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مقدمه
دیابت بیماری است كه در آن سطح قند خون بیشتر از حد طبیعی
است .غذا در بدن به نوعی قند كه گلوكز نام دارد ،تبدیل میشود
تا به مصرف سلولها برسد .سلولها برای جذب گلوكز نیاز به
هورمونی به نام انسولین دارند كه در لوزالمعده ساخته میشود
[.]1
به گزارش مركز تحقیقات دیابت بروز دیابت در ده سال اخیر در
سطح جهان دو برابر شده است و حدود  200میلیون نفر به این
بیماری مبتال هستند و ساالنه شیوع دیابت در جهان حدود شش
درصد افزایش مییابد .در مطالعاتی كه در ایران انجام شده است،
گزارش شده كه  7/7درصد بالغین  25تا  64ساله كه حدود دو
میلیون نفر هستند ،مبتال به دیابت بوده و  16/8درصد بالغین
معادل با چهار میلیون نفر در وضعیت عدم تحمل گلوكز قرار
دارند كه تعداد زیادی از این بیماران در آینده به دیابت مبتال
خواهند شد [ .]1با توجه به اینكه بیماری دیابت ،به عنوان یك
بیماری بسیار مزمن شناخته شده است و آسیبهای
جبرانناپذیری به اندامها و اعضاء حیاتی بدن وارد میكند،
استفاده از ابزارهای هوشمند دادهكاوی میتواند برای بهبود
روشهای شناسایی و كنترل بیماری به پزشکان كمك بزرگی
باشد [.]1
دو نوع دیابت وجود دارد ،نوع  1كه وابسته به انسـولین نیـز
نامیده میشود و دیابت نوع  2كه كمبود نسبی انسولین اسـت.
دیابت نوع ( 2دیابت بزرگساالن یا دیابت غیروابسته به انسولین)،
یکی از شایعترین انواع دیابت بوده و حدود  90درصد بیماران
دیابتی را تشکیل میدهد .برخالف دیابت نوع  ،1بدن در زمان
ابتال به دیابت نوع  2انسولین تولید میكند؛ اما یا میزان انسولین
تولید شده توسط پانکراس كافی نبوده و یا بدن نمیتواند از
انسولین تولید شده ،استفاده كند .زمانی كه انسولین كافی وجود
نداشته باشد و یا بدن از انسولین استفاده نکند ،گلوكز (قند) موجود
در بدن ،نمیتواند وارد سلولهای بدن شده و باعث جمع شدن
گلوكز در بدن شود و بدن را دچار مشکل و نارسایی نماید [.]2
امروزه حجم دادههای پزشکی به شدت در حال افزایش است و
پزشکان معموالً اطالعات ارزشمندی را در خصوص بیماریها و
ارتباط آنها با دیگر عوامل ایجاد كننده بیماریها به دست
میآورند؛ اما این مجموعه دادههای خام به خودی خود ارزشی
ندارند ،برای معنی بخشیدن به این دادهها باید آنها را تحلیل و
تبدیل به اطالعات یا بهتر از آنها دانش كرد [ .]3با توجه به
شیوع بیماری دیابت نوع  2در سراسر جهان ،استفاده از روشهای
جدید در تحقیقات زیست پزشکی بسیار مورد توجه قرار گرفته

