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 پذیرش مقاله81 /6/55 :

مقدمه :تجویز و مصرف بی ش از حد داروها که با عنوان چنددارویی شناخته می شود ،هم موجب اتالف منابع میگردد و هم برای بیماران
زیانبار است .چنددارویی بهخصوص برای سالمندان از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ بنابراین عوامل مؤثر بر آن باید بهدرستی شناسایی
و واکاوی شود.
روش :در این پژوهش گذشتهنگر  ،نخست عملکرد الگوریتمها ی مختلف دستهبند  MLP ،KNN ،SVM ،C4.5و شبکه بیزی برا ی
شناسایی چنددارویی ،با نرمافزار  WEKAمورد مقایسه قرار میگیرد .ای ن فرآیند ،با استخراج  61و یژگ ی جدید در کنار چهار ویژگ ی
موجود در دادههای  76،188نسخه که برای تعداد  62،،97بیمار سرپایی با سن  87تا  29سال که در داروخانههای طرف قرارداد با بیمه
سالمت استان تهران پ یچیده شدهاند ،انجام شد .مقای سه عملکرد بهوسیله آزمون  tاصالح شده با بازنمونهبرداری صورت پذیرفت  .بهمنظور
شناسایی اثر ویژگیها ی بیماران بر چنددارویی ،دو پارامتر مهم الگوریتم  C4.5بهوسیله جستجوی توری بر روی  %97مجموعهداده
بهینهسازی و سپس بر  %97د یگر مجموعه داده اعمال گردید و قوانین حاصل از آن در قالب درخت تصمیم و عبارات کالمی ارائه شد.
نتایج :مقای سه زوجی دستهبندها نشانگر عملکرد مناسبتر  C4.5و شبکه بیزی در مقایسه با سا یر روش ها است C4.5 .توانایی
شناسایی ویژگیها ی مؤثر بر چنددارویی را دارد .تنظیم پارامتر این الگوریتم باعث بهبود شاخص درستی و  AUCشده و به شدت اندازه
درخت تصمیم و تعداد قوانین تولیدی را کاهش میهد .
نتيجهگيري :استفاده از رویکرد دادهکاوی و بهکارگیری  C4.5توانایی شناسایی و تبیین ویژگیهای سالمن دان را بر پدیده چنددارویی
دارد .درصد مراجعه بیشتر به پزشکان عمومی و ارتباط با تعداد محدودتری از داروخانه از مهمترین این ویژگیها است.
كليد واژهها :دادهکاوی ،دستهبندی ،چنددارویی ،منطقیساز ی تجویز و مصرف دارو ،سالمندان
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مقایسه الگوریتمهاي دستهبند در شناسایی چنددارویی

با دارو ،دارو با مواد مغذی و دارو با سایر بیمااریهاا ،همچناین
عدم پذیرش دارودرمانی و عدم پیاروی از دساتورات دارویای از
ساااوی بیماااار از جملاااه عواقاااب چناااددارویی اسااات .]3
 Hovstadiusو  Peterssonساان ،جنساایت ،نژادیقومیاات،
موقعیت اقتصادی-اجتماعی ،شرایط بالینی ،شرایط دارودرمانی و
ویژگیهاای رفتااری را باهعناوان عوامال تأثیرگاذار بیماار بار
چنددارویی مطرح کارده اسات  .]3چناددارویی و عاوارض آن
به خصوص برای بیماران سالمند از اهمیات بیشاتری برخاوردار
است؛ زیرا به دلیل کهولت سان ،بیشاتر در معارض بیمارهاای
مختلف و داروهای مرتبط با درمان آنها قارار دارناد .همچناین
به دلیل تغییرات فیزیولوژیک مربوط به ساالمندی ،دارودرماانی

تصادفی و با استفاده از پرسشنامه سه بخشی شامل ویژگیهای
دموگرافیک ،الگوی مصارف دارو و عوامال ماؤثر بار الگاوی
مصرف دارو پرداختند .یافتههای آنان نشاان داد کاه میاانگین
تعداد مصرف دارو  ،قلم در شبانهروز اسات و ارتبااط معنایدار
بین چنددارویی با جنسیت ،شغل و پیروی از دساتورات دارویای
وجااود دارد  .]2دیااانتی و همکاااران اطالعااات  317نفاار از
سالمندان شهر کاشان را بار اسااس متغیرهاای جمعیتای سان،
جنس ایت ،وضااعیت تأهاال و نیااز وضااعیت اقتصااادی ،میاازان
تحصیالت و سابقه بستری در بیمارستان و متغیرهای اصالی بار
اساس معیارهای  Beersتحلیل کردناد .نتاایج بررسای آنهاا
بیااانگاار بااروز نساابتاً شاادید چنااددارویی در سااالمندان اساات،

میشود و هم برای بیماران زیانبار اسات  .]6،9واکانشهاای
نامطلوب دارویی (عوارض جانبی) ،تداخلها شاامل تاداخل دارو

