل میکنند و موج افزایش فشرار خرون مریشروند .ایرن
اثرات ،فرد را در معر خطر ابرتال بره بیمراری قلبری ،سرکته،
دیابت و دیگر بیماریها قرار میدهد .برخی از افراد بره صرورت
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روشهای موجود ،به عنوان سیستم پشتیبان تصرمیمگیرری در
سیستمهای پزشرکی کراربرد خواهرد داشرت .در ایرن پرژوهش
سندرم متابولیک مورد بررسی قرار میگیرد .هدف تحقیق ارائره
الگوریتمی جهت بهینهسرازی تشرخیص سرندرم متابولیرک برر
مبنای الگروریتم  Kنزدیکتررین همسرایه ( KNNاسرت بره
طوری که دقرت تشرخیص و پریشبینری سرندرم متابولیرک را
افزایش دهد.
روش
این مطالعه از نوع کاربردی-توصیفی است .برای تهیه مجموعه
دادههررای مربرروط برره سررندرم متابولی رک ،در ابترردا پرسش رنامه
اسررتاندارد بررر اسرراس ویژگ ریهررای جدی رد طراح ری شررد و در
بیمارستان شهدای کارگر یزد تکمیل و جمعآوری گردید .دادهها
مربوط به سالهای  1393تا  1394اسرت .ایرن مجموعره داده
شامل  1499نمونه بوده که تعداد  52نمونه فاقد اطالعات کامل
میباشد در این مقاله بعری از اطالعات موجود در پرونده مانند
نام ،نامخانوادگی ،شماره پرونده بیمار و نشانی حرذف شردند .در
مرحله بعدی ،پرونرده بیمرارانی را کره فقرط یرک برار مراجعره
داشته اند ،کنار گذاشته شد ،زیرا اطالعات کامل از آزمایشهرا و
عوار آنها در دسترس نبود .مواردی کره ارزش صرفر بررای
ویژگیهای فشار خون ،قند خون ناشتا ،قند خون  2ساعت بعرد
از غذا ،تریگلیسیرید داشتند ،به دلیل اهمیتی که این ویژگیهرا
در نتیجه نهرایی دارنرد ،حرذف شردند .در تحقیرق  Harperو
همکاران [ ]7ثابت شد که حرذف عاقالنره ،یرک روش کارآمرد
به جای جایگزین کردن ویژگیهای پر اهمیت با تکنیرکهرایی
مانند میانگین ،انتساب تصادفی ،انتساب رگرسیون و مردلهرای
بیزی است .نمونههایی که دارای چند ویژگی مفقوده بودند نیرز
حذف گردیدند و سایر مقادیر مفقوده با استفاده از مقادیر شایع و
پر احتمال مقداردهی شدند .برای هر بیمار تعداد  15ویژگی ثبت
شد .بازه مقادیر اولیره ویژگریهرای برالینی بیمرار در جردول 1
نمایش داده شد .قال مناسر دادههرا بره عنروان ورودی داده
کاوی در نتایج و خروجی تأثیرگذار است.
اگر مقادیر ویژگیهای مجموعه داده در دامنره متفراوتی قررار
داشته باشند ،احتمال بروز خطا در یافتهها افزایش مرییابرد .بره
قرار دادن دادههای یک جامعه آماری در دامنره مشرابه ،نرمرال
سازی گفته میشود [ .]7در مدل پیشنهادی نحوه نرمالسرازی
بررررره روش  Max/Minو در برررررازه [ ]0-1اسرررررت [.]8
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اسررت .رویکرررد جدیرد ایرن مطالعرره در ارائرره روش مبتنری بررر
بهینهسازی مگس میوه نهفتره اسرت کره هردف آن براالبردن
قابلیت تعمیم طبقهبندیکننده ماشین برردار پشرتیبان از طریرق
بررسی تکنیک هوش ازدحامی جدید برای تنظیم پارامتر بهینره
بررهمنظررور طبقررهبنرردی دادههررای پزشررکی اسررت .در روش
پیشنهادی ،تکنیک بهینهسرازی مگرس میروه برهطرور مرؤثر و
کارآمد به پارامترهای موجود در ماشین بردار پشتیبان میپردازد.
مدل ارائه شده عمدتاً شامل دو روش است :بهینهسازی پرارامتر
درونی و ارزیابی عملکرد طبقره بنردی بیرونری .در طرول رویره
بهینهسازی پارامتر درونی ،پارامترهرای ماشرین برردار پشرتیبان
به صورت پویا از طریق تجزیه و تحلیل اعتبارسنجی متقراطع 5
الیهای توسط بهینهسازی مگس میوه تنظیم میشروند .سرپس
پارامترهای بهینه به دست آمده به مدل پیشبینی ماشین برردار
پشتیبان تغذیره مریشروند ترا برا اسرتفاده از تجزیره و تحلیرل
اعتبارسنجی متقاطع ده الیهای ،این کرار طبقرهبنردی را بررای
تشخیص در حلقه بیرونی اجرا کند .گذشته از آن ،کارایی و اثرر
بخشی ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر بهینهسازی مگس میروه
در مقایسه با چهار مجموعه داده پزشکی شناخته شده و معروف
شامل :مجموعه دادههای سرطان پستان ویسکانسین ،مجموعه
دادههای بیماری  ،PIDمجموعه دادههای بیماری پارکینسون و
مجموعه دادههای بیماری تیروئید به لحاظ دقرت طبقرهبنردی،
میزان حساسیت ،ویژگی و مدت زمان پرردازش برهدقرت مرورد
ارزیابی قرار گرفته است .از چهار همتای رقابتی از جمله ماشین
بردار پشتیبان مبتنی برر الگروریتم بهینرهسرازی ازدحرام ذرات،
ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر الگوریتم ژنتیرک ،ماشرین برردار
پشتیبان مبتنی بر بهینهسازی تغذیه باکتریرایی و ماشرین برردار
پشتیبان مبتنری برر تکنیرک جسرتجوی شربکه بررای اهرداف
مقایسهای استفاده شد .نتایج تجربی این مطالعه نشران داد کره
روش ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر بهینهسرازی مگرس میروه
پیشنهاد شده میتواند پارامترهای الگوی بسیار مناسر ترری را
بهدست بیاورد و به طور قابل توجهی زمان محاسربه را کراهش
دهد که در نهایت بهدقت باال در طبقهبندی منجر مریشرود .در
این روش پیشنهادی امید بر آن است که بتوان از آن بهعنروان
یک راهحل جایگزین و یک ابزار مفید بالینی در تصرمیمگیرری
های پزشکی استفاده نمود.
روش پیشنهادی برای کمک به تشخیص و پیشبینی بیمراری
هررای داخلری از طریرق تکنیرکهررای دادهکرراوی ،دقیرقتررر از
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جواد لعل دشتی و همکاران
جدول  :1نحوه نرمال سازي مجموعه دادهها