است .دادهكاوی ،ابزاری است كه برای حصول به چنین دانشی
ما را یاری میكند .یکی از زمینههای پركاربرد دادهكاوی در علم
پزشکی است؛ استفاده از تکنیكهای دادهكاوی برای ایجاد مدل
های پیشگویی كننده ،جهت شناسایی افراد در معرض خطر برای
كاهش عوارض ناشی از بیماری بسیار كمك كننده است [.]2
محیط مراقبت سالمت غنی از اطالعات و ضعیف از دانش
است .دادهكاوی ،پتانسیل خوبی برای ایجاد یك محیط غنی از
دانش دارد كه میتوانند كمك قابل توجهی به كیفیت تصمیمات
بالینی نمایند [.]4
دادهكاوی پزشکی دارای پتانسیل زیادی برای كشف الگوهای
پنهان موجود در دادهها را دارا است كه این الگوها میتواند برای
تشخیصهای بالینی مورد استفاده قرار گیرد [ .]5امروزه استفاده
از روشهای متنوع دادهكاوی برای شناسایی الگوها و ارتباطات
میان متغیرهای مختلف در تولید مدلهای پیشبینیكننده در
علوم پزشکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است [ .]6كاربرد
روشهای دادهكاوی در حوزههای مختلف پزشکی مانند
تشخیص ،پیشگویی و حتی درمان به اثبات رسیده است [.]7
یکی از عملکردهای پیشگویانه در دادهكاوی ،دستهبندی است.
از مهمترین روشهای رایج دستهبندی درخت تصمیم میباشد و
از میان الگوریتمهای مورد استفاده در ساخت درخت تصمیم،
مهمترین آنها الگوریتم  C4.5است [.]8،9
 Breaultو همکاران به طبقهبندی با استفاده از روش
(CART)Classification and Regression Trees
پرداختند و وابستگی بین یك سری از ویژگیهای بیماران را
نشان دادند [ Fang .]10خوشهبندی و رگرسیون را مورد مطالعه
قرار داد و به خوشهبندی بیماران براساس مبتال بودن به دیابت
پرداخت [ Patil .]11و همکاران الگوریتم  Aprioriرا مورد
استفاده قرار دادند و در مطالعه خود قوانین تالزمی برای پیداكردن
ارتباطات پنهان بین ویژگیها را نشان دادند [Aljumah .]12
و همکاران [ ]13از روش رگرسیون به پیشبینی درمان دیابت در
دو دسته گروه سنی جوان و پیر بر اساس نوع درمان استفاده
نمودند .همچنین  Antonelliو همکاران روش خوشه بندی
چندسطحی را مورد استفاده قرار دادند كه نتایج حاصل كمك
شایانی به شناسایی مسیر درمان بیماران دیابتی كرد [.]14
 Anbananthenو همکاران [ ]15با استفاده از درخت تصمیم
و شبکه عصبی مصنوعی به پیشبینی وجود دیابت در بیماران
پرداختند .عالوه بر این  Gandhiو همکاران [ ]16به تشخیص
بیماری دیابت با استفاد از روش  F-scoreو  SVMپرداختند.
 Aslamو همکاران [ ]17به تشخیص بیماری با استفاده از
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درخت تصميم
درخت تصمیم یکی از روشهای قوی و متداول برای 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 بهدست
آمده از درخت در قالب یك سری قواعد توضیح داده میشود .در
این درخت هر گره داخلی شامل سؤالی بر مبنای یك متغیر
مشخص و یك فرزند برای هر پاسخ ممکن بوده و هر برگ با
یکی از كالسهای ممکن برچسبگذاری میشود [ .]20درخت
تصمیم جهت دستهبندی یك نمونه با شروع از ریشه مسیری را
بر اساس سؤاالت مطرح شده در گرههای داخلی و پاسخهای آن
دنبال میكند تا زمانی كه به یك برگ برسد ،در نهایت برچسب
مربوطه كالس نمونه موردنظر خواهد بود .اغلب الگوریتمهای
یادگیری درخت تصمیم بر پایه یك عمل جستجوی باال به پایین
عمل میكنند [.]6
روش
روشهای متعددی برای اجرای پروژههای دادهكاوی وجود دارد
كه یکی از روشهای قدرتمند در این زمینه استفاده از متدولوژی
كریسپ ( Cross-industry standard process for
 CRISP-DM)data miningمیباشد [ .]21این پژوهش
نیز بر اساس این روش تنظیم شد .شکل  1در ادامه به بررسی
هریك از این مراحل در جهت رسیدن به مدلی برای پیشگویی
احتمال ابتال به بیماری دیابت میپردازد.
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برنامه نویسی ژنتیك پرداختند Han .و همکاران [ ]18به ارائه
یك مدل درخت تصمیم  ID3با استفاده از Rapidminer
جهت تشخیص بیماری دیابت پرداختند .همچنین با نگاهی كلی
به مطالعات انجام شده در این حوزه ،میتوان كاربرد دادهكاوی
در دیابت را به چهار دسته كلی تقسیم كرد:
الف) ارتباط ویژگیهای فردی و شاخصهای خونی
ب) تشخیص و پیشبینی دیابت
ج) تعیین میزان دارو و نوع درمان
د) پیش بینی بروز عوارض
هدف اصلی در این پژوهش استفاده از درخت تصمیم  C4.5بر
روی مجموعه داده استاندارد بیماران دیابتی pima-indians-
 ]19[ diabetesبرای پیشبینی و تشخیص بیماری دیابت نوع
 2بر اساس دادههای مؤسسه ملی دیابت و بیماریهای گوارشی
و كلیه و ارائه یك مدل به منظور انجام غربالگری پیشگیرانه
جهت كاهش عوارض ناشی از بیماری است.
میتوان با استفاده از نتایج به دست آمده از این پژوهش،
پیشنهاداتی به متخصص بالینی جهت تشخیص سریعتر و در
صورت لزوم كاهش آسیبهای ناشی از روشهای تشخیص
بیماریهای دیابتی ارائه نمود.

تابستان  ،1397دوره پنجم ،شماره دوم
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مدل پیشنهادی

CRISP
الگوریتم درخت تصمیم

مطالعه بیماری دیابت و عوامل موثر در آن

شناسایی كسب و كار

آمادهسازی دادهها

مدلسازی

ارزیابی

توسعه

 ایجاد مدل به كمك الگوریتم
 استخراج قوانین از الگوریتم درخت تصمیمC4.5
 محاسبه دقت مدلهای ایجاد شده
 محاسبه شاخصهای حساسیت ،ویژگی و دقت
 استخراج و تأیید قوانین به كمك متخصص

استفاده از قوانین ایجاد شده در تعیین احتمال ابتال به بیماری دیابت
شکل  :1گامهاي متدولوژي كریسپ و چارچوب استفاده شده در این مطالعه

Diabetes and Digestive and Kidney Diseases

الف) شناخت سيستم
به كارگیری موفق دادهكاوی مستلزم شناخت حوزهای است كه
قرار است دادهكاوی در آن به كار برده شود و عالوه بر آن شناخت
كافی از روشها و ابزارهای دادهكاوی نیز الزم است .به طور كلی
تیم دادهكاوی بایستی دانش كافی در حوزهای كه قرار است
بررسی شود ،داشته باشند .در گام اول پژوهش با مشورت پزشك
متخصص و نیز با مطالعه بر روی بیماری دیابت نوع  2و 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.
ب) آمادهسازي دادهها
در این پژوهش از مجمو عه داده د یا بتpima-indians-
 ]19[ diabetesاســتفاده شــده اســت .عالئم زیادی از بیماری
د یا بت وجود دارد ،یافتن الگو هایی از داده بی ماری د یا بت در
تشـــخیص دال یل آینده این بیماری كمك میكند .پایگاه داده
بیماری دیابت توسط مركز پزشکی National Institute of
296

در سال  1990ایجاد و در سال  2011به روزر سانی شده ا ست.
تمامی بیماران زنان با سن حداقل  21میباشند [.]19
پایگاه داده موردنظر شامل  768ركورد با  8فیلد است .این پایگاه
داده  8متغیر خام دارد و تمامی آزمایشها بر روی این  8متغیر
انجام شده است؛ بنابراین ،این پایگاه داده شامل  8عالمت
بیماری و یك متغیر تشخیص است كه فیلد هدف به وجود
بیماری دیابت بر اساس عالئم موجود در بیمار اشاره دارد كه یك
مقدار عددی ( 0عدم ابتال به بیماری دیابت) یا ( 1ابتال به بیماری
دیابت) 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 شروع
پژوهش از طریق مطالعات كتابخانهای و مشاوره بالینی و براساس
دادههای مجموعه داده ،pima-indians-diabetes
متغیرهایی كه بیشترین تأثیر را در ابتالی افراد به بیماری دارا
بودند ،تعیین شد كه در جدول  1آورده شد.
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.
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شناخت دادهها

 جمعآوری دادهها و تعیین نوع آنها
 حذف فیلدهای ناقص یا جایگزینی آن با مقدار معین
 تعریف متغیرهای هدف و متغیرهای پیشگو

تابستان  ،1397دوره پنجم ،شماره دوم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

جدول  :1متغيرهاي اطالعاتی مورد استفاده
1
2
3

Preg
Plas
Pres

تعداد دفعات حاملگی
قند خون دو ساعت بعد صبحانه
فشار خون دیاستولیك

17<=Preg<=0
0<=Plas<=199
0<=Pres<=122

عددی صحیح
عددی صحیح
عددی صحیح

4

Skin

ضخامت عضله سر بازو

0<=Skin<=99

عددی صحیح

5
6
7
8
9

Insu
Mass
Pedi
Age
Class

انسولین سرم
شاخص توده بدنی
سابقه خانوادگی
سن (سال)
كالس

0<=Insu<=846
0<=Mass<=67/1
2/42<=Pedi<=0/078
81<=Age<=21
 1دیابت دارد
 0دیابت ندارد

عددی صحیح
عددی اعشاری
عددی اعشاری
عددی صحیح
عددی دودویی

ج) مدلسازي

روشهای دادهكاوی متنوعی برای مدلسازی وجود دارد .در این
مرحله با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم  C4.5به ارائه مدل
پیشگویانه پرداخته شد .مدلسازی با استفاده از نرمافزار Weka
 3.6انجام شد .در این پروژه از  768ركورد معتبر آن استفاده شد.
در ادامه الگوریتم درخت تصمیم  C4.5با بهكارگیری متغیرهای
ورودی و تعیین متغیر هدف ایجاد شد .برای ساخت مدل درخت
تصمیم متغیرهای پیشگو متغیر هدف تعیین گردید .در مرحله بعد
دادهها به دو دسته آموزش ( 80درصد) و آزمون ( 20درصد)
تقسیم شدند .دادههای بخش آموزش مدل را میسازند و داده
های بخش آزمون مدل ایجاد شده را مورد ارزیابی قرار میدهند.
یك درخت تصمیم تركیب تعدادی استلزام منطقی (قانون اگر-
آنگاه) است .معموالً مجموعه قوانین استخراج شده از درخت
تصمیم ،مهمترین اطالعاتی است كه از آنها به دست میآید.
در مدل ایجاد شده در این نرمافزار به منظور تقسیم شاخصها از
شاخص جینی استفاده شده است [ .]22دلیل انتخاب این مدل
نیز به این جهت بود كه با محاسبه شاخصهای موردنظر دارای
باالترین دقت در بین مدلهای اجرا شده بود .نحوه محاسبه
شاخصها در بخش تجزیهوتحلیل درخت تصمیم ارائه شد.
د) ارزیابی مدل

در این مـ ـرحله پس از ایجاد مدل به ارزیـ ـابی مـ ـدل ایـ ـجاد
شــــده ،پرداخته شد .جهت ارزیابی مدلها میتوان از شاخص
های حســـاســـیت ،ویژگی ،دقت ،ارزش اخباری مثبت و ارزش

اخباری منفی اســتفاده كرد .جهت محاســبه این شــاخصها از
ماتریس تداخلی ایجاد شده در محیط نرمافزار استفاده شد.
در ادامه پژوهش؛ دقت ،حســـاســـیت ،ویژگی ،مقدار پیشبینی
مثبت و مقدار پیشبینی منفی بررسی و محاسبه شد.
كه هركدام به صورت زیر محاسبه میشوند:
𝑁𝑇𝑇𝑃+

𝑁𝑇Classification rate= 𝑇𝑃+𝐹𝑁+𝐹𝑃+
𝑃𝑇

𝑃𝐹Precision = 𝑇𝑃+
𝑃𝑇

𝑁𝐹Recall = 𝑇𝑃+
𝑃𝑇

𝑃𝐹TPR = 𝑇𝑃+
𝑃𝐹

𝑁𝑇FPR = 𝐹𝑃+

نتایج
با توجه به مدلهای ا ستفاده شده م شخص شد كه به ترتیب
میزان باالی قند خون دوساعت بعد صبحانه ،تعداد دفعات باالی
حاملگی ،سن باال ،ف شارخون دیا ستولیك بی شتر از  ،82سابقه
خانوادگی و شاخص توده بدنی (BMI)Body Mass Index
باال ،بی شترین تأثیر را در ابتال به بیماری دیابت دارا ه ستند .به
كمك درخت ت صمیم ایجاد شده ،قوانینی ا ستخراج شده ا ست
كه میتواند به عنوان الگویی در جهت پیشـــگویی احتمال ابتال
افراد به بیماری دیابت استفاده شود .درخت تصمیم حاصل شده
در شکل  2نشان داده شد.
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ردیف

نام متغير

توضيحات

مجموعه مقادیر

نوع داده اي

صباغ گل

تشخيص بيماري دیابت نوع 2

همچنین در جدول  2تعدادی از قوانین ایجاد شده براساس

مشاوره بالینی و نتایج حاصله توسط مدل  C4.5بیان شد.

جدول  :2تعدادي از قوانين ایجاد شده توسط الگوریتم C4.5
ردیف

قوانين

1
2
3

اگر >=127قندخون دوساعت بعد صبحانه و  >=26/4شاخص تودهبدنی باشد آنگاه فرد دچار دیابت نیست.
اگر >=127قندخون دوساعت بعد صبحانه و شاخص تودهبدنی> 26/4و >=28سن باشد آنگاه فرد دچار دیابت نیست.

4

اگر قندخون دوساعت بعد صبحانه >  99و شاخص تودهبدنی> 26/4وسن>  28و سابقه خانوداگی >  0.561و تعداد دفعات حاملگی > 6باشد
آنگاه فرد دچار دیابت است.
 >=145اگر قند خون دوساعت بعد صبحانه >  127و  >=29.9شاخص توده بدنی باشد فرد دیابت ندارد.
اگر قند خون دوساعت بعد صبحانه >  145و  >=29/9شاخص توده بدنی و  >=25سن باشد فرد دیابت ندارد.
اگر قند خون دوساعت بعد صبحانه >  145و  >=29/9شاخص توده بدنی و سن >  61باشد فرد دیابت ندارد.

8
9
10
11

اگر قند خون دوساعت بعد صبحانه >  145و  >=27/1شاخص توده بدنی و >=61سن >  25باشد فرد دیابت دارد.
اگر قند خون دوساعت بعد صبحانه >  157و شاخص توده بدنی >  29/9باشد فرد دارای دیابت است.
اگر  >=157قند خون دوساعت بعد صبحانه >  127و شاخص توده بدنی >  29/9و >=61فشار خون دیاستولیك باشد فرد دارای دیابت است.
اگر  >=157قند خون دوساعت بعد صبحانه >  127و شاخص توده بدنی >  29/9و فشار خون دیاستولیك >  61و >= 30سن باشد فرد دارای
دیابت نیست .
اگر  >=157قند خون دوساعت بعد صبحانه >  127و شاخص توده بدنی >  29/9و فشار خون دیاستولیك >  61وسن >  30باشد فرد دارای
دیابت است.
اگر قندخون دوساعت بعد صبحانه >  99و شاخص تودهبدنی> 26.4و >=30سن >  28و سابقه خانوداگی >  0/561و >=6تعداد دفعات حاملگی
باشد آنگاه فرد دچار دیابت است.
اگر قندخون دوساعت بعد صبحانه >  99و  >=33/1شاخص تودهبدنی> 26.4وسن>  34و سابقه خانوداگی >  0.561و تعداد دفعات حاملگی >6
باشد آنگاه فرد دچار دیابت است.
اگر قندخون دوساعت بعد صبحانه >  99و شاخص تودهبدنی>  33.1وسن>  34و سابقه خانوداگی >  0/561و تعداد دفعات حاملگی > 6باشد
آنگاه فرد دارای دیابت است.

5
6
7

12
13
14
15
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اگر قندخون دوساعت بعد صبحانه >  99و شاخص تودهبدنی> 26/4و سن>  28و >=0.561سابقه خانوداگی باشد آنگاه فرد دچار دیابت نیست.
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شکل  :2بخشی از درخت تصميم ایجاد شده

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی
















TP=407, TN=160, FN= 93, FP=108
= 0.738

407+160
407+93+108+160

=Classification rate
407

Precision =407+108 = 0.79
407

Recall = 407+93 = 0.814
407

TP Rate = 93+407 = 0.814
108

FP Rate = 108+160 = 0.403

همانطور كه مشاهده شد الگوریتم مورد استفاده در این مطالعه،
الگوریتم  C4.5بود كه دارای میزان د قت قا بل قبول %79
میبا شد .در مرحله ارزیابی نظر متخ صص موردنظر نیز در مورد
قوانین ایجاد شــده ،اعمال میگردد .به این ترتیب كه قوانین به
دست آمده به متخصص موردنظر ارائه شده و قوانینی كه از نظر
بالینی معتبر باشـــ ند به عنوان قوانین ن هایی ارا ئه گرد ید ند.
همچنین ریســك فاكتورهای :میزان باالی قند خون دوســاعت
بعد صبحانه ،تعداد دفعات باالی حاملگی ،سن باال ،فشارخون
دیا ستولیك بی شتر از  ،82سابقه خانوادگی و شاخص توده بدنی
( )BMIباال به ترتیب بیشــترین تأثیر در ابتال به بیماری دیابت
را دارا هستند؛ این در حالی است كه براساس مقای سههای انجام
شـــده براســـاس اولو یتبندی متغیرها توســـط الگوریتم های
موردبررســی نیز این متغیرها جزء فاكتورهای اول قرار گرفتهاند
كه نشـــان از اهمیت این متغیرها دارد .برخی از مهمترین موارد
این قوانین به شرح ذیل میباشد:
 -1در  %81/2از بیماران ،قند خون  2ساعت بعد صبحانه بی شتر
از 157واحد و ابتال به بیماری دیابت با هم مشاهده گردید.
 -2در  %56از افراد با حاملگی بیشـــتر از  6بار ابتال به بیماری
دیابت مشاهده گردید.
 -3در  %46/6از بیماران با فشـــارخون دیاســـتولیك باالی 82
ابتال به بیماری دیابت مشاهده گردید.
 -4همچنین در  %42/7از بیماران با شاخص توده بدنی بی شتر
از  27واحد ابتال به بی ماری د یابت مشـــاهده گرد ید و فقط در
 10%/2از بی ماران با شـــاخص توده بدنی كمتر از  27ابتال به
دیابت مشاهده گردید.
 -5در  %40/2از بیماران با انســولین ســرم باالی  166ابتال به
بیماری دیابت مشاهده گردید.
 -6در  %49/6از بیماران با سن باالی  34سال ابتال به بیماری
دیابت مشاهده گردید.
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در ادامه به تجزیه و تحلیل درخت تصمیم و بحث در مورد
قسمتهای مختلف آن پرداخته شد.
الف) براساس ساختار درخت تصمیم براساس قند خون
دوساعت بعد صبحانه ،همانطور كه در شکل  2مشاهده شد:
اگر فرد قندخون دوساعت بعد از صبحانه آن باالی  157باشد به
بیماری دیابت مبتال است.
افرادی كه قند خون دو ساعت بعد صبحانه آنها كمتر از
157باشد و فشارخون دیاستولیکشان كمتر از  61باشد از سایر
افراد بیشتر در معرض بیماری دیابت قرار دارند.
افرادی كه فشارخون دیاستولیك باالی  61دارند و سن آنها
كمتر از  30سال باشد  ،بیماری دیابت ندارند.
و افرادی كه فشار خون دیاستولیك باالی  61دارند و سن آنها
بیشتر از  30سال باشد ،بیماری دیابت دارند.
ب) همچنین براساس ساختار درخت تصمیم براساس تعداد دفعات
حاملگی ،همانطور كه در شکل  2مشاهده شد:
خانمهایی كه تعداد دفعات حاملگی آنها بیشتر از  6بار است .در
اولویت بیماری دیابت هستند.
اگر تعداد حاملگی ،كمتر از  6بار باشد و سن آنها كمتر از 30
سال باشد نسبت به سایرین بیشتر در معرض بیماری دیابت قرار
دارند.
ج) براساس ساختار درخت تصمیم براساس سن همانطور كه در
شکل  2مشاهده شد:
افرادی كه بزرگتر از  34سال باشند و شاخص توده بدنیشان
كمتر از  33/1باشد با احتمال باالتری مبتال به بیماری دیابت
خواهند شد و افرادی كه شاخص توده بدنی آنها بیشتر از 33/1
باشد ،دیابت ندارند.
د) همچنین براساس ساختار درخت تصمیم براساس سابقه
خانوادگی ،مشاهده میگردد:
افرادی كه فشارخون دیاستولیك آنها بیشتر از  82میباشد
بیماری دیابت ندارند.
و افرادی كه فشارخون دیاستولیك آنها كمتر از  82میباشد و
سابقه خانوادگی دارند باشد با احتمال باالتری مبتال به بیماری
دیابت خواهند شد.
و افرادی كه فشارخون دیاستولیك آنها كمتر از  82باشد و سابقه
خانوادگی ندارند ،با احتمال كمتری مبتال به بیماری دیابت
خواهند شد.
با توجه به ارزیابی انجام شده نتایج زیر حاصل گردید:
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 -7در  %45/8از بیماران با سابقه خانوادگی با احتمال بی شتر از
 0/561بیماری دیابت مشاهده گردید.
 -8در  %29/8از افراد با دارا بودن ضخامت عضله سربازو كمتر
از  29به بیماری دیابت مشاهده گردید.
بحث و نتيجهگيري
در این پژوهش ،با ا ستفاده از الگوریتم درخت ت صمیم  C4.5به
ارائه مدل و اسـتخراج قوانین آن در راسـتای پیشـگویی احتمال
ابتال به بیماری دیابت پرداخته شـــد .از درخت تصـــمیم C4.5
نتایج قابل قبولی به دست آمد كه دقت آن  %79بود و حساسیت
آن یعنی تعداد نمونه هایی كه به درســـتی عدم وجود بی ماری
دیابت را نشان دادهاند ،نسبت به كل نمونههایی كه واقعاً بیماری
دیابت ندارند %81/4 ،میباشد.
همچنین با توجه به محاسبات انجام شده نرخ دستهبندی برابر
با  %6/72و مقدار پیش بینی مثبت %81/4 ،و مقدار پیشبینی

جدول  :3مقایسه نتایج مطالعات انجام شده در حوزه دادهكاوي در بيماري دیابت
نویسندگان و سال ارائه تحقيق
 Miyakiو همکاران
[)2002( ]23
 Chanو همکاران
[)2008( ]24
 Choو همکاران
[)2008( ]25
 Kumariو همکاران
[)2014( ]27
 Rakshitو همکاران
[)2017( ]26
مدل پیشنهادی

روش مورداستفاده
CART

دقت مدل
محاسبه نشده

حساسيت مدل
محاسبه نشده

دسته بندی ماشین بردار و رگرسیون

%91

%81

درخت تصمیم و شبکه عصبی مصنوعی

محاسبه نشده

67%/1

شبکه بیزین

%78

82%

شبکه عصبی مصنوعی

73%

%74/3

درخت تصمیم C4.5

79%

%81/4

مطابق مطالعات گذشته ،عملکرد مدلهای طبقهبندی كننده
ممکن است بر روی پایگاههای داده مختلف نتایج متفاوتی داشته
باشد .برای مثال  Miyakiو همکاران مهمترین ویژگیهای
تأثیرگذار را سن BMI ،و فشارخون سیستولیك معرفی كردند و
از روش  CARTاستفاده نمودند [ Chan .]23و همکاران در
پژوهش خود از دسته بندی ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون
استفاده نمود و تأثیرگذارترین ویژگیها :فشارخون ،شاخص
 BMIباال ،میکروالبومین و گلبول سفید میباشد [ ]24كه دارای
ویژگیهای مشتركی با مدل مطالعه حاضر نیز میباشد و یافته-
های آن تا حدودی مشابه با قوانین استخراج شده از الگوریتم
300

تأثيرگذارترین ویژگی ها
سن BMI ،و فشارخون سیستولیك
فشارخون و شاخص  BMIباال ،میکرو
آلبومین و گلبول سفید
كراتینین ،سن ،سابقه خانوادگی ،چربی مضر
تعداد دفعات حاملگی ،سن باال ،فشار خون،
 BMIو ضخامت عضله سربازو
میزان باالی قند خون دوساعته ،تعداد دفعات
حاملگی ،سن باال ،فشارخون دیاستولیك
میزان باالی قند خون دوساعت بعد صبحانه،
تعداد دفعات باالی حاملگی ،سن باال،
فشارخون دیاستولیك BMI ،باال

درخت تصمیم در مطالعه حاضر بوده ،ضمن این كه درخت
تصمیم ارائه شده در آن مطالعه از دقت باالتری برخوردار بوده
است .در پژوهش انجام شده  Choو همکاران برای شناسایی
عوامل مؤثر ،ویژگیهای كراتینین ،سن ،سابقه خانوادگی ،و چربی
مضر بررسی شدند .وی از درخت تصمیم و شبکه عصبی
مصنوعی در مطالعه خود استفاده نمود [ .]25دقت مدل پیشنهادی
این مطالعه باالتر میباشد.
در پژوهش انجام شده تو سط  Rakshitو همکاران [ ]26جهت
پیشبینی احتمال ابتال به بیماری دیابت نوع  2از شبکه ع صبی
م صنوعی ا ستفاده نمود كه دارای دقت  %73بوده ا ست .در این
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منفی %40/3 ،به دســـت آمد كه در مقایســـه با نتایج مطالعات
انجام شده [ ]19و جدول  3در حوزه دادهكاوی بیماری دیابت با
الگوریتم در خت تصـــمیم ،د قت به دســــت آ مده الگوریتم
پیشنهادی ،قابل قبول است.
همچنین با بررســـی دقیقتر یاف ته های حاصـــل از مدل
موردنظر مان بیشـــترین عوا مل تأثیر گذار در ابتال بهترت یب
متغیرهای :میزان باالی قند خون دوســاعت بعد صــبحانه ،تعداد
دفعات باالی حاملگی ،سن باال ،فشارخون دیاستولیك بی شتر از
 ،82سابقه خانوادگی و شاخص توده بدنی( )BMIباال میباشد.
با ا ستفاده از قوانین به د ستآمده برای یك فرد جدید با دا شتن
متغیرهای مشــخص ،میتوان تعیین كرد كه احتمال ابتالی وی
به بیماری دیابت چقدر خواهد بود .در جدول  3به مقای سه نتایج
پژوهش مشابه با پژوهش حاضر آورده شد.
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 همچنین باتوجه به محدودیت دسترسی به مجموعه داده.گیرد
 عدم دسترسی به تعداد نمونههای كافی و،های واقعی بیماران
ثبت نبودن اطالعات كامل مربوط به بیماران واقعی پیشنهاد می
شود كه این مدل با مجموعه دادههای واقعی و در بازه زمانی
طوالنی اجرا شده و پس از رسیدن به سطح دقت مطلوب در
 آنگاه پس از ایجاد.برنامههای غربالگری مورد استفاده قرار گیرد
تغییرات ضروری به عنوان مدل مناسب جهت پیشگویی بیماری
 عالوه بر این میتوان از سایر.دیابت مورد استفاده قرار گیرد
 سبك، مصرف دخانیات وكشیدن سیگار:ریسك فاكتورها مثل
. نیز استفاده نمود... رژیم غذایی و،زندگی
تضاد منافع
.در این پژوهش تضاد منافع وجود ندارد
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Introduction: One of the most common diseases in the world is diabetes and the global prevalence of
diabetes increases by about six percent annually. The use of data mining techniques to create predictive
models is very helpful in identifying people at risk and reducing the complications of the disease. In
this study, through using decision tree C4.5, methods of prevention and treatment of diabetes were
investigated.
Methods: In this applied and descriptive study, we used the standard UCI data and the pima-Indiansdiabetes data set. This database contains 768 records with 8 fields. The analysis was done using Weka
software using the CRISP3 methodology. In modeling decision tree, C4.5 was created using input
variables and determining target variables. Also, the sensitivity, specificity, accuracy, as well as
positive and negative predictive values were used to evaluate the model.
Results: According to the model, high blood sugar levels, high gravidity, high age, high diastolic
blood pressure, familial history and high BMI have respectively the highest effects on type 2 diabetes
mellitus. The ranking rate was 73.8% and the accuracy of the C4.5 algorithm was 79%.
Conclusion: Compared to the results of studies in the field of data mining for diabetes, the accuracy
of the proposed algorithm is acceptable. The most effective factors on diabetes were identified. Also,
rules were developed that can be used as a model to predict the risk of diabetes in people.
Keywords: Data mining, Type2 diabetes, C4.5 Decision tree
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