برای آنها با چالشهای بیشتری همراه است ]،؛ لاذا بررسای
چنددارویی و عوامل مؤثر بر آن ،مورد توجه پژوهشگران زیاادی
قرار گرفته است .یافتاههای بررسای  Galazziو همکااران در
کشور ایتالیا نشان داد که از  97تاا  19درصاد ساالمندان دچاار
چنددارویی باودهاناد و در معارض حاداقل یاک داروی باالقوه
نامناسب قرار داشتهاند  .]9نتایج یک مطالعه مقطعی گذشتهنگر
در کشور عربستان که به بررسای میازان شایون چناددارویی در
بزرگساانن و سااالمندان و عوامال م اؤثر بار آن بااا اسااتفاده از
رگرسیون لجستیک چندمتغیره پرداخته ،نشاانگر آن اسات کاه
میزان مصرف دارو در افراد دارای فشارخون و یاا دارای دیابات
دو برابار افاراد بادون ایان بیماریهاا اسات .در ایان پاژوهش
چنددارویی تحت تأثیر سن ،جنس ،وضعیت ازدواج و ملیت بیمار
و وجااود بیماریهااای چندگانااه قاارار داشاات  Morin .]1و
همکاران نیز در یک مطالعه گروهی آیندهنگر به همهگیرشناسی
چنددارویی در حدود  6.8میلیون نفر از افراد باانی  19ساال در
کشااور سااوئد در طااول سااه سااال (از سااال  9767تااا )9763
پرداختهاند .بر اساس تحقیقاات آناان  ،،درصاد افاراد ،در دوره
مطالعه ،بهطور همزمان بیشتر از  9دارو و  66درصد آنها بایش
از  67دارو مصرف میکردهاند  .]8در پاژوهش دیگاری ،بارای
تشخیص عوامل مؤثر بر چنددارویی شدید (مصرف همزمان 67
دارو و بیشتر) یک مطالعه مقطعی بر روی  3،،72بیماار ساالمند
انجااام شااده کااه نشااانگر تااأثیر عااواملی همچااون ضااعف،

بهگوناهای کاه میاانگین تعاداد داروی مصارفی  1.9قلام دارو
محاساابه شااد  .]67تراباای و همکاااران نیااز وضااعیت تجااویز
داروهای نامناسب و چنددارویی در  671سالمند بانی  17ساال
بستری در بیمارستانی در شهر سابزوار را بار اسااس معیارهاای
 Beersبررسی کردند .نتایج بررسی آنها نشاان داد کاه حادود
 11درصد بیماران بیش از  9دارو بهطور همزمان مصرف کارده
بودند .البته آنها رابطه معناداری بین مصارف هامزماان تعاداد
زیادی از داروها با ویژگیهای جمعیتی شاامل جنسایت و سان
مشاهده نکردند .]66
از سوی دیگر ،بررسی پژوهشهای انجام شده نشانگر آن
است که علیرغم قابلیتهای بسیار گسترده دادهکاوی ،این
رویکرد در واکاوی چنددارویی و بررسی عوامل مؤثر بر آن تنها
در تحقیقات معدودی مورد استفاده قرار گرفته است .در
مطالعهای Held ،و همکاران با استفاده از قوانین همبستگی و
تحلیل مجموعههای مکرر با هدف یافتن الگوهای جذاب از
مصرف همزمان داروها در میان  6171بیمار مرد مسنتر از 87
سال و ارتباط آن با سندروم سالمندی پرداختند  .]69همچنین
مرادی و همکاران از تکنیکهای دادهکاوی برای بررسی و
تحلیل نسخههای تجویزی توسط متخصصا ن بیماریهای
داخلی  ]63و روانپزشکان  ]6،به منظور شناسایی ویژگیهای
اثرگذار پزشکان در تجویز چنددارویی استفاده کردند.
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مقدمه
تجویز و مصرف همزمان و بیشازحد داروهاای متعادد کاه باا
عنوان چنددارویی نیز شناخته میشود ،هم موجب اتاالف مناابع

تشخیصهای چندگانه (بیش از  7تشاخیص مختلاف) ،سان و
شاخص توده بندی بر این چنددارویی شدید بود .از ساوی دیگار
جنساایت ،سااطص تحصاایالت و مصاارف ساایگار باار آن مااؤثر
تشخیص داده نشدند  .]7دلشاد و همکاران باه بررسای 393
نفر از سالمندان شهرستان گناباد به روش نمونهبرداری طبقهای

تابستان  ،1911دوره هفتم ،شماره دوم
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آمادهسازي دادهها