ویژگی
1
2
3

سن
تحصیالت
BMI

4

تریگلیسرید

5

فشار خون باال

6
7

سابقه سندرم در خانواده
قند ناشتا

 -1ندارد
 -1طبیعی
 -3دیابتی

8

قند دو ساعت بعد از غذا

9

LDL

10
11
12

HDL
جنسیت
میزان فعالیت بدنی

13
14
15

مصرف سیگار
مصرف دارو
برچس

 -1طبیعی
 -2پیش دیابتی
 -3دیابتی
 -2مقادیر نزدیک به حد مطلوب
 -1مقدار مطلوب
 -3سطح در مرز شروع خطر
 -5سطح بسیار پر خطر
 -4سطح خطرناک
 -2پایین
 -1باال
 -2زن
 -1مرد
-1بیشتر از سه روز در هفته
-2کمتر از سه روز در هفته
-3بیشتر از سی دقیقه در روز
-4روزانه
 -2دارد
 -1ندارد
 -1دارو مصرف نمی کند  -2دارو مصرف می کند
 -1طبیعی
 -2دارای اختالالت سندرم متابولیک

 -2دارد

در حل مسئله مقادیر گمشده هر نمونه ،در صورتی که نمونه
مذکور ،دارای مقادیر گمشده زیادی باشد ،آن نمونه از
دیتاست حذف شده و در غیر این صورت مقادیر گمشده با
بیشترین فراوانی مشخصه مذکور تکمیل میشوند .در یک
دیتاست ،مواردی پیش میآید که مقادیر گمشده در حوزههای
یک رکورد وجود دارد .دادههای موجود در یک دیتاست،
زمانی که وارد الگوریتم میشوند باید کامل و بدون مقادیر
گمشده یا دادههای صدمه دیده باشند .همچنین مواردی که
مقادیر احتماالً غلط به ویژگیهای یک رکورد تخصیص یافته
باشد ،باید تصحیح و در صورت عدم تصحیح از دیتاست حذف
گردد .این مشکل بیشتر ناشی از عدم یکپارچگی قسمتهای
294

 -2پیش دیابتی

پس از مرت سازی
از روش Max Min
نرمال میشود.
Max Min
پس از مرت سازی
از روشMax Min
نرمال میشود.
پس از مرت سازی
از روش Max Min
نرمال میشود.
پس از مرت سازی
از روش Max Min
نرمال میشود.
Max Min
Max Min
Max Min

Max Min
Max Min
نرمالسازی نمیشوند

جمعآوری کننده دادهها ،منابع داده و شکلهای جمعآوری
دادهها است؛ بنابراین وجود یک دیتاست کامل و خالی از
مقادیر  Miss Valueدر کشف روابط پنهانی بین دادههای
موجود در دیتاست ،نقشی بسیار مهم و حیاتی دارد .با توجه به
اینکه نتایج حاصل از تحلیل دادههای ناقص میتواند به
سوگرائی منجر شود؛ لذا اهمیت دارد که تحلیل این نوع داده
ها در مسیری مناس و صحیح قرار داده شود.
هر یک از ویژگیها و یافتهها در تشخیص و پیشبینی سندرم
متابولیک از اهمیت خاصی برخوردار هستند .به بیان دیگر همه
ویژگیها دارای ارزش یکسان نیستند .به عنوان مثال در
تشخیص بیماری دو ویژگی  BMIو وجود قند خون دارای
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بازه مقادیر اوليه
[ 65و ]18
[ 195و]150
 -1دچار کمبود وزن شدید  -2کمبود وزن
 -3عادی  -4اضافه وزن  -5چاقی کالس 1
 -7چاقی کالس 3
 -6چاقی کالس 2
 -2نزدیک به حد نرمال
 -1نرمال
 -4بسیار پر خطر
-3سطح خطرناک
 -2نرمال
 -1افت فشار خون
-3در معر فشار خون باال  -4فشار خون باال

