Qom Univ Med Sci J 2016 June
Original Article

Accurate Prediction of Coronary Artery Disease Using Bioinformatics
Algorithms
Hajar Shafiee1, Mansour Ebrahimi2*
1

Faculty of Engineering,
University of Qom, Qom,
Iran.
2

Department of Biology,
Faculty of Basic Sciences,
University of Qom, Qom,
Iran.

Abstract
Background and Objectives: Cardiovascular disease is one of the main
causes of death in developed and Third World countries. According to
the statement of the World Health Organization, it is predicted that
death due to heart disease will rise to 23 million by 2030. According to
the latest statistics reported by Iran’s Minister of health, 3.39% of all
deaths are attributed to cardiovascular diseases and 19.5% are related
to myocardial infarction. The aim of this study was to predict coronary
artery disease using data mining algorithms.
Methods: In this study, various bioinformatics algorithms, such as
decision trees, neural networks, support vector machines, clustering,
etc., were used to predict coronary heart disease. The data used in this
study was taken from several valid databases (including 14 data).
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Results: In this research, data mining techniques can be effectively
used to diagnose different diseases, including coronary artery disease.
Also, for the first time, a prediction system based on support vector
machine with the best possible accuracy was introduced.
Conclusion: The results showed that among the features, thallium scan
variable is the most important feature in the diagnosis of heart disease.
Designation of machine prediction models, such as support vector
machine learning algorithm can differentiate between sick and healthy
individuals with 100% accuracy.
Keywords: Heart diseases; Coronary artery diseases; Computational
biology; Support vector machine.
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مقاله پژوهشي
)(Original Article

کرونریبااستفادهازالگوریتمهایبیوانفورماتیک

پیشبینیدقیقبیماریعروق

 *2

هاجرشفیعی،1منصورابراهیمی
1دانشکده مهندسی ،دانشگاه قم ،قم،

چکیده 

ایران.

زمینهوهدف :بیماری قلبی  -عروقی یکی از مهمترین علل مرگ و میر در کشورهای پیشرفته

2گروه بیولوژی ،دانشکده علوم پایه،
دانشگاه قم ،قم ،ایران.

و جهان سوم است .طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی پیشبینی میشود مرگ و میر ناشی از
بیماریهای قلبی تا سال  2030به  23میلیون نفر افزایش مییابد .در جدیدترین آمار وزیر بهداشت
ایران %39/3 ،کل مرگ و میرها ناشی از بیماریهای قلبی  -عروقی و  %19/5مربوط به سکتههای



قلبی گزارش شده است .این پژوهش با هدف پیشبینی بیماری عروق کرونر قلبی با استفاده از



الگوریتمهای دادهکاوی انجام شد.



روشبررسی :در این مطالعه از الگوریتمهای مختلف بیوانفورماتیک از جمله درخت تصمیم،



شبکههای عصبی ،ماشینبردار پشتیبان ،خوشهبندی و  ،...برای پیشبینی بیماری عروق کرونر قلب



استفاده شد .در این مطالعه دادهها از چندین پایگاه معتبر (شامل  14داده) گرفته شدند .



یافتهها :در این تحقیق از تکنیکهای دادهکاوی ،جهت تشخیص بیماریهای مختلف از جمله




بیماری عروق کرونری استفاده شد که مؤثر بود .همچنین برای اولین بار یک سیستم پیشبینی




مبتنی بر ماشینبردار پشتیبان با بهترین دقت ممکن معرفی گردید.



نتیجهگیری :نتایج نشان داد بین ویژگیها؛ متغیر اسکنتالیوم بهعنوان مهمترین ویژگی در


*






نویسنده مسئول مکاتبات:

تشخیص بیماریهای قلبی میباشد ،و طراحی مدلهای پیشبینی ماشینی از جمله الگوریتم

منصور ابراهیمی ،گروه بیولوژی،

یادگیری بردار پشتیبان ماشین با دقت  %100میتواند بین افراد بیمار و سالم تمایز قائل شود.

دانشکده علوم پایه ،دانشگاه قم ،قم،

کلیدواژهها :بیماریهای قلبی؛ بیماریهای عروق کرونر؛ زیستشناسی محاسباتی؛ ماشینبردار


ایران؛

پشتیبان.
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هاجر شفیعی و همکاران

پیشبینی دقیق بیماری عروق کرونری با استفاده از الگوریتمهای بیوانفورماتیک

مقدمه 

نشان داد  ABI≥0/9دارای ارزش تشخیص مثبت باال جهت

بیماری قلبی  -عروقی یکی از مهمترین علل مرگ و میر در

بیماری کرونری میباشد ،اما تست حساسی برای تشخیص بیماری

کشورهای پیشرفته و جهان سوم است .از نظر پاتولوژی ،شایعترین

کرونری نیست؛ زیرا این سطح از  )ABI≥0/9( ABIدر تعداد

علت بیماریهای قلبی  -عروقی "آترواسکلