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مقدمه :بیماریهای قلبی -عروقی نخستین علت مرگ در جهان هستند و براساس برآورد سازمان بهداشت جهانی ،مرگ ناشی از
بیماریهای قلبی تا سال ۲۰3۰به  ۲3میلیون مورد افزایش خواهد یافت .از این رو ،به نظر میرسد استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی برای
پیشبینی بیماری عروق کرونر قلب بسیار کاربردی باشد .هدف از پژوهش حاضر مقایسه عملکرد الگوریتمهای شبکه عصبی مصنوعی
( )ANNو ماشین بردار پشتیبان ( )SVMدر پیشبینی بیماری عروق کرونر قلب بود.
روش :پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و نمونه پژوهش شامل تمام بیماران بستری مبتال به بیماری عروق کرونر قلب در سه
بیمارستان تابعه دانشگاه علوم پزشکی آجا بین سالهای  1395تا  1396بود .درمجموع 13۲4 ،رکورد با  ۲6ویژگی مؤثر در این بیماری
استخراج و پس از نرمالسازی و پاکسازی دادهها ،در نرمافزار  SPSSنسخه  ۲3و  Excelنسخه  ۲۰13وارد شدند .برای قالببندی
دادهها نیز از نرمافزار دادهکاوی  R3.3.2استفاده گردید.
نتایج :الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با میانگین درصد خطای مطلق پایینتر ( ،)11۲/۰3آماره هاسمر-لمشو باالتر ( ،)16/71حساسیت
( )9۲/۲3و ویژگی ( )74/4۲نسبت به مدل شبکه عصبی دقیقتر بود .همچنین ،مساحت زیر منحنی راک در الگوریتم  SVMبیشتر از
 ANNبود و میتوان نتیجه گرفت که این مدل دارای دقت بیشتری است.
نتيجهگيري :در این مطالعه ،الگوریتم  SVMنسبت به مدل شبکه عصبی دقت و عملکرد بهتری در پیشبینی بیماری عروق کرونر قلب
نشان داد و دارای حساسیت و صحت باالتری بود .با این حال پیشنهاد میگردد که نتایج مطالعه حاضر با یافتههای حاصل از بهکارگیری
سایر الگوریتمهای دادهکاوی در پژوهشهای آتی مورد مقایسه قرار گیرد.
كليد واژهها :بیماری عروق کرونر ،الگوریتمهای دادهکاوی ،شبکه عصبی مصنوعی ،ماشین بردار پشتیبان
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با توجه به نتایج یک مطالعه اپیدمیولوژیک که به بررسی علل
مرگ پرداخته ،از  3۲157۰مورد فوت در سال  ،1388تعداد
 8۲3۰7مورد ناشی از بیماری عروق کرونری قلب بوده و با میزان
 ۲5/6درصد اولین عامل مرگ در ایران به شمار میآید [.]1۲
براساس یافتههای مطالعات پیشین ،شیوع بیماری عروق کرونر
در مردان بیش از زنان است و عالئم بیماری در زنان به میزان
متوسط حدود  1۰سال دیرتر از مردان ظهور می یابد []13؛
بنابراین با توجه به رشد چشمگیر بیماریهای قلبی که هزینه
باالیی بر جامعه تحمیل میکند ،جوامع پزشکی درصدد یافتن
راهی برای پیشبینی دقیق و زودهنگام هستند تا با انجام اقدامات
پیشگیرانه از بروز این گونه بیماریها پیشگیری نموده و
هزینههای درمان را کاهش دهند [ .]14گفتنی است که حوزه
بهداشت و درمان سرشار از اطالعات است ،ولی متأسفانه
دادههای الزم برای تصمیمگیری مؤثر و کشف الگوهای پنهان
از آن استخراج نمیشود .با استخراج دادههای مفید و کشف دانش
از میان حجم انبوه دادههای پزشکی میتوان به شناسایی عوامل
بروز ،رشد یا انتشار بیماری پرداخت و اطالعات ارزشمندی را
برای شناسایی روشهای تشخیص ،پیشبینی و درمان بیماریها
در اختیار پزشکان قرار داد []15؛ بنابراین بسیاری از مراکز
بهداشتی -درمانی که به دنبال راهحلهای عملی برای کشف
دانش از پایگاه داده پزشکی هستند ،فرآیند دادهکاوی را با هدف
اتخاذ تصمیمهای مؤثر و کارآ بهکار میگیرند [ .]16به کارگیری
فرایند دادهکاوی برای تشخیص و پیشبینی بیماریهای قلبی،
یکی از زمینههای مورد عالقه محققان است زیرا ،الگوریتمهای
مفید و کاربردی دادهکاوی میتوانند به سرعت ویژگیهای هر
بیماری را تفسیر نموده و بهعنوان سیستمهای پشتیبان تصمیم
به پزشکان یاری رسانند [.]17
دانش نوین دادهکاوی بهعنوان یکی از  1۰دانش درحال توسعه،
دهه آینده را با تحوالت عظیم تکنولوژیک مواجه کرده و با
برخورداری از زمینههای تخصصی دارای کاربردهای بسیار
وسیعی در حوزه علوم پزشکی است .درحال حاضر ،استفاده از
روشهای سنتی تشخیص بیماریهای قلبی -عروقی از کارایی
الزم برخوردار نبوده و بنابراین ،پیشبینی دقیق و سریع این
بیماری به منظور کاهش هزینهها و پیشگیری از عوارض
جبرانناپذیر آن ضروری به نظر میرسد .با توجه به مطالعات
گوناگونی که در حوزه دادهکاوی بیماریهای قلبی -عروقی انجام
شده میتوان دریافت که تا بهحال از الگوریتمهای متفاوتی مانند
خوشهبندی ،طبقهبندی ،رگرسیون و قوانین محدود انجمنی ،انواع
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مقدمه
در طی چند دهه اخیر ،شیوع بیماریهای قلبی -عروقی در جهان
رو به افزایش بوده است ،به طوریکه اکنون آن را بهعنوان
شایعترین علت اصلی مرگ و ناتوانی افراد بیان کردهاند [ .]1این
بیماری بهمعنای هر وضعیت یا بیماری است که قلب و عروق
خونی آن را درگیر مینماید [ .]۲دستگاه گردش خون را تحت
تأثیر قرار داده و بیماریهای عروقی مغز ،کلیه و بیماریهای
شریانی را نیز شامل میشود [ .]3بهطورکلی میتوان گفت که
طیف بالینی این بیماریها از کمخونی بدون عالمت تا آنژین
صدری پایدار مزمن ،آنژین ناپایدار ،انفارکتوس حاد میوکارد،
بیماری ایسکمیک عضله قلب و مرگ ناگهانی متغیر است [ ]4و
گاهی با وضعیتهایی مانند پرفشاری خون ،بیماری عروق
کرونری قلب کرونری )(Coronary Artery Disease
 ، CADنارسایی مزمن قلب و بیماری عروق قلبی نیز همراه
است [ .]5در سالهای اخیر ،عالوه بر عوامل خطرساز اصلی،
عوامل دیگری مانند عفونت ،التهاب و بیماریهای مزمن به
عنوان سایر عوامل خطر در بیماریهای قلبی مطرح شدهاند [.]6
در ابتدای قرن بیستم 1۰،درصد از کل مرگها به علت
بیماریهای قلبی بودهاند .در پایان همین قرن نیز ،موارد مرگ
ناشی از این بیماریها به  ۲5درصد افزایش یافته و پیشبینی
میشود که با توجه به روند رو به رشد کنونی تا سال ۲۰۲5
میالدی بیش از  35تا  6۰درصد از مرگهای جهان بهدلیل
بیماریهای قلبی -عروقی روی دهند [ .]7طبق گزارش سازمان
بهداشت جهانی در سال  ،۲۰17بیش از نیمی ( 54درصد) از موارد
مرگ در سراسر جهان به  1۰علت اصلی بوده و بیماریهای قلبی
که منجر به  15میلیون مرگ در سال  ۲۰15شده ،به عنوان
بزرگترین گروه از بیماریهای مرگآفرین بهحساب میآیند [.]8
بیماریهای قلبی هر ساله میلیونها نفر را به کام مرگ می
کشند ،و اگر تا سال  ۲۰۲۰اقدامات پیشگیرانهای در این زمینه
انجام نگیرد ،این رقم به  ۲4/8میلیون نفر افزایش خواهد یافت
[.]9
براساس گزارش وزارت بهداشت کشور ایران 39/9 ،درصد از
علل مرگ ایرانیان به علت بیماریهای قلبی است و عوامل
خطرساز این بیماریها به شدت درحال گسترش هستند و در این
میان بیماری عروق کرونری قلب شایعترین نوع بیماری قلبی
است [ .]1۰این بیماری چندعلّتی است و یک سری از عوامل
خطرساز آن مانند افزایش کلسترول ،پرفشاری خون ،دیابت و
مصرف سیگار بیشتر مورد تأکید قرار گرفتهاند [.]11

آیتاللهی و همکاران
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روش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که به روش توصیفی -تحلیلی
و با استفاده از فرآیند دادهکاوی انجام شد .محیط پژوهش 3
بیمارستان منتخب تابعه دانشگاه علوم پزشکی آجا بودند .در این
پژوهش از میان انواع بیماریهای قلبی تنها بیماران مبتال به
عروق کرونری قلب بین سالهای  1395تا  1396انتخاب و وارد
مطالعه شدند؛ بنابراین نمونهگیری بهصورت سرشماری دادههای
موجود و حجم نهایی نمونه  13۲4مورد و شامل تمامی بیماران
بستری شده در بخش قلب و عروق بود .ابزار گردآوری دادهها
شامل یک چکلیست بود که براساس منابع موجود و راهنماهای
بیماری قلبی -عروقی و مقاالت معتبر تهیه و طراحی گردید .این
چکلیست شامل کلیه ویژگیها و فیلدهای موردنیاز برای
پیشبینی بیماری عروق کرونری قلب بود .در مرحله بعد با
مراجعه حضوری به محیطهای پژوهشی دادههای موردنیاز از
پرونده بیماران استخراج و در چک لیست مربوطه وارد شد.
بهمنظور پاکسازی دادهها ،در ابتدا فیلدهای خالی پرونده با
بررسی پرونده پزشکی بیماران عروق کرونر قلبی مقداردهی
گردید .رکوردهایی که همچنان در این مرحله دارای مقادیر از
دسترفته بودند ،از مطالعه حذف شدند .پس از آن ،برخی از
رکوردهایی که دارای دادههای پرت بودند ،به روش محاسبه
میانگین و استنتاج از دادههای همنوع بهینه شدند و رکوردهایی
که به هیچ وجه تشابهی با سایر دادهها نداشتند ،حذف شدند.
سپس ،دادهها در نرمافزار اکسل  ۲۰13وارد شده و مورد تأیید
متخصصان قرار گرفت .در نهایت ،پس از آمادهسازی ،پردازش و
پاکسازی دادهها ،تعداد  ۲۰65رکورد اولیه بیماران به 13۲4
رکورد کاهش یافت.
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بهمنظور انجام آزمونهای آماری از نرم افزار  SPSSنسخه ۲3
استفاده شد و برای قالببندی دادهها نیز ،نرمافزار دادهکاوی
 R3.3.2مورد استفاده قرار گرفت .در ادامه ،مجموعه داده به دو
مجموعه آموزشی و آزمایشی تقسیم گردید .برای این کار ،از
روش استاندارد تصادفی تقسیمبندی دادههای تحت مطالعه
استفاده شد؛ بنابراین 7۰درصد از رکوردها برای آموزش یا ساخت
مدل و  3۰درصد نیز برای تست یا آزمون مدلها استفاده شدند
و پس از مدلسازی ،ارزیابی نتایج انجام گرفت .در نهایت،
براساس فـرآیند دادهکاوی و با دانش کشف شده از اجرای
تکنیکهای شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان ،دقت
پیشبینی بیماری عروق کرونری قلب در بیمارستانهای مورد
مطالعه تعیین و مقایسه شد.

نتایج
در ابتدا ،براســاس متغیرهای پژوهش در بیمارســتانهای مورد
مطالعه به تفکیک مورد تحلیل قرار گرفت .براســـاس نتایج به
دست آمده اکثر بیماران مرد ( )n=8۲9، %6۲/7و میانگین سنی
آنان بین  54-6۲ســـال بود و ســـایر بیماران را زنان (%37/3
 )n=494،ت شکیل میدادند که میانگین سنی آنان بین 61-64
سال بود .برا ساس مقای سه میانگین وزنی بیماران و غیربیماران
در بیمارستانهای مورد مطالعه ،در دو بیمارستان  Aو بیمارستان
 ،بین بیماری  (Coronary Artery Disease) CADو
میانگین وزن اختالف معنیدار ( )P>۰/۰۰1م شاهده شد .توزیع
فراوانی بیماری عروق کرونری قلب برح سب و ضعیت شغلی در
بیمارســتانهای مورد مطالعه نشــاندهنده آن بود که در هر 3
بیمارستان بین داشتن یا نداشتن بیماری ،اختالف معنیدار وجود
داشت .توزیع فراوانی بیماری عروق کرونری قلب برحسب محل
ســکونت حاکی از آن بود که اکثریت بیماران ()n=1۰8۲ ،%98
را ساکنین شهرها تشکیل میدادند .توزیع فراوانی بیماری عروق
کرونری قلب بر حســـب وجود ســـابقه خانوادگی بیماری نیز
نشـــانده نده این بود که در ت مامی بی مارســـ تان ها اختالف
معنیداری ( )P>۰/۰۰1بین دا شتن یا ندا شتن سابقه خانوادگی
بیماری ( )n=1۰49 ،%79/3وجود داشت.
یافتهها نشــان داد که ( )n=1۰۲4،%77/3از افراد غیرســیگاری
بودند و در همه بیمارســـتانها اختالف معنیداری ()P>۰/۰۰1
بین ســیگاری بودن و بیماری  CADوجود داشــت و همچنین،
( )n=944،71%/4از افراد فاقد هرگونه بیماری همراه بودند.
هدف اصــلی این پژوهش ،تعیین دقت پیشبینی بیماری عروق
کرونری قلب با ا ستفاده از الگوریتم شبکه ع صبی م صنوعی و
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درخت تصمیم ،شبکه بیزی ،شبکه عصبی مصنوعی (پرسپترون
چندالیه با الگوریتم پسانتشار خطا) (شکل  )1یا (الگوریتم شیب
توأم مقیاس شده) و ماشین بردار پشتیبان (شکل  )۲استفاده شده
است ،ولی مقایسهای برای تعیین دقت پیشبینی این الگوریتمها
صورت نگرفته است []33-18؛ بنابراین هدف از این مطالعه
مقایسه دقت پیشبینی بیماری عروق کرونری قلب با استفاده از
الگوریتمهای شبکه عصبی مصنوعی ( Artificial Neural
 ANN )Networkو ماشین بردار پشتیبان ( Support
 SVM )Vector Machinesبوده و وجه تمایز آن در
بهکارگیری این الگوریتمها برای پیشبینی بیماران عروق
کرونری در بیمارستانهای نظامی بود.
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مقایسه آن با ماشین بردار پشتیبان بود .در ابتدا ،تعداد  ۲6متغیر
ا ستخراج شده از پایگاه داده بیماران قلبی بیمار ستانهای مورد
م طال عه به عنوان پارامتر های ال یه ورودی تعیین و با اجرای
الگوریتمها در برازش مدل شبکه ع صبی م صنوعی سه الیه،
وزن هر یک از آنها محاســـبه شـــد .ســـپس ،با توجه به وزن

آیتاللهی و همکاران

محاسبه شده متغیرهای جنس ،شغل ،سابقه خانوادگی ،م صرف
ســیگار ،بیماری همراه ،میانگین ضــربان قلب ،وضــعیت موج
تی.اس.تی ،سابقه ف شارخون باال ،درد قف سه سینه ،کل سترول،
تریگلیسیرید ،قندخون و کراتینین به عنوان متغیرهای تأثیرگذار
بر بیماری عروق کرونری قلب تعیین شدند.

شکل  :1نمایی از پرسپترون چندالیه در شبکه عصبی مصنوعی

در مطالعه حاضر ،بهمنظور اجرای مدل شبکه عصبی مصنوعی7۰
درصد از دادهها آموزشی و  3۰درصد آزمایشی در نظر گرفته
شدند .در نتیجه ،مشخص شد که با توجه به پایینتر بودن

میانگین مربعات خطا و خطای نسبی در مجموعه آزمایشی،
برازش دادهها با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون
چندالیه مناسب و دقت آن برابر با  ۰/798بود .

جدول :1شاخصهاي دقت مدل در دو مرحله آموزشی و آزمایشی در الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی
آموزشی

نمونهگيري
 7۰درصد

ميانگين مربعات خطا
5/39

آزمایشی

 3۰درصد

3/84

نمودار 1نشاندهنده منحنی مشخصه عملکرد ( Receiver

 ROC )Operating Characteristic curveبرای آزمون
افراد سالم و بیمار است.هر عدد در این نمودار نسبت نرخ
پیشبینی درست به نرخ پیشبینی غلط مدل را نشان میدهد.
دقت مدل بستگی به این دارد که چقدر مدل آزمون توانسته است
بهدرستی افراد را به سالم و بیمار (نرخ پیشبینی درست) تفکیک
نماید .این دقت از محاسبه با استفاده از ناحیه سطح زیر نمودار

خطاي نسبی
۰/۰۰۲
۰/۰۰۲

دقت
۰/798

 ROCمحاسبه میشود ،هرچه مقدار این مساحت به  1نزدیکتر
باشد ،نشاندهنده دقت باالتر مدل و هرچه به  ۰/5نزدیکتر
باشد ،نشاندهنده دقت کمتر مدل است .همچنین ،هرچه مقدار
این نسبت به گوشه سمت چپ نزدیکتر باشد ،نشاندهنده بیشتر
بودن مساحت زیر منحنی است؛ بنابراین با توجه به نمودار  1در
تشخیص بیماری براساس مدل شبکه عصبی مصنوعی مشخص
شد که این مدل در پیشبینی صحیح افراد بیمار از دقت باالیی
برخوردار است.
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در مرح له ب عدی از این م طال عه ،دقت پیشبینی بی ماری عروق
کرونری قلب با استفاده از الگوریتمهای ماشین بردار پشتیبان

محاســبه شــد .ســپس ،شــاخصهای دقت مدل در دو مرحله
آموز شی و آزمای شی در الگوریتم ما شین بردار پ شتیبان مقای سه
شدند.






شکل  :2نمایی از ماشين بردار پشتيبان 

جدول  :2شاخصهاي دقت مدل مراحل آموزشی و آزمایشی در الگوریتم ماشين بردار پشتيبان
ضریب كاپا
مقدار *F
نمونهگيري
۰/7۰6
۰/761
 7۰درصد
۰/871
۰/636
۰/696
 3۰درصد
) )*F-measure =2 * ( (Precision * Recall) / (Precision + Recall
)** Cohen's Kappa coefficients = (Accuracy - expAccuracy) / (1- expAccuracy
***Precision=TP/TP+FP
**

آموزشی
آزمایشی

در این مرحله از شاخصهای مقدار  Fو ضریب کاپا برای تعیین
دقت مدل اســـتفاده شـــد .با توجه به مقدار  ،Fمدل  SVMاز
قدرت و ح ساسیت متوسط رو به باالیی برای ت شخیص بیماران
عروق کرونری قلب برخوردار بود .همچنین ،با توجه به مقادیر
256

دقت***

شـــاخصهای مدل  SVMو مقادیر کاپا در دوره آموزشـــی و
آزمایشـــی ،مدل  SVMدر زمینه طبقهبندی افراد به دو گروه
سالم و بیمار ،نسبت به حالت تصادفی از دقت باالتری برخوردار
بود .سپس ،با مقای سه شاخص صحت م شخص شد که مدل
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 SVMنسبت به مدل شبکه عصبی از صحت باالتری برخوردار
بوده و طبقهبندی بهتری را ارائه کرده است .
از سوی دیگر ،با توجه به نمودار  ۲میتوان دریافت که م ساحت
سطح زیر منحنی راک در الگوریتم  SVMبیشتر از مدل شبکه

آیتاللهی و همکاران

عصبی است و در نتیجه مدل  SVMدر تشخیص درست افراد
بیمار نســبت به مدل شــبکه عصــبی بهتر عمل نموده و از دقت
باالتری برخوردار است.

به منظور مقایسه دو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و ماشین
بردار پشــتیبان از شــاخصهای میانگین درصــد خطای مطلق
( ،MAPE)Mean Absolute Percentage Errorآزمون

نیکویی برازش هاســمر-لمشــوHosmer-lemeshow ( ،
 )testحساسیت و ویژگی استفاده شد (جدول .)3

 جدول :3شاخصهاي مقایسه براي بررسی پيشبينی مدل شبکه عصبی مصنوعی و ماشين بردار پشتيبان

شاخص
میانگین درصد خطای مطلق

ANN

SVM

1۲5/17

11۲/۰3

هاسمر -لمشو
حساسیت
ویژگی

1۲/4
88/۰1
73/64

16/71
9۲/3۲
74/4۲

باتوجه به یافتههای پژوهش ،میزان پایین میانگین درصد خطای
مطلق نشاندهنده این بود که الگوریتم  SVMبا خطای کمتری
به برازش دادهها میپردازد .همچنین ،مقدار بیشتر آزمون نیکویی
برازش هاسمر -لمشو نشان از بهتر بودن الگوریتم  SVMدارد.
از سویی ،الگوریتم  SVMبا میزان حساسیت ( )9۲/۲3و ویژگی
( )74/4۲از قدرت و حساسیت باالتری نسبت به شبکه عصبی
مصنوعی برای تشخیص بیماری عروق کرونری قلب برخوردار
بود.



بحث و نتيجهگيري
بنابر یافتههای این مطالعه ،مهمترین عوامل مؤثر بر ایجاد
بیماری  CADجنس ،شغل ،سابقه خانوادگی ،مصرف سیگار،
بیماری همراه ،میانگین ضربان قلب ،وضعیت موج تی.اس.تی،
سابقه فشارخون باال ،درد قفسهسینه ،کلسترول ،تریگلیسیرید،
قندخون و کراتینین بودند .در مطالعات پیشین نیز ،عوامل متعددی
برای بروز و پیشرفت بیماریهای قلبی معرفی شده است .این
عوامل در  6گروه کلی و عبارت بودند از :عوامل زیست -محیطی،
عادات زندگی ،عوامل خطرساز ،بیماریهای زمینهای ،عوامل
روانی -شخصیتی و عوامل اجتماعی [ .]34از سایر عوامل
خطرساز متداول در ایجاد بیماریعروق کرونری قلب نیز
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تنفسی با شهرنشینی و آالیندههای هوای شهری وجود دارد [.]45
ولیکن ،یافتههای مطالعه آصفزاده و همکاران نشان داد که
میزان مرگهای ناشی از بیماریهای قلبی در مناطق روستایی
با افزایش سن باال رفته و احتمال مرگ در روستاها نسبت به
شهرها دوبرابـر بوده است [ .]46
در بررسی توزیع فراوانی بیماری عروق کرونر قلب برحسب
سابقه خانوادگی مشخص شد که اختالف معناداری بین سابقه
خانوادگی و بیماری  CADوجود دارد .در مطالعه حاضر ،سابقه
خانوادگی بهمعنای وجود بیماری عروق کرونر در افراد درجه یک
خانواده (پدر ،مادر ،خواهر ،برادر) بود که زمان بروز این بیماری
در مردان پیش از  55سالگی و در زنان پیش از  65سالگی در
نظر گرفته شد [ .]47براساس مطالعه بیدل و همکاران ،عوامل
خطر بیماریهای قلبی که با انسداد عروق کرونر رابطه داشتند
عبارت بودند از :عوامل خطر قابلتعدیل مانند سیگار،HDL ،
کلسترول ،فشارخون سیستولیک و دیاستولیک ،و عوامل خطر
غیرقابل تعدیل مانند سن ،جنس و سابقه بیماری قلبی در بستگان
درجه یک [.]48
براساس یافتههای مطالعه حاضر ،تنها  ۲۲/7درصد از نمونهها
سیگاری و  77/3درصد نیز غیرسیگاری بودند .با انجام آزمون
کایاسکوئر در بیمارستانهای مورد مطالعه مشاهده شد که بین
بیماری  CADو سیگاری بودن اختالف معنیداری ()P>۰/۰۰1
وجود دارد ،ولی با توجه به درصد بسیار پایین افراد سیگاری
میتوان این گونه نتیجه گرفت که بین سیگاری بودن و احتمال
بروز این بیماری رابطه مستقیمی وجود دارد .امروزه مطالعات
نشان دادهاند که استعمال سیگار در کشورهای آسیایی نسبت به
سایر کشورهای جهان روند رو به افزایشی داشته است [.]49
صفدری و همکاران نیز ،متغیرهای فشارخون ،چربی باال و سیگار
را به عنوان مؤثرترین عوامل ابتال به این بیماری معرفی کردهاند
[ .]5۰مصرف سیگار یک عامل خطر قوی و مستقل برای
بیماریهای قلبی است و تمام بیماران قلبی باید از استعمال
سیگار اجتناب کنند [ .]51درمانگران تأکید کردهاند که با کاهش
مصرف سیگار خطر ابتال به  CADمیتواند در آینده بهصورت
چشمگیری کاهش یابد؛ بنابراین وضعیت مصرف سیگار بیماران
قلبی باید بهطور سیستماتیک ارزیابی گردد [ .]38براساس نتایج
مطالعه بخشنده و همکاران ،مصرف سیگار نقش ویژهای در ایجاد
بیماریهای قلبی داشته و بهطورکلی ،در گروه افراد سیگاری
جنس مرد دارای میانگین بیشتری بوده و سن ابتال به بیماری در
آنها پایینتر بود [.]5۲
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میتوان به افزایش فشارخون،سبک زندگی [ ،]35میزان باالی
کلسترول خون [ ،]36دیابت [ ،]37چاقی [ ]38و استعمال سیگار
[ ]39اشاره کرد که به عنوان برخی از پیشزمینههای این بیماری
بوده و با درمان مناسب تأثیر سوء این متغیرها کاهش یافته است.
در پژوهش حاضر ،توزیع بیماری عروق کرونری قلب برحسب
جنس نشان داد که میزان بروز بیماری عروق کرونری قلب در
مردان بیشتر از زنان بوده و با روند افزایش سن و وزن فرد،
احتمال میزان ابتال به بیماری افزایش پیدا کرده است .نتایج
پژوهش حسینیان و همکاران با این مطالعه همراستا و بیانگر این
مطلب بود که بین سن باالی 6۰سال ،جنس مرد و مصرف سیگار
رابطه آماری معنیداری با بیماری عروق کرونری قلب وجود دارد
[ .]4۰در پژوهش  Masetheو همکارش نیز ،سیستمی برای
پیشبینی حمله قلبی با صحت  99درصد ارائه گردید که
متغیرهای آن شامل جنس ،سن ،نوع درد قفسهسینه ،افزایش
ضربان قلب ،کلسترول ،مصرف سیگار ،قندخون ،فشارخون،
تغییرات ضربان قلب ،رژیم غذایی و مصرف الکل بودند [ .]41
در بررسی ارتباط میان بیماری  CADو وضعیت شغلی افراد
مشخص شد که با توجه به آمار باالتر بیماران عادی ،احتمال بروز
بیماری عروق کرونری قلب در این افراد بیشتر از کارمندان و
بازنشستگان بوده است .از سوی دیگر ،یافتههای حاصل از
متاآنالیز در مطالعه  Kivimäkiو همکاران نشان داد که خطر
بروز بیماری قلبی درحدود  4۰درصد بوده و افزایش فشار شغلی
منجر به دو برابر شدن احتمال بروز بیماری شده است؛ بنابراین
نوع شغل بهعنوان عامل خطر بیماریهای قلبی مورد بررسی قرار
گرفت [.]4۲
طبق مطالعه حاضر ،در بررسی ارتباط بین بیماری CADبا
محل سکونت مشخص شدکه احتمال بروز این بیماری در
شهرنشینها بیشتر از روستاییان بوده است .در همین رابطه،
دلبندی بـا بررسـی ارتباط آالینـدههـای هـوای شهر تهـران و
مـرگ ناشـی از بیمـاریهـای قلبـی در افـراد بـاالی  6۰سـال
طـی یک دوره مطالعـاتی بین سالهای  ۲۰۰8-۲۰13بیان
داشت که بین این دو رابطه معناداری وجود دارد [Zhang .]43
و همکاران نیز در بررسی ارتباط پراکنش فضایی ذرات معلق و
میزان مرگ بیماران قلبی در شهر پکن بیان داشتند که افزایش
ذرات معلق باعث افزایش مرگهای ناشی از بیماریهای قلبـی
در شهرنشینان گردید [.]44
در مطالعه مشابهی Vanos ،و همکاران خطر مرگ ناشی از
آلودگی هوا در 1۰شهر کانادا را ارزیابی کردند .برهمین اساس،
آنان دریافتند که رابطه معنیداری بین مرگ بیماران قلبی-
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بیماری شریان کرونر انجام شد ،مشخص شد که شدت درد
قفسهسینه در بیماران برابر با  6/51±۲/14است .براساس این
نتایج ،ارتباط معناداری بین این دو متغیر وجود نداشته و میتوان
اینگونه استنباط کرد که درد قفسهسینه دارای ماهیت ذهنی بوده
و نمیتوان از این شاخص بهمنظور پیشبینی بیماری استفاده کرد
[.]57
مروری بر متون نشان داد که تحقیقات متعددی برای پیشبینی
بیماری  CADبا استفاده از فرآیند دادهکاوی انجام شده است.
بهطور مثال ،در تحقیقی از سه تکنیک رگرسیون لجستیک،
درخت تصمیمگیری ،طبقهبندی و شبکههای عصبی به همراه
دادههای هشت عامل خطرساز درخصوص 1۲45بیمار استفاده
شد و در نهایت ،مدل شبکه عصبی پرسپترون چندالیه با دقت
 78/8درصد بهترین مدل معرفی گردید [ .]58در پژوهش Sajja
نیز ،از الگوریتمهای بیز ساده ،درخت تصمیم و پرسپترون
چندالیه شبکه عصبی بر روی مجموعه دادهها استفاده
شد.براساس یافتهها ،دقت الگوریتم پرسپترون چندالیه شبکه
عصبی برابر  91/75درصد و نشاندهنده بهترین عملکرد بود
[ .]59در مطالعه حاضر نیز ،بیماری  CADبهعنوان متغیر هدف
انتخاب شد و تعداد  ۲6متغیر از متغیرهای پایگاه داده بیماران
قلبی بهعنوان متغیرهای الیه ورودی استفاده گردید؛ سپس،
پارامترهای الیه ورودی در برازش مدلشبکه عصبی با اجرای
الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی تعیین شدند .بر همین اساس،
وزن متغیرهای الیه ورودی در برازش مدل شبکه عصبی سه
الیه برآورد شده و نتایج آن ارائه شد .برای اجرای مدل شبکه
عصبی 7۰درصد از دادهها آموزشی و  3۰درصد نیز آزمایشی
درنظر گرفته شدند .نتایج مطالعه بیانگر این بود که استفاده از
شبکه عصبی برای برازش این دادهها مناسب بوده و میزان دقت
کلی این مدل  ۰/798محاسبه گردید .از سوی دیگر ،نتایج مطالعه
حاضر نشان داد که الگوریتم  SVMبا مقدار میانگین پایینتر
درصد خطای مطلق و خطای کمتر به برازش دادهها میپردازد.
مقدار بیشتر آماره هاسمر -لمشو نیز نشان از عملکرد بهتر
الگوریتم SVMبر روی دادههای موجود داشت و همچنین ،در
تشخیص بیماری CADپیشبینی دقیق و بهتری ارائه میکرد.
همچنین ،الگوریتم  SVMبا دقت و حساسیت بیشتری نسبت
به مدل  به پیشبینی بیماران عروق کرونری قلب پرداخته
است.
 Colakو همکاران نیز از مدل شبکه عصبی مصنوعی برای
پیشبینی بیماری عروق کرونر قلب استفاده کردند .آنها از
روشهای تشخیصی غیرتهاجمی برای پیشبینی بیماری استفاده
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نتایج مطالعه حاضر نشان داد که  ۲8/6درصد از افراد مورد مطالعه
دارای یک یا چند بیماریِ همراه بودند .برهمین اساس در
مطالعات پیشین ،بیمارانی که بهطور همزمان به دو بیماری
احتقانی قلب و بیماری مزمن انسدادی ریه مبتال بودند ،در مقایسه
با بیمارانی که فقط مبتال به یکی از این بیماریها بودند،
شدیدترین عوارض را بههمراه داشتند [ .]53از سوی دیگر،
براساس یافتههای پژوهش رضا بیگی داورانی و همکاران
بیماری دیابت ،استعمال دخانیات و سابقه بیماری قلبی کمترین
سهم را در بروز بیماریهای قلبی داشت .بیشترین سهم عوامل
خطرساز در بروز بیماری نیز به ترتیب عبارت بودند از :استرس،
عدم فعالیت فیزیکی ،اضافه وزن یا چاقی [ .]54درخصوص ارتباط
بین میانگین ضربان قلب و بروز بیماری  CADدر
بیمارستانهای مورد مطالعه مشخص شد که بین این دو متغیر
اختالف معنیداری وجود دارد و درنتیجه با افزایش میانگین
ضربان قلب احتمال بروز این بیماری نیز افزایش مییافت.
بررسی توزیع فراوانی بیماری عروق کرونری قلب برحسب موج
تی.اس.تی در بیمارستانهای مورد مطالعه نشان داد که تنها 45
درصد از افراد دارای موج غیرنرمال بودند و بهطورکلی ،وضعیت
موج تی.اس.تی ارتباط مستقیمی با بروز این بیماری نداشت .در
همین راستا ،یافتههای مطالعهای با عنوان «پیشبینی دقیق
بیماری عروق کرونری با استفاده از الگوریتمهای بیوانفورماتیک»
نشان داد که ویژگیهای نتایج اسکن تالیوم ،نوع درد قفسهسینه،
شیب خط  STو تعداد رگهای اصلی درگیر دارای باالترین وزن
بوده و از مهمترین متغیرها در تشخیص افراد سالم و بیمار بودهاند
[ .]55براساس یافتههای پژوهش دیگری که برای تشخیص
بیماریهای دریچهای قلب با استفاده از الگوریتمهای شبکه
عصبی مصنوعی و تحلیل مؤلفههای اصلی بیماری انجام شد،
کاهش ابعاد سیگنالهای قلبی اثر مثبتی بر طبقهبندی صداهای
قلبی داشت [ .]56
نتایج مطالعه حاضر ،در مقایسه میانگین میزان تریگلیسیرید و
کراتینین خون نشان داد که بین بروز این بیماری و میانگین
میزان تریگلیسرید و کراتینین خون ارتباط و همبستگی مثبتی
بوده و با افزایش این متغیرها میزان ابتال به بیماری  CADنیز
افزایش مییافت.
یکی از عوامل مهم در تشخیص  ،CADارزیابی درد قفسهسینه
است .درهمین راستا ،یافتههای مطالعه نشان دادند که بین درد
قفسهسینه و وجود بیماری ارتباط معناداری وجود داشت [ .]38از
سویی ،در مطالعهای که با هدف تعیین ارتباط بین شدت درد
قفسهسینه با شاخصهای فیزیولوژیک در بیماران مبتال به
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مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

management of stable coronary artery disease: the Task
Force on the management of stable coronary artery
disease of the European Society of Cardiology. Eur
Heart J 2013;34(38):2949-3003.
3. Fuster V, Kelly BB. Promoting Cardiovascular Health
in the Developing World: A Critical Challenge to
Achieve Global Health. Washington (DC): National
Academies Press (US); 2010.
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دادهکاوی با هدف فراهم آوردن روشهایی برای پردازش
هوشمند حجم باالی دادهها و استخراج روالها و قوانین حاکم بر
آن مطرح شده است؛ بنابراین هرجا که مسئله تحلیل اطالعات
مطرح است ،فرآیند دادهکاوی در گسترهای وسیع کاربرد خواهد
داشت .درحال حاضر ،به دلیل افزایش چشمگیر بیماریهای قلبی
و هزینههای باالیی که بر جامعه وارد میکنند ،جامعه پزشکی به
دنبال برنامههایی برای بررسی دقیق ،پیشگیری ،شناسایی زود
هنگام و درمان مؤثر این بیماریها میباشد .از این رو ،پیشنهاد
میشود با استفاده از دادهکاوی و کشف دانش در مراکز قلب و
عروق ،دانش ارزشمندی ایجاد شود تا رفتار آتی بیماران قلبی
قابل پیشبینی باشد؛ بنابراین این مطالعه با هدف پیشبینی
بیماری عروق کرونر قلب به مقایسه دقت پیشبینی دو الگوریتم
کاربردی دادهکاوی با نامهای  SVMو  ANNپرداخت.
برهمین اساس ،با بهکارگیری الگوریتمهای کاربردی دادهکاوی
و با توجه به متغیرهای پیشگوییکننده بیماریهای قلبی میتوان
با دقت و حساسیت بیشتری به تشخیص و ترسیم فرآیند درمانی
بیماران قلبی پرداخته و درنتیجه از عواقب جبرانناپذیر
بیماریهای قلبی و بهویژه بیماری عروق کرونر قلب پیشگیری
نمود.
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از یافتههای یک طرح پژوهشی مصوب در
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش با شماره
ثبت  594۲73بود که با همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه
علوم پزشکی ایران اجرا شد .گردآوری دادهها و تهیه بانک
اطالعاتی با همکاری صمیمانه مسئولین محترم واحد فناوری
اطالعات سالمت بیمارستانهای مورد مطالعه انجام پذیرفت که
بدینوسیله از ایشان کمال امتنان و سپاسگزاری بهعمل میآید .
تضاد منافع 
نویسندگان تضاد منافعی گزارش نکردهاند.
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Introduction: Cardiovascular diseases are the first leading cause of death worldwide. World health
organization has estimated that the morality rate due to heart diseases will mount to 23 million cases
by 2030. Hence, the use of data mining algorithms will be useful in predicting coronary artery disease.
The objective of the present study was to compare the accuracy of the CAD predictions made by ANN
and SVM techniques.
Methods: The present study was conducted via descriptive-analytical method. The research sample
included all CAD patients hospitalized in three hospitals affiliated to AJA University of Medical
Sciences from March 2016 to March 2017. Totally, 1324 records with 26 characteristics affecting the
disease were extracted and after normalizing, and cleaning of the data, they were entered in SPSS
statistics V23.0 & IBM Excel 2013; then, R3.3.2 data mining software was used to format data.
Results: SVM model with lower MAPE (112.03) and higher Hosmer-lemeshow statistic (16.71),
sensitivity (92.23) and specificity (74.42) yielded better fitness of data and provides more accurate
prediction than ANN model. On the other hand, since the area under the ROC curve in SVM algorithm
was more than that in ANN, it could be concluded that this model had higher accuracy.
Conclusion: According to the results, SVM algorithm presented higher accuracy and better
performance than ANN model and showed higher sensitivity and accuracy. It is suggested that in
future studies, the results of the present study be compared with the findings resulted from applying
other data mining algorithms.
Keywords: Coronary Artery Disease (CAD), Data mining algorithms, Artificial Neural Network
(ANN), Support Vector Machine (SVM)
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