نحوه نرمال سازي
Max/Min
Max/Min
پس از مرت سازی
از روش Max Min
نرمال میشود.
Max Min
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جدول  :2وزندار كردن ویژگیها
ویژگی
سن
قد
BMI

مقدار اوليه
55
156
34/9

طبقههههبنهههد نزدیکتهههریی همسهههایه (K Nearest
KNN)Neighbor Classifier

طبقهبند -kنزدیکترین همسایه یک طبقرهبنرد یرادگیری برا
ناظر میباشد که نمونههرا را برر اسراس شرباهت و فاصرله از
نمونه های آموزشی طبقه بندی می کند .در اغل مروارد بررای
دستهبندی بهکار میرود ،هر چنرد کره مریتروان از آن بررای
تخمین و پیشبینی نیز استفاده نمود .برای یک داده آزمایشی
الگوریتم به دنبال  Kنمونه از نزدیکترین نمونه ها مریگرردد
( Kنمونه مشابه .
نزدیکی دو نمونه ،با بهدست آوردن تشابه و یا فاصله میان
این دو نمونه محاسبه میشود .هر نمونه مریتوانرد از انرواع
دادهها تشکیل شده باشد که باید تشابه میان آنهرا بررسری
شود .پس از یافتن این  Kداده مشابه با نمونه آزمایشی ،رأی
اکثریت تعیین کننده برچس کالس داده آزمایشی مری باشرد.
چنانچه مقدار  1برای  Kتنظیم شود ،در این صرورت کرالس
نزدیک ترین داده به نمونه آزمایشی ،به عنوان کالس تخمینی
ارائه میشود؛ اما بره دلیرل وجرود داده هرای نرویز و خرار از
محدوده ،مقدار  ،1عدد مناسربی بررای  Kنیسرت .مریتروان
مقدار مناس را به صورت تجربی بهدست آورد .برای مثال برا
 1شروع و برای مجموعه ای آزمایشی نرر خطرا را محاسربه
کرد .با افزایش مقدار  Kاین کار را تکرار میکنیم .مقداری از
 Kکه باعث حداقل نر خطا میشود ،انتخاب مناسبی اسرت.

مقدار نرمال
0/71
0/55
0/9

وزن
0/3
0/8
0/7

مقدار وزندار
0/21
0/44
0/63

روش -kنزدیکترین همسایه بار محاسباتی زیرادی دارد ،زیررا
زمان محاسرباتی بره صرورت نمرایی از تمرام نقراط افرزایش
مییابد ،ولی دقت باالیی دارد [.]9
از سررال  ،1970روش انشررعاب و تحدیررد برررروی مسررئله
 KNNاعمال شده است .در فرای اقلیدسی ،این کار با نرام
شاخص های مکانی یا روش دسترسی مکانی شناخته میشود.
روش های متعددی برای پارتیشنبندی فرا بره منظرور حرل
مسئله  KNNارائه و توسعه داده شدهاند .در این برین ،سراده
ترین روش ،استفاده از ساختمان داده  k-d treeاست که بره
صورت تکراری فررای جسرتجو را در یکری از ابعراد ،بره دو
نیمبخش تقسیم میکند به گونهای که هر نیمبخش –تقریباً-
نیمی از نقاط بخشِ بزرگتر را در برخواهد گرفت .پرس و جو
با پیمایش درخت از ریشه تا برگ صورت میپذیرد به گونهای
که در هر مرحله ،مقدار بردار گره در بُعد مشخصی ،برا همران
بُعد از نقطه پرس و جو ،مقایسه میشود؛ اگر مقدار نقطه پرس
وجو بیشتر بود به زیر درخت سمت راست و در غیر اینصورت
به زیردرخت چپ حرکت میکنیم .همچنین بسرته بره اینکره
فاصله این دو نقطه چقدر است ،شاخههای کناری نیز ممکرن
است نیاز به بررسی داشته باشند .در مورد نقراط رانردم توزیرع
شده تحلیل پیچیدگی زمانی مربوط به بدترین حالرت صرورت
مرریگیرررد .روش دیگررر ،اسررتفاده از سرراختمان داده درخررت
مستطیلی است که برای استفاده  KNNدر زمینههرای پویرا
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اهمیت متفاوتی هستند .این که هر یک از ویژگیها دارای چه
ارزشی است و چقدر در تشخیص بیماری نقش دارد ،مسئله
مهمی است .در این مقاله روشی ارائه میشود که ارزش و
نقش هر یک از ویژگیها به طور دقیق مشخص شده و
بیماری تشخیص داده میشود.
در روش پیشنهادی برای مشخص کرردن ارزش و نقرش هرر
یررک از ویژگرریهررا در تشررخیص بیمرراری از الگرروریتمهررای

فراابتکاری برای بهبود عملکرد الگوریتم  KNNاسرتفاده مری
شود .در جدول  2نحوه وزندار کردن ویژگیهرا بررای بهبرود
 KNNنشان داده شد .در هر مرحله از اجرا ،ویژگیهرای وزن
دار به  KNNداده می شود و بر اساس دقت به دسرت آمرده،
با استفاده از الگوریتمهای تکاملی ،مقدار بهینه به دسرت مری
آید.