 جمعآوری و شناخت دادهها
 پیشپردازش دادهها

مدلسازي

 انتخاب الگوریتم
 اجرا و ارزیابی عملکرد
 تنظیم پارامتر و ارزیابی عملکرد

نمایش و تفسير نتایج

 نمایش
 تفسیر
شکل  :1روش انجام پژوهش

آمادهسازي دادهها :پیش از اجرای الگوریتمهاای یاادگیری
ماشین ،نزم است تا آمادهسازی دادههاا انجاام شاود .ایان کاار
میتوانااد در دو مرحلااه صااورت پااذیرد .نخساات ،جمااعآوری و
شناخت دادهها انجام شد .باهبیاندیگر ،دادههاای ماورد نیااز از
منااابع قابلاعتماااد جمااعآوری و بااا اسااتفاده از تکنیااکهااای
پرسوجو مورد بررسی و شناخت دقیق قرار گرفتناد .عاالوه بار
این ،اگر دادهها از منابع اطالعااتی مختلفای برداشات شادهاند،
نزم است تا با دقت کافی یکپارچاهساازی شاوند .در گاام دوم،
پیشپردازش دادههای اولیه انجام شد و تالش گردید تا با بهبود
کیفیت دادههاا شارایط نزم بارای باهکاارگیری الگوریتمهاای
مختلف کشف دانش فراهم شاود .در پایشپاردازش ،دادههاای
دارای نویز ،ناموجود و یاا ناساازگار شناساایی و اصاالح شادند.
عالوه بر این ،ویژگیهای جدید مبتنی بار ویژگیهاای موجاود،
ایجاد شدند .]69،61
مدلسازي :در این مرحله بر اساس اهداف دادهکاوی و
متناسب با کیفیت و ویژگیهای مجموعه دادههای پیشپردازش
شده از تکنیکها و الگوریتمهای مناسب دادهکاوی برای
اکتشاف و استخراج دانش پنهان موجود در دادهها استفاده شد.
151

در این مطالعه و با توجه به اینکه ویژگی «چنددارویی» به
عنوان یک ویژگی هدف برچسبدار تعریف میشود؛ لذا برای
واکاوی دادهها از الگوریتمهای دستهبندی استفاده شد .برای
این منظور ،ابتدا پنج دستهبند کارآمد و پر استفاده ،C4.5
(K Nearest ( ،SVM)Support Vector Machine
 ،KNN )Neighborشبکه عصبی ( Multilayer
 MLP )Perceptronو ( )Bayesian Network
 BNانتخاب شدهاند تا عملکرد هر یک از آن ها در شناسایی
پدیده چنددارویی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرند .هر یک از
این الگوریتمها به گروهی متفاوتی از دستهبندها تعلق دارند که
خصوصیات متفاوتی دارا می باشند .در واقع تالش شده است
که تأثیر خصوصیات متفاو ت دستهبندها بر مجموعه دادههای
پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا بهترین الگوریتم در
شناسایی چنددارویی مشخص گردد.
برای اجرا و مقایسه این الگوریتمها ،از کاربرگ
 Experimenterدر نرمافزار  WEKAویرایش 3.7.9
استفاده شد .نزم به ذکر است که دستهبندهای مورد استفاده ،با
نامهای متفاوتی در  WEKAارائه شدهاند .بهعبارت دقیقتر،
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با توجه به اهمیت موضون و مسنتر شدن جمعیت کشور از یک
سو و خأل پژوهشی موجود در بهکارگیری دادهکاوی در
چنددارویی در سوی دیگر ،در این مطالعه توانایی الگوریتمهای
دستهبند (بهعنوان یکی از زیرمجموعههای مهم الگوریتمهای
دادهکاوی) در شناسایی چنددارویی و ویژگیهای سالمندان که
بر بروز چنددارویی مؤثر است ،بررسی شد.

روش
در این پژوهش گذشتهنگر ،پس از شناخت دقیق مسئله مورد
بررسی و درک ابعاد مختلف آن ،نزم است مراحل بعدی فرآیند
دادهکاوی به اجرا درآید .برای این منظور سهگام آمادهسازی
دادهها ،مدلسازی و نیز نمایش و تفسیر نتایج انجام شد (شکل
.)6

مقایسه الگوریتمهاي دستهبند در شناسایی چنددارویی

تنظیم شد .برای تنظیم پارامتر  Confidence Factorمقادیر
بین 776ی 7تا 976ی 7با طول گام 79ی 7و برای تنظیم پارامتر
( minNumObjکه حداقل تعداد رکوردها در هر برگ از
درخت تصمیم را مشخص میکند) مقادیر بین  677تا  977با
طول گام  9مورد بررسی قرار گرفت .این بازه بدین دلیل در
نظر گرفته شده تا از تولید درختان با ابعاد بزرگ جلوگیری شود
و در نتیجه درخت کوچکتر و با قوانین سادهتر و خواناتری
حاصل شود.
نمایش و تفسير نتایج :بهمنظور آنکه نتایج حاصل از
دادهکاوی برای کاربران و استفادهکنندگان نهایی پژوهش یعنی
مدیران و تصمیمگیرندگان حوزه دارو ،قابل فهمتر و قابل
درک تر باشد ،نزم است تا نتایج خروجی در قالب دقیق و
مناسبی ارائه گردد .برای این منظور ،نتایج دادهکاوی که
مجموعه قوانین استخراجی برای تبیین ویژگیهای سالمندان
در تمایل آنان به تجویزچنددارویی است در قالب شکل و قوانین
کالمی بیان شده و مورد تفسیر قرار خواهد گرفت.
نتایج
دادههای اولیه مورد استفاده در این پژوهش از مرکز ملی
تحقیقات بیمه سالمت و اداره کل بیمه سالمت استا ن تهران
دریافت شد .این دادهها مربوط به نسخههای بیماران سرپایی
بین  87تا  29سال سن است که از ابتدای سال  632،تا انتهای
آن ،در داروخانههای طرف قرارداد با بیمه سالمت واقع در
استان تهران پیچیده شدهاند .بهعبارت دقیق تر ،اطالعات
عمومی مانند جنسیت ،تار یخ تولد ،نون صندوق و نون بیماری
خاص بیماران از مرکز تحقیقات بیمه سالمت ایران دریافت شد.
دادههای نسخههای پزشکی نیز در قالب دو جدول در بانک
اطالعاتی  MS SQL Server 2012از اداره کل بیمه
سالمت استان تهران گرفته شد .جدول نخست حاوی اطالعات
کلی نسخه مانند شماره نظام پزشکی ،کد بیمار ،تاریخ اعتبار
دفترچه ،تاریخ معاینه ،تاریخ مراجعه به داروخانه و کد داروخانه
است .جدول دوم نیز شامل مواردی مانند کد دارو ،تعداد و
قیمت داروهای موجود در هر نسخه است .اگرچه در جدول
نخست فیلدهایی برای جنسیت بیمار و سن وی در نظر گرفته
شده بود ،ولی هیچگونه اطالعاتی در آن درج نشده بود؛ بنابراین
تالش شد تا اطالعات تکمیلی بیماران اخذ شود .در نهایت
فیلدهای اطالعاتی جنسیت ،تاریخ تولد ،نون صندوق بیمه ،نون
بیماری خاص و محل صدور دفترچه برای تعدادی از بیماران
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 C4.5با نام  SVM ،J48با عنوان  KNN ،LibSVMبا
نام  MLP ،IBKبا عنوان  MultilayerPerceptronو
 BNبا عنوان  BayesNetارائه شده است .هر یک از این
الگوریتمها همزمان با اعتبارسنجی ضربدری  67بخشی ( 10
 )Fold Cross-Validationسه مرتبه بر روی مجموعه
دادههای مسئله اجرا شدند و سپس برای مقایسه عملکرد آنها،
آزمون زوجی  tاصالح شده با باز نمونهبردار ی در سطص
معناداری  29درصد انجام شد .بهبیاندیگر ،کلیه الگوریتمها بر
اساس شاخصهای عملک ردی به صورت دو به دو با یکدیگر
مقایسه شدند .شاخصهای عملکردی مورد استفاده شامل
درستی ،حساسیت و شاخص  AUCمیشوند که بر اساس
ماتریس آشفتگی تعریف میشوند.
معمونً الگوریتمهای مورد استفاده در دادهکاوی ،پارامترهای
متعدد و قابل تنظیمی دارند که تغییر در مقادیر آنها میتواند
موجب تغییراتی در عملکرد الگوریتمها شود .بر این اساس،
تالش برای تنظیم پارامترها در مقادیر بهینه توجیهپذیر است.
روشهای مختلفی برای تنظیم پارامتر توسعه داده شدهاند .در
این میان ،جستجوی توری (شبکهای) که مبتنی بر جستجوی
کامل است یک روش مرسوم محسوب میشود .این روش با در
نظر گرفتن ضرب کارتزین تعداد حانت ممکن برای مقادیر هر
یک از پارا مترهای مورد بررسی ،الگوریتم مورد نظر را در هر
یک از این حالتهای مختلف اجرا میکند و نتایج حاصله را بر
اساس یک سنجه از پیش تعیین شده با هم مقایسه کرده و
بهترین ترکیب تنظیم پارامترها را مشخص میکند .]68
از آنجا که فضای پارامتر (مقادیر مجازی که پارامتر میتواند به
خود اختصاص دهد) برای برخی از پارامترهای خاص ممکن
است شامل مقادیر حقیقی و یا نامحدود باشد ،نزم است تا قبل
از استفاده از الگوریتم جستجوی توری ،برخی دستکاریها و
گسستهسازیهایی بر روی فضای پارامتر ها انجام شود .اگرچه
در صورت وجود تعداد متعدد پارامترهای نیازمند به تنظیم،
عملکرد جستجوی توری با مشکالتی همراه است و بهخصوص
دچار مزاحمت ابعاد میشود؛ ولی در فضاهای پارامتری با ابعاد
کم (مانند یک و یا دو بعد) عملکرد قابل اطمینانی ارائه میدهد
 .] 67از آنجا که یکی از اهداف اصلی این پژوهش شناسایی
عوامل مؤثر بروز چنددارویی و شناخت خصوصیات و
ویژگیهای بیماران بر تمایل آنها برای تجویز بیش از حد دارو
است و از سوی دیگر ،در میان الگوریتمهای مورد بررسی تنها
 C4.5قادر به انجام این موضون است؛ بنابراین در ادامه دو
پارامتر مهم و کلیدی آن با هدف بیشینهسازی شاخص درستی
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وحدت نظر در این خصوص وجود ندارد  .]96اطالعات
تکمیلی در خصوص ویژگی های بیماران که در مرحله
مدلسازی مورد استفاده قرار گرفته است ،در جدول  6نشان
داده شده است.
در نهایت مجموعه دادهای با  97ویژگی برای تعداد 62،،97
بیمار با سن  87تا  29سال برای دادهکاوی آمادهسازی شد که
 67،923نفر از آنها (9ی )%9،بهطور متوسط سه دارو یا بیشتر
از آن در هر نسخه برای آنها تجویز شده است که نشانگر
بروز چنددارویی برای آنها است .درحالیکه 719ی 7نفر
(1ی )%،9نیز بهطور متوسط کمتر از سه دارو در هر نسخه
داشتهاند .همچنین تعداد  67،778نفر بیمار زن و  7،196نفر
بیمار مرد در مجموعه دادهها وجود داشتهاند .از طرفی ،تنها
تعداد  692نفر از آنان دارای بیماری خاص بودهاند .دفترچه بیمه
سالمت  6،،239نفر در استان تهران و 991ی ،نفر نیز در سایر
استان ها صادر شده بود .نزم به توضیص است که این اطالعات
از بررسی و تحلیل  76،188نسخه که برای این افراد پیچیده
شده بود ،به دست آمده است که نشان دهنده میانگین ،.9
نسخه برای هر بیمار در طول یک سال است.
در ادامه و با هدف کشف چنددا رویی ،شش دستهبند مختلف بر
روی مجموعه داده به اجرا درآمد و بر اساس شاخص عملکردی
حساسیت ،درستی و ()Area Under the ROC Curve
 AUCبه صورت دو به دو با هم مقایسه شدند .این مقایسه
بهوسیله  WEKA Experimenterو با در نظر گرفتن
مقادیر پیش فرض برای کلیه پارامترهای الگوریتمها انجام شده
است .هر یک از این دستهبندها همزمان با اعتبارسنجی
ضربدری  67بخشی ،سه مرتبه بر روی مجموعه دادههای
دادهها اجرا شدهاند و سپس آزمون زوجی  tاصالح شده در
سطص معناداری  29درصد انجام شده است .نتایج این بررسی در
جداول  9تا  ،نشان داده شده است .در این جداول اعداد بیرون
پرانتز متوسط مقدار هر شاخص است ،در حالی که اعداد داخل
پرانتز بیان گر انحراف معیار آن است .همچنین حرف  bنشانگر
آن است که دستهبندی که در سطر قرار دارد نسبت به
دستهبندی که در ستون قرار گرفته بهطور معناداری عملکرد
بهتری داشته است ،در حالی که حرف  wبیانگر عملکرد بدتر
است .در وضعیتی که دو دستهبند اختالف معناداری نداشتهاند،
حرفی درج نشده است.
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اخذ شد .همچنین دادههای تکمیلی پزشکان ،شامل نام و
تخصص آنان نیز گردآوری شد .در ادامه کیفیت دادهها مورد
ارزیابی قرار گرفت و رکوردهایی که دارای مقادیر نامعتبر و یا
ناموجود بودند از مجموعه دادهها کنار گذاشته شدند .از سوی
دیگر ،از آنجا که ویژگیهای موجود از کفایت نزم برای
دادهکاوی برخوردار نبودند ،تعداد  61ویژگی های جدید بیماران
از دادههای موجود استخراج گردید .برای مثال ،سن بیماران در
سال  632،و با توجه تاریخ تولد آنها محاسبه شده و سپس
بیماران با سن  87تا  29سال جداسازی شدند .همچنین با توجه
به اسامی پزشکان و تطبیق آن با بانک اطالعات اسامی،
جنسیت آنان مشخص گردید و سپس درصد مراجعات هر بیمار
به پزشکان زن یا مرد محاسبه شد .عالوه بر این ،با توجه به
آن که شماره نظام پزشکی عدد ترتیبی است و از عدد یک آغاز
شده و به ترتیب به پزشکان متقاضی بعدی تخصیص داده شده
است ،میتوان چنین گفت که پزشکان با شماره نظام پزشکی
کوچکتر ،زودتر به فعالیت پرداختهاند و با تجربهترند .بر این
اساس شماره نظام پزشکی در بازههایی به طول  ،7،777واحد
گسستهسازی شد و سپس درصد مراجعه هر بیمار به هریک از
این گروهها محاسبه شد .همچنین تعداد نسخههای بیماران به
انوان مختلف پزش کان بر حسب پزشک عمومی ،پزشک
متخصص (شامل متخصص ،فلوشیپ و فوق تخصص) و نیز
سایر پزشکان جداسازی شد و سپس درصد مراجعه هر بیمار به
هریک از این دستهها محاسبه گردید .به عالوه ،به منظور بهبود
کیفیت دادهها کاهشهایی در مقادیر برخی ویژگیها بهعمل
آمد .برای مثال ،محل صدور دفترچه بیماران از  36استان ،به
استان تهران و غیر تهران تنزل یافت و یا بیماران به دو دسته
دارای بیماری خاص و عادی تفکیک شده و از نون بیماری
خاص به دلیل اندک بودن هریک از آنها صرفنظر شد .در
نهایت ویژگی چنددارویی برای هر بیمار که در این پژوهش
ویژگی برچسب دستهبندی است بدینصورت تعریف شد که
درصورتیکه میانگین تعداد داروهای تجویز شده در هر نسخه
کمتر از حد آستانه سه  ]62 ،97قرار داشت این ویژگی عدد
صفر را اختیار کرده و در غیر این صورت عدد یک به آن
اختصاص داده شد .نزم به توضیص است که در خصوص حد
آستانه برای چنددارویی مقادیر مختلفی پیشنهاد شده است و
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جدول  :1ویژگیهاي موجود در مجموعه داده آمادهسازي شده
ردیف

1
8
7
2
67
66
69
63
6،
69
61

68
67
62
97

نام ویژگی

مقدار

زن ،مرد

 7 Binaryو 6
جنسیت
Gender
] 89 ،27 Numeric
سن
Age
خاص ،عادی
 7 Binary Specialtyو 6
خاص بودن
خارج از استان تهران و تهران
 7 Binary Issue_Placeو 6
محل صدور
 R ،W ،E Nominal Insur_Fundخویشفرما ،کارکنان دولت،
نون صندوق بیمه
روستایی ،سایر اقشار
وO
≤1 Numeric Presc_Count
تعداد نسخه
≤1 Numeric Doc_Count
تعداد پزشکان
≤1 Numeric Presc_Doc_R
میانگین تعداد نسخه هر پزشک
_Doc_Female
]7 ،677
درصد پزشکان زن مراجعه شده
Numeric
R
]7 ،677 Numeric Doc_Male_R
درصد پزشکان مرد مراجعه شده
]7 ،677 Numeric Doc_GP_R
درصد پزشکان عمومی مراجعه شده
]7 ،677 Numeric Doc_Prof_R
درصد پزشکان متخصص مراجعه شده
]7 ،677 Numeric Doc_Oth_R
درصد سایر پزشکان مراجعه شده
 ]7 ،677درصد پزشکان مراجعه شده با کد
درصد پزشکان با سطص تجربه  6مراجعه شده
Numeric Doc_E1_R
نظام پزشکی کوچکتر از ،7777
 ]7 ،677درصد پزشکان مراجعه شده با کد
درصد پزشکان با سطص تجربه  9مراجعه شده
Numeric Doc_E2_R
نظام پزشکی بین  ،7777و 77777
 ]7 ،677درصد پزشکان مراجعه شده با کد
نظام پزشکی بین  77777و
درصد پزشکان با سطص تجربه  3مراجعه شده
Numeric Doc_E3_R
697777
 ]7 ،677درصد پزشکان مراجعه شده با کد
درصد پزشکان با سطص تجربه  ،مراجعه شده
Numeric Doc_E4_R
نظام پزشکی بزرگتر از 697777
≤1 Numeric Store_Count
تعداد داروخانههای مراجعه شده
≤1
میانگین نسخههای پیچیده شده در هر داروخانه _Presc_Store
Numeric
R
PP
 7 Binaryو  6اگر میانگین تعداد داروی تجویزی
چنددارویی
در هر نسخه کمتر از  3باشد عدد
صفر و در غیر این صورت یک
خواهد بود.

جی
موجود
استخراجی
موجود
موجود
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6
9
3
،
9

سمبل

نوع داده

توضيح

موجود/استخرا

موجود
استخراجی
استخراجی
استخراجی
استخراجی
استخراجی
استخراجی
استخراجی
استخراجی
استخراجی
استخراجی
استخراجی
استخراجی
استخراجی
استخراجی

استخراجی

جدول  :1مقایسه دو به دو دستهبندهاي مورد استفاده بر اساس شاخص حساسيت

C4.5
BN
SVM
KNN
MLP

C4.5
(79ی17)7ی7

BN
(79ی97)7ی7

SVM
(79ی87)7ی 7

w

b
b
w

W
W

w

KNN
(76ی99)7ی7

MLP
(97ی13)7ی7

b
b
b
-
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جدول  :9مقایسه دو به دو دستهبندهاي مورد استفاده بر اساس شاخص درستی
C4.5
(69ی63)6ی97

w
w

B
B
W

b
b
b
b

w
-

w
w

جدول  :1مقایسه دو به دو دستهبندهاي مورد استفاده بر اساس شاخص AUC

C4.5
BN
SVM
KNN
MLP

C4.5
(76ی97)7ی7

BN
(76ی16)7ی7

SVM
(76ی99)6ی 7

KNN
(76ی99)7ی7

MLP
(76ی16)7ی7

b
w
w
b

w
w
w

B
B
W
B

b
b
b
b

w

در ادامه و با توجه به اینکه از یک سو C4.5 ،نسبت به سایر
دسته بندهای مورد استفاده عملکرد بهتری را از خود به نمایش
گذاشته است و از سوی دیگر ،با ارائه یک ساختار درختی،
توانایی ارائه مجموعه قوانینی را دارد که نشانگر ارتباط
ویژگیهای مختلف سالمن دان بر پدیده چنددارویی است ،این
الگوریتم با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است .برای
این منظور ،مجموعه داده مورد مطالعه با تکنیک نمونهبرداری
طبقه بندی شده و با نسبت مساوی به دو زیر مجموعه تقسیم
شده است ،بهطوریکه در هر دو ،نسبت نمونهها با ویژگی
چنددارویی یکسان است .سپس با در نظر گرفتن روش
جستجوی توری و با در نظر گرفتن زیرمجموعه داده تنظیم
(زیرمجموعه داده اول) ،دو پارامتر مهم این دستهبند تنظیم شده
است .مقدار بهینه پارامتر  Confidence Factorدر عدد
796ی 7و مقدار بهینه پارامتر  minNumObjدر عدد 639
بهدست آمده است .این درحالی است که مقادیر پیشفرض این
دو پارامتر به ترتیب 99ی 7و  9می باشد که اختالف فاحشی با

w
w
-

مقدار بهینه تنظیمی دارد .مقایسه اجرای  C4.5در دو حالت با
مقادیر پارامترهای پیشفرض و مقادیر پارامترهای تنظیم شده
بر روی زیرمجموعه داده آزمون (زیرمجموعه داده دوم) در
 WEKA Experimenterانجام شده است ،بهطوریکه هر
یک از این الگوریتمها همزمان با اعتبارسنجی ضربدری 67
بخشی ،پنج بار بر روی زیرمجموعه آزمون اجرا شدهاند و سپس
آزمون زوجی  tاصالح شده با بازنمونهبرداری در سطص معناداری
 29درصد انجام شده است که حاکی از آن است که
شاخصهای عملکردی درستی و  AUCبرای  C4.5با تنظیم
پارامتر به شکل معناداری بهبود یافته است؛ اما موجب کاهش
در شاخص حساسیت شده است ،ولی این کاهش در سطص % 29
معنادار نبوده است (جدول  .)9از سوی دیگر ،تنظیم پارامتر
موجب کاه ش بسیار شدید اندازه درخت تصمیم خروجی شده
است ،بهگونهای که از یک درخت بسیار بزرگ با میانگین اندازه
حدود  297گره و  ،21برگ (قانون) به درختی با میانگین اندازه
1،ی 69و میانگین تعداد برگ 3،ی 7رسیده است.

جدول  :5شاخصهاي عملکردي  C4.5با مقادیر پارامترهاي پيشفرض و تنظيم شده
درستی
( C4.5پیش فرض)
( C4.5تنظیم شده)
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(31ی،9)6ی91
(،3ی67)6ی92

AUC

حساسيت

اندازه درخت

تعداد برگ
(قوانين)

(79ی91)7ی7

(73ی11)7ی7

(99ی77)672ی297

(97ی69)91ی،21

(79ی17)7ی7

(73ی13)7ی7

(69ی1،)9ی69

(6،ی3،)6ی7
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C4.5
BN
SVM
KNN
MLP

BN
(69ی92)6ی97

SVM
(73ی71)6ی 91

KNN
(76ی99)7ی99

MLP
(،8ی،2)9ی98
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در ادامه و به منظور ایجاد قوانین مورد نظر الگوریتم  C4.5با
در نظر مقادیر تنظیمی پارامترها در کاربرگ Explorer
نرمافزار  WEKAبر روی زیرمجموعه آزمون اجرا شده است.
درخت تصمیم خروجی در شکل  9نشان داده شده است.
همانگونه که مشاهده میشود این درخت دارای  63گره و 8
برگ (قانون) می باشد که در این میان تنها سه برگ در بردارنده
چند دارویی است (مستطیل هایی که عدد  6در آن ها درج شده
است) .بهبیاندیگر  ،نحوه شناسایی چنددارویی تنها با سه قانون
قابل بیان است .هر چند درخت تصمیم تولید شده به دلیل
کوچک بودن از گویایی بانیی برخوردار است ،اما برای درک
بهتر برای مدیران و تصمیمگیرندگان ،این سه قانون در قالب
عبارات کالمی به صورت زیر ارائه داد.
 -6بیمارانی که درصد بیشتری از نسخههای آن ها توسط
پزشکان عمومی تجویز شده است (بیش از حدود 71ی )%،9و
داروهایشان را از تعداد محدودتری از داروخانهها گرفتهاند (کمتر
از  8داروخانه) بهطور میانگین بیش از سه دارو در هر نسخه
آنها تجویز شده است.
 -9بانوانی که درصد کمتری از نسخههای آن ها توسط پزشکان
عمومی تجویز شده است (کمتر از حدود 71ی ،)%،9اما بهطور
میانگین مراجعات متعددی به پزشکان داشتهاند (بیشتر از 2ی6
مراجعه) و در مجمون کمتر از  8نسخه داشتهاند ،تمایل به
چنددارویی داشتهاند.
 -3بیمارانی که درصد نسبتاً کمتری از نسخههای آنها توسط
پزشکان عمومی تجویز شده است (بین 31ی %31و 71ی ،)%،9و
حتی بهطور میانگین مراجعات متعددی به پزشکان نداشتهاند
(کمتر از 2ی 6مراجعه) و در مجمون کمتر از  8نسخه داشتهاند،
نیز دچار چنددارویی شدهاند.
بحث و نتيجهگيري

بررسی های انجام شده در این پژوهش نشانگر آن است که
دادههای نسخههای تجویزی به تنهایی قابلیت دادهکاوی را
ندارند و نزم است تا با سایر منابع اطالعات از جمله اطالعات
پزشکان و نیز اطالعات تکمیلی بیماران یکپارچه شوند.
همچنین نزم است تا کیفیت دادههای جمعآوری مورد بررسی
دقیق تر و گستردهتری قرار گیرد .فراتر از این نزم است تا
ویژگیهای جدیدی از دادهها استخراج شود .در این پژوهش از
 97ویژگی مجموعه داده آمادهسازی شده برای دادهکاوی تنها
 ،ویژگی در مجموعه داده اولیه وجود داشته است.
از سوی دیگر ،عملکرد دستهبندهای مختلف بر روی مجموعه
داده آمادهسازی شده ،یکسان نبوده است .مقایسه زوجی بر
مبنای شاخص حساسیت که توانایی الگوریتم ها را در شناسایی
سالمندانی که دچار چنددارویی شدهاند را مشخص میکند
نشانگر شرایط بهتر  SVMو  C4.5در سطص معناداری % 29
است؛ اما اگر مبنای مقایسه شاخص درستی باشد ،آنگاه  BNو
 C4.5بهطور معناداری عملکرد بهتری داشتهاند .این در حالی
است که بر مبنای  ،AUCدو دستهبند  BNو  MLPبا
عملکرد مشابه در صدر قرار دارند و بعد از آنها  C4.5قرار
دارد .الگوریتم  KNNدر هر سه شاخص در سطص اطمینان
 %29نسبت به سایر دستهبندها عملکرد ضعیفتری داشته است.
در مجمون می توان عملکرد  C4.5را در مقایسه با سایر
دسته بندها مطلوب ارزیابی کرد .همچنین توجه به این نکته
حائز اهمیت است که همگی دستهبندها به جزء C4.5
بهصورت جعبه سیاه عمل میکنند .به بیان دیگر ،تنها C4.5
قابلیت نمایش نحوه تشخیص برچسب ویژگی هدف را داراست.
این کار از طریق ایجاد درخت تصمیم و نیز ارائه مجموعه
قوانینی در قالب اگر-آنگاه ( )If-Thenانجام میشود .مقایسه
 C4.5با مقادیر پارامترهای پیشفرض و مقادیر پارامترهای
تنظیم شده حکایت از بهبود معنادار شاخصهای عملکردی
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شکل  :1درخت تصميم حاصل از  C4.5تنظيم پارامتر شده

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

2. Fulton MM, Riley Allen E. Polypharmacy in the
elderly: a literature review. J Am Acad Nurse Pract
2005;17(4):123-32.
doi: 10.1111/j.10412972.2005.0020.x
3. Hovstadius B, Petersson G. Factors leading to
excessive
polypharmacy.
Clin
Geriatr
Med
2012;28(2):159-72. doi: 10.1016/j.cger.2012.01.001
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نویسندگان این پژوهش ،به اطالعات مصرف خودسرانه
داروهای بدون نسخه (  OTC )Over the Counterو یا
داروهای مکمل از سوی بیمار دسترسی نداشته است .عالوه بر
این ،در صورتی که بیماران در طول سال  632،در بیمارستانی
بستری شده باشند و برای آنها داروهایی تجویز شده باشد ،از
آنجا که اطالعات آن در اختیار نبوده است ،این دادهها در این
پژوهش لحاظ نشده است.
نتایج حاصل از این پژوهش میتواند با شناسایی برخی
ویژگیهای بیماران سالمند که در بروز چنددارویی مؤثر است،
تصویر شفافتر و دقیق تری در اختیار سیاستگذاران و مدیران
حوزه سالمت و بهخصوص صنعت بیمه قرار دهد تا بتوانند
اقدامات متناسبی را برای منطقی سازی تجویز دارو انجام دهند و
از این طریق بتوانند تجویز و به دنبال آن مصرف دارو را برای
سالمندان کاهش دهند .همچنین روش دادهکاوی بهکار رفته در
این پژوهش میتواند بهعنوان بخشی از یک رویکرد مکانیزه در
فرآیند واکاوی منطقی بودن نسخههای تجویزی برای بیماران
به کار گرفته شود.
تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود نزم میدانند تا برای تأمین دادههای اولیه
پژوهش از سازمان بیمه سالمت ایران ،بهخصوص مرکز ملی
تحقیقات بیمه سالمت و همچنین اداره کل بیمه سالمت استان
تهران کمال قدردانی را داشته باشند .عالوه بر این ،سپاس ویژه
خود را به جناب دکتر شجاعی ،خانم شاهعلی و خانم مهندس
عرب و همچنین مهندس اقلیدی که انجام این پژوهش بدون
همکاری و همیاری ایشان میسر نبود ،اعالم میدارند.
تعارض منافع
در انجام این پژوهش ،هیچگوناه تعاارض منافعی وجود ندارد.
این مقاله حاصل رساله دکتری در دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی شریف است.
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Introduction: Prescribing and consuming drugs more than necessary which is known as
polypharmacy, is both waste of resources and harm to patients. Polypharmacy is especially
important for elderly patients; therefore, the factors affecting it must be identified and analyzed
properly.
Method: In this retrospective study, first, several classifier algorithms, i.e., C4.5, SVM, KNN,
MLP, and BN for polypharmacy identification were compared in terms of performance using
WEKA software. In this process, 16 new features were extracted alongside the four existing
features from data on 81,677 prescriptions of 19,428 outpatients aged 70 to 95 years whose
prescriptions were dispensed in pharmacies contracted by the Iran Health Insurance OrganizationTehran province. The performance comparison was done using corrected t-test with resampling. In
order to identify the effect of elderly patients’ characteristics on polypharmacy, two important
parameters of the C4.5 were optimized by grid search using 50% of the dataset and then run on the
rest of the dataset. The resulted rules were then presented in the form of a decision tree and verbal
expressions.
Results: Paired comparison of the classifiers indicated better performance of C4.5 and BN
compared to the others. C4.5 had the ability to identify the factors that affect polypharmacy. In
addition, parameter tuning improved the accuracy and AUC of applied algorithms. It also reduced
the size of the resulted decision trees as well as the number of generated rules significantly.
Conclusion: The data mining approach and C4.5 can identify and explain the characteristics of the
elderly effective on the polypharmacy. The higher percentage of visits to general practitioners and
contacts with a limited number of pharmacies are the most important characteristics.
Keywords: Data Mining, Classification, Polypharmacy, Rational Prescription and Use of Drugs,
Elderly
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