تشخيص سندروم متابوليک بر مبناي KNN

جواد لعل دشتی و همکاران

به کار گرفته میشود .این ساختمان داده دارای الگوریتمهرای
مؤثری برای در و حذف از درخت میباشد.
ایجههاد مههدل تشههخيص سههندرم متابوليههک توسهه
الگوریتمهاي تکاملی

Objective Function = Minimum (Error
)Rate
296



-3بقای بهترینها و تولید نسل جدید و حذف ضعیفترهرا برا
توجه به تابع هزینه.
-4رفتن به مرحله  2و انجام مجدد کلیه رونرد ترا زمرانی کره
شرط توقف اعمال شود:
 رسیدن به تعداد  1000تکرار
 رسیدن به هزینه حداقل
ایجاد مهدل تشهخيص سهندرم متابوليهک مبتنهی بهر
الگوریتم GBC

الگرروریتم ( GBC Genetic Bee Colonyرویکرررد
جدیدی است که توان افزایش دقت و کاهش خطرا در پریش
بینی را با محاسبات حداقل و مرتبه زمرانی کمترر از کارهرای
مشررابه دارد [ .]10روال بهینررهیررابی در الگرروریتم GBC
براساس یک روند تصادفی -هدایت شده استوار میباشد .این
روش ،بر مبنای نظریه تکامل تدریجی و ایدههرای الگروریتم
زنبورعسل پایهگذاری شده است .الگروریتم زنبرور عسرل هرر
نقطه را در فرای پارامتری متشکل از پاسخهرای ممکرن بره
عنوان منبع غذا تحت بررسی قرار میدهد .زنبورهای دیدهبان
– کارگزاران شبیهسازی شده – به صرورت تصرادفی فررای
پاسخها را ساده میکنند و به وسیله ترابع شایسرتگی کیفیرت
موقعیتهای بازدید شده را گزارش میدهند .جوابهای سراده
شده رتبهبندی می شروند و دیگرر زنبورهرا نیروهرای ترازهای
هستند که فرای پاسخ هرا را در پیرامرون خرود بررای یرافتن
باالترین رتبه محل ها جسرتجو مری کننرد کره گلرزار نامیرده
می شود .الگوریتم به صورت گزینشی دیگرر گلزارهرا را بررای
یافتن نقطه بیشینه تابع شایستگی جستجو میکند.
در نهایت ،به منظور دستیابی به یک تعادل بین بهرهبرداری
و اکتشاف در الگوریتم کلونی رنبور عسل ) (ABCو بهبرود
تواناییهای جستجوی محلی ،از اپراتورهای جهرش الگروریتم
ژنتیک در طول فرآیند جایگزینی راهحلها استفاده مریشرود.
الگوریتم  GBCبا دادن جمعیرت تصرادفی اولیره از فررای
جستجو یعنی ویژگیهای استخرا شده شروع میشود:
(1
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الگوریتمهای تکاملی زیر مجموعهای از محاسربات تکراملی
است و در شاخه هروش مصرنوعی قررار مریگیررد و شرامل
الگوریتمهایی جهت جستجو است که در آنها عمل جسرتجو
از چندین نقطه در فرای جواب آغاز میشود .الگروریتمهرای
تکاملی به طور اساسری برا دیگرر روشهرای بهینرهسرازی و
جستجوی مرسوم قدیمی تفاوت دارند .برخی از این تفاوتهرا
عبارتاند از:
 -1الگوریتمهای فرگشتپذیر تنها یک تک نقطه را جسرتجو
نمیکنند ،بلکه جمعیتی از نقاط را به صرورت مروازی بررسری
مینمایند.
 -2الگوریتمهای فرگشتپرذیر نیراز بره اطالعراتی ضرمنی و
دیگر دانش های مکمل ندارند؛ تنها ترابع هردف و شایسرتگی
مربوطه در جهتهای جستجو تأثیر گذارند.
 -3الگوریتمهای فرگشتپذیر از قوانین در حال تغییر احتمالی
بهره میبرند و نه موارد مشخص و معین.
 -4استفاده از الگوریتمهای فرگشتپذیر به طور کلری خیلری
سر راست است ،زیرا هیچگونه محدودیت هایی بررای تعریرف
تابع هدف وجود ندارد.
 -5الگوریتمهای فرگشتپذیر تعداد زیادی از پاسخهای قابرل
قبول را به دست میآورند و انتخاب پایرانی برر عهرده کراربر
است؛ الگوریتم های تکاملی برای شناسرایی ایرن پاسرخهرای
چندگانه به طور همزمان ذاتاً کارآمدند.
روند کلی الگوریتمهای تکاملی برای انتخاب ویژگیهای وزن
دار در جهت تشخیص سندرم متابولیک به صورت زیر است:
-1ایجاد جمعیت اولیه
جمعیت اولیه به تعداد n
اختصاص وزن به هر یک ویژگیها به طور تصرادفی در برازه
] [0 1برای هر یک از اعرای جمعیت
-2یافتن مقدار تابع هزینه (شکل 1

Error Rate = 1- Accuracy
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که در رابطه باال  Xmiیک بردار راه حل (ویژگیهای انتخاب
شررده برررای مس رئله بهینررهسررازی و  i=1,…,nو
 m=1,…,SNمیباشد SN .بیانگر تعداد جمعیت اولیه و
هر  Xiیک بردار  nبعدی است.
در الگوریتم  GBCبرای دستیابی به بهرهبررداری و اکتشراف
متعادل از مزایای الگوریتم  ABCو  GAاستفاده شده است.

در  GBCعملگرهررای  GAدر فرآینررد بهرررهبرررداری روش
 ABCدر مرحله زنبورعسل ناظر بررای بهبرود بره اشرتراک
گذاری اطالعات بین زنبورعسل کرارگر و زنبرور عسرل نراظر
برای یافتن راهحل بهینه استفاده شرده اسرت .شرکل  2رونرد
نمای الگوریتم پیشنهادی را نشان میدهد.
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ALGORITHM 1
1) Read the training data from a file
2) Read the testing data from a file
3) Normalize the attribute values in the range of 0 to 1.
4) Let x1,x2….xm denote the m instances from data set {f1, f2, … , fn}, n = Number of features
5) Assign weight wi to each instance xi in the training set
6) Predict the class value from weighted dataset
7) Calculate the error rate as
Error Rate = 1- (# of correctly classified examples / All) * 100
)8) Fitness Function=Minimize (Error Rate
شکل  :1تابع هزینه در الگوریتم پيشنهادي

KNN

KNN

شکل  :2روندنماي رهيافت پيشنهادي

نتایج
در جدول  3مقایسه رهیافت پیشنهادی با الگوریتمهای فازی،
شبکه عصبی ،درخت تصمیم برای پیشبینی سندرم متابولیک
نمایش داده شد .ارزیابی مقادیر جدول بر حس معیار

 Sensitivityبیان کننده برتری کالسهبندی روش
پیشنهادی با ویژگیهای وزندار نسبت به سایر روشها در
حالت ویژگیهای با وزن یکسان است.
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جواد لعل دشتی و همکاران
جدول  :3مقایسه نتایج با معيار Sensitivity

Decision Tree

SVM

MLP-NN

Fuzzy

KNN & GBC

وجود سندرم

0/95

0/98

0/95

0/95

0/98

عدم وجود سندرم

0/72

0/55

0/51

0/70

0/80

ارزیابی پیشبینی سندرم متابولیک بر اساس معیارهای
 Specificityدر جدول  4مشخص کننده برتری کالسه
بندی روش پیشنهادی نسبت به روشهای فازی ،شبکه
جدول  :4مقایسه نتایج با

معیار Specificity

Decision Tree

SVM

MLP-NN

Fuzzy

KNN & GBC

وجود سندرم

0/72

0/55

0/51

0/70

0/80

عدم وجود سندرم

0/95

0/98

0/95

0/95

0/98

معیار ارزیابی  Precisionبرای مقایسه کارایی کالسه بندی
با ویژگیهای وزندار در مقابل مدلسازی ویژگیها با وزن
یکسان در جهت پیشبینی وجود یا عدم وجود عارضه سندرم

متابولیک در جدول  5نشان داده شد .رهیافت پیشنهادی در
مقایسه با روشهای فازی ،شبکه عصبی ،درخت تصمیم
نتایج بهتری در تشخیص بیماری را دارد.

جدول  :5مقایسه نتایج با معيار
Decision Tree

SVM

MLP-NN

وجود سندرم

0/91

0/88

0/86

0/91

0/94

عدم وجود سندرم

0/81

0/91

0/76

0/81

0/91

بر حس معیار  F-measureرهیافت پیشنهادی برای
پیشبینی وجود یا عدم وجود عارضه سندرم متابولیک نسبت
به سایر روشهای مورد مقایسه کارایی بهتری دارد (جدول
 . 6مقایسه نتایج روش پیشنهادی بر اساس این معیار نشان
جدول :6

دهنده برتری روش پیشنهادی نسبت به سایر روشهای مورد
مقایسه میباشد .این ارزیابی نشان دهنده کارایی کالسهبندی
با ویژگیهای وزندار نسبت به مدلسازی ویژگیها با وزن
یکسان است.

مقایسه نتایج با معیار F-Measure

Decision Tree

SVM

MLP-NN

Fuzzy

KNN & GBC

وجود سندرم

0/93

00/93

0/90

0/93

0/96

عدم وجود سندرم

0/76

0/69

0/61

0/75

0/85

در شکل  3محور عمودی نشاندهنده درصد خطای پیش
بینی عارضه و محور افقی نشاندهنده تعداد تکرارهای اجرای
الگوریتم میباشد .در تکرارهای اول چون جمعیت اولیه به
صورت تصادفی است کاهش خطا ملموس میباشد؛ اما در
تکرارهای بعدی آهنگ کاهش خطا کمتر میشود و در نهایت
298

Precision

Fuzzy

KNN & GBC

روش پیشنهادی در انتهای شبیهسازی به کاهش خطای
بهتری دست یافت .در شکل  3مقایسه مقادیر خطا برای
پیشبینی سندرم متابولیک با استفاده بهینهسازی وزن ویژگی
ها از طریق پردازش تکاملی در  500تکرار نمایش داده شده
است .نتایح شکل  4نشان دهنده برتری روش  GBCنسبت
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عصبی ،درخت تصمیم است .مقایسه نتایج جدول بهبود
کارایی کالسهبندی با ویژگیهای وزندار نسبت به مدل
سازی ویژگیها با وزن یکسان را نشان میدهد.

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

به الگوریتمهای گرگ خاکستری GA ،PSO ،و ABC

زمستان  ،1396دوره چهارم ،شماره چهارم

است.

مدل پیشنهادی با سه روش فازی [ ،]12درختتصمیم [، ]13
ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصربی پرسرپترون چنرد الیره
( ]14[ MLPمقایسه شد .ارتباط بین کالسهرای واقعری و
کررالسهررای پرریشبینرری شررده بررا اسررتفاده از مرراتریس

 Confusionقابل محاسبه است .در شرکل  ،4پارامترهرای
موردنیاز ماتریس  Confusionذکرشده است.
برای مقایسه مدل پیشنهادی با سایر روشها از معیارهای
،Specificity
،Sensitivity
،Accuracy
 Precisionو  F-Measureبا توجه بره شرکل  4طبرق
روابط زیر استفاده میشود [:]15

)( 7

)( 2

Accuracy = (TP + TN) / All

)( 3

)Sensitivity = TP / (TP + FN

)( 4

)Specificity = TN / (FP + TN

)( 5

)Precision = TP / (TP + FP

)(6

)Recall = TP / (TP + FN
2 * Precision * Recall
Precision + Recall

= F Measure

 :TPتعداد رکوردهایی که به درستی ،مثبت تشخیص داده میشوند.
 :TNتعداد رکوردهایی که به درستی ،منفی تشخیص داده میشوند.
 :FPتعداد رکوردهایی که به غلط ،مثبت تشخیص داده میشوند.
 :FNتعداد رکوردهایی که به غلط ،منفی تشخیص داده میشوند.
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شکل  :3درصد خطا برای پیشبینی سندرم متابولیک در مدل پیشنهادی

تشخيص سندروم متابوليک بر مبناي KNN

جواد لعل دشتی و همکاران

شکل  4نشان دهنده نمودار نتایج تشخیص روشهای
مختلف با معیار  Accuracyاست .همانگونه که مشاهده
میشود مدل پیشنهادی دقت بیشتری نسبت به سایر روشها
دارد .همچنین به ترتی در جدول  3تا  6مقایسه نتایج پیش
بینی بیماری با معیارهای ،Specificity ،Sensitivity

 Precisionو  F-Measureمورد مقایسه قرار گرفت .نتایج
مقایسه نشان دهنده برتری عملکرد مدل پیشنهادی میباشد.
مقادیر جدول نشان دهنده عملکرد بهتر روش پیشنهادی
است.

300

Journal of Health and Biomedical Informatics 2018; 4(4): 291-304

Downloaded from jhbmi.ir at 7:50 +0430 on Sunday June 24th 2018

شکل  :4نمودار نتایج با معیار Accuracy

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

دادههای حاصل از پایگاه داده ( University of

 UCI California, Irvineبرای تشخیص بیماریهای،
هپاتیت ،اختالالت کبدی و بیماری استفاده شد .همچنین،
محققان برای این مجموعه دادهها از روش اعتبارسنجی متقاطع
 10الیهای برای بهدست آوردن دقت در این طبقهبندی استفاده
کردند .نتایج این بررسی نشان داد که کارایی و عملکرد این
روش در مقایسه با سایر نتایج بهدست آمده بسیار موفقیتآمیز
بوده و بهنظر میرسد روش امیدوارکنندهای برای برنامههای
کاربردی تشخیص الگو باشد.
 Shenو همکاران [ ،]5یک طرح جدید برای تنظیم
پارامترهای ماشینهای بردار پشتیبان پیشنهاد دادهاند که در آن
از الگوریتم بهینهسازی مگس میوه استفاده میشود .این طرح
ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر بهینهسازی مگس میوه نام دارد
که با موفقیت در تشخیص پزشکی مورد استفاده قرار گرفته
است .رویکرد جدید این مطالعه در ارائه روش مبتنی بر
بهینهسازی مگس میوه نهفته است که هدف آن باالبردن
قابلیت تعمیم طبقهبندیکننده ماشین بردار پشتیبان از طریق
بررسی تکنیک هوش ازدحامی جدید برای تنظیم پارامتر بهینه
بهمنظور طبقهبندی دادههای پزشکی است .در روش پیشنهادی،
تکنیک بهینهسازی مگس میوه بهطور مؤثر و کارآمد به
پارامترهای موجود در ماشین بردار پشتیبان میپردازد .در طول
رویه بهینهسازی پارامترها ،پارامترهای ماشین بردار پشتیبان
بهصورت پویا از طریق تجزیه و تحلیل اعتبارسنجی متقاطع پنج
الیهای توسط بهینهسازی مگس میوه تنظیم میشوند .سپس
پارامترهای بهینه بهدست آمده به مدل پیشبینی ماشین بردار
پشتیبان تغذیه میشوند تا با استفاده از تجزیه و تحلیل
اعتبارسنجی متقاطع ده الیهای ،این کار طبقهبندی را برای
تشخیص در حلقه بیرونی اجرا کند .گذشته از آن ،کارایی و اثر
بخشی ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر بهینهسازی مگس میوه
در مقایسه با چهار مجموعه داده پزشکی شناخته شده و معروف
شامل مجموعه دادههای ویسکانسین مجموعه دادههای بیماری
 ،PIDمجموعه دادههای بیماری پارکینسون و مجموعه داده
های بیماری تیروئید به لحاظ دقت طبقهبندی ،میزان
حساسیت ،ویژگی و مدت زمان پردازش بهدقت مورد ارزیابی
قرار گرفته است .از چهار همتای رقابتی از جمله ماشین بردار
پشتیبان مبتنی بر الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ،ماشین
بردار پشتیبان مبتنی بر الگوریتم ژنتیک ،ماشین بردار پشتیبان
مبتنی بر بهینهسازی تغذیه باکتریایی و ماشین بردار پشتیبان
مبتنی بر تکنیک جستجوی شبکه برای اهداف مقایسهای
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بحث
در این مطالعه ،مجموعهای از الگوهای کمتر شناخته شده و
مؤثر در بروز سندرم متابولیک بر اساس یک پایگاه داده بومی
مورد پردازش قرار گرفت .طراحی و تکمیل پرسشنامهها ،ثبت
عالیم بالینی و نتایج آزمایشگاهی در مجموعه دادههای مورد
استفاده ،توسط نویسندگان این مقاله در بیمارستان فوق
تخصصی شهدای کارگر یزد جمعآوری شد .پژوهشهای مربوط
به پیشبینی سندرم متابولیک محدودیتهایی از قبیل تعداد کم
بیماران برای ایجاد مدل ،دادههای از دست رفته و متغیرهای
ناقص را دارا میباشند .در این پژوهش تعداد قابل قبولی از
بیماران با متغیرهای مناس با حداقل دادههای ازدست رفته به
کار گرفته شد .مطالعه حاضر با بهکارگیری ویژگیهای بالینی و
آزمایشگاهی بیماران با استفاده الگوریتم  GBCو دادهکاوی،
سندرم متابولیک را پیشبینی میکند .مدل پیشنهادی این
مطالعه شامل نرمالسازی ویژگیها ،انتخاب ویژگیها ،وزن
دهی به ویژگیها و معرفی روشی برای پیشبینی سندرم
متابولیک با استفاده از ویژگیهای وزندار است.
ویژگیهای سابقه فامیلی باالترین کارایی در دستهبندی مدل
پیشنهادی را دارا بودند .در این مطالعه عالوه بر شناسایی مهم
ترین ویژگیها ،با استفاده از انتخاب ویژگیها بر اساس
الگوریتم ژنتیک به عملکردی بهتر بر حس شاخصهای دقت،
حساسیت و ویژگی دست یافتیم.
 Uzerو همکاران [ ]16از ماشینهای بردار پشتیبان برای
طبقهبندی بهره گرفتهاند .در پایگاه دادههای مورد استفاده
موجود ،برخی از ویژگیهای نه چندان متمایز و زائد وجود دارند.
این ویژگیها عوامل تأثیرگذار عمدهای در موفقیت ابزار
طبقهبندیکننده و زمان پردازش سیستم محسوب میشوند .در
سیستم ایجاد شده در این مطالعه تالش شده است تا با حذف
این ویژگیهای زائد ،میزان سرعت و موفقیت سیستم افزایش
یابد؛ لذا هدف این مطالعه بررسیِ تأثیری است که حذف
ویژگیهای غیر ضروری و منسو در مجموعه دادهها بر
موفقیت طبقهبندی با استفاده از طبقهبندیکننده ماشین بردار
پشتیبان میگذارد .الگوریتم انتخاب ویژگی بر مبنای الگوریتم
کلونی زنبور عسل که در این مطالعه ابداع شد ،اولین نمونه از
الگوریتمهای کلونی زنبور عسل مورد استفاده در زمینه انتخاب
ویژگی بهشمار میرود .در این روش ،یک فرایند جستجو اجرا
میشود تا بهترین زیرمجموعه از ویژگیها را بیابد .این روش
برگرفته از روشی است که بهطور معمول در تشخیص
بیماریهای کبد استفاده میشد .در این مقاله از مجموعه

زمستان  ،1396دوره چهارم ،شماره چهارم

تشخيص سندروم متابوليک بر مبناي KNN

302

آزمایشها و شبیهسازی نشان داد سیستم پزشکیار معرفی
شده در این پژوهش بر روی مجموعه داده بیماران بومی مبتال
به سندرم متابولیک بیمارستان شهدای کارگر یزد به دقت
 %92/1رسیده است که باالتر از تحقیقات مشابه بر روی
مجموعه دادههای متفاوت بوده است.
در روش پیشنهادی برای مشخص کردن ارزش و نقش هر
یک از ویژگیها در تشخیص بیماری به طور تصادفی برای هر
ویژگی ،وزنی بین بازه [ ]0 1اختصاص داده میشود که نشان
دهنده درجه اهمیت ویژگی است .مقادیر وزندار ویژگیها به
عنوان ورودی به الگوریتم  KNNداده شده و توسط الگوریتم
های تکاملی بهینه میگردد .بر اساس تابع هدف برای پیش
بینی عارضه افزایش چربی خون از روش پیشنهادی ،الگوریتم
های گرگ خاکستری ،ازدحام ذرات و ژنتیک برای بهبود
عملکرد الگوریتم  KNNاستفاده شد.
نتيجهگيري
جستجو در پایگاه دادههای پزشکی برای رسیدن به دانش و
اطالعات جهت پیشبینی ،تشخیص و تصمیمگیری از
کاربردهای دادهکاوی در پزشکی است .میتوان از الگوریتمهای
وراثتی مانند الگوریتم ژنتیک برای بهینهسازی تکنیکهای داده
کاوی استفاده کرد .پیشبینی و تشخیص صحیح سندرم
متابولیک با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین،
شانس درمان موفق را باال میبرد .در این مقاله برای پیشبینی
و تشخیص سندرم متابولیک ،از الگوریتم  GBCبرای بهینه
سازی نتایج الگوریتم  KNNاستفاده شد و یک مدل جدید
ارائه گردید .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که مدل پیشنهادی
با دقت پیشبینی  0/921از روشهای فازی ،ماشین بردار
پشتیبان ،درختتصمیم و شبکه عصبی دقت بیشتری دارد.
تشکر و قدردانی
از همکاران و نویسندگان این مقاله همچنین مسئولین محترم
بیمارستان شهدای کارگریزد به دلیل پشتیبانی از این پژوهش
تشکر و قدردانی مینماید.

Journal of Health and Biomedical Informatics 2018; 4(4): 291-304

Downloaded from jhbmi.ir at 7:50 +0430 on Sunday June 24th 2018

استفاده شد .نتایج تجربی این مطالعه نشان داد که روش ماشین
بردار پشتیبان مبتنی بر بهینهسازی مگس میوه پیشنهاد شده
میتواند پارامترهای الگوی بسیار مناس تری را بهدست بیاورد
و به طور قابل توجهی زمان محاسبه را کاهش دهد که در
نهایت بهدقت باال در طبقهبندی منجر میشود .در این روش
پیشنهادی امید بر آن است که بتوان از آن بهعنوان یک راهحل
جایگزین و یک ابزار مفید بالینی در تصمیمگیریهای پزشکی
استفاده نمود.
 Hayashiو همکاران [ ]17از  K-Meansبرای حذف
دادههای نوساندار و از الگوریتم ژنتیک برای کشف مجموعه
بهینهای از ویژگیها با کمک ماشین بردار پشتیبان بهعنوان
طبقهبندیکننده برای دستهبندی دادهها استفاده کردهاند.
مجموعه داده مورد استفاده در این مطالعه PID ،بوده که از
 768نمونه حاضر در آن 268 ،مورد در کالس "تست مثبت
بیماری" و  500نفر در کالس "تست منفی بیماری" قرار
گرفتند .روند کار این الگوریتم بهطور خالصه به اینصورت
است 1( :تمیز کردن دادهها با جایگزین کردن مقادیر از دست
رفته با میانگین انجام میشود 2( .مجموعه داده تمیز شده
بهمنظور حذف دادههای دورافتاده ،متناقض و نویزدار ،با استفاده
از  K-Meansخوشهبندی شده و دادههای کاهشیافته برای
انتخاب ویژگیهای مطلوب با الگوریتم ژنتیک مورد استفاده
قرار میگیرند 3( .مجموعه داده کاهشیافته با استفاده از
طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان بهمنظور رسیدن بهدقت بهتری
نسبت به روشهای موجود در متون طبقهبندی میشوند.
بهمنظور افزایش قابلیت اطمینان عملکرد طبقهبندیکننده،
روش اعتبارسنجی متقاطع  10الیهای بهکار برده شده است.
برای نشان دادن عملکرد الگوریتمهای یادگیری ماشین نظارت
شده ،از ماتریس درهمریختگی استفاده شده است.
در روش پیشنهادی با استفاده از کاهش تعداد متغیرها و وزندار
کردن ویژگیها با بهکارگیری الگوریتم  GBCبرای افزایش
دقت با هدف طراحی و ارزیابی یک مدل پزشکیار در
تشخیص سندرم متابولیک انجام شد .مدل پزشکیار طراحی
شده در این پژوهش در تشخیص سندرم متابولیک موفق بوده
است و دستهبندی را با دقت قابل قبولی انجام میگردد.
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Introduction: Metabolic syndrome is a group of risk factors for developing cardiovascular
diseases and diabetes in an individual. The presence of various signs and symptoms makes
the diagnosis of this disease difficult. Data mining can provide clinical data analysis of
patients for medical decision-makings. The purpose of this study was to provide a model
for increasing the predictive accuracy of metabolic syndrome.
Method: In this applied-descriptive study, the medical records of 1499 patients with
metabolic syndrome with 15 characteristics were investigated. Patients' information is
collected from the standard database of Yazd Shohada-ye kargar Hospital. Each patient was
followed for at least one year. In this paper, GBC algorithm was used to optimize the
results of KNN data mining algorithm to predict and diagnose metabolic syndrome, and a
new model was presented.
Results: Based on the objective function to predict the increase of blood lipids in the
proposed method, gray wolf algorithms, particle swarm and genetics were used to improve
the performance of the KNN algorithm. The analyses show that the proposed model with
the precision accuracy of 0.921 has a greater accuracy compared to fuzzy methods, backup
vector machine, tree decomposition and neural network.
Conclusion: Search in medical databases for the purpose of obtaining knowledge and
information to predict, diagnose, and decision making are some applications of data mining
in medicine. Hereditary algorithms can be used to optimize data mining techniques. The
prediction and proper diagnosis of metabolic syndrome by using artificial intelligence and
machine learning increases the chance of successful treatment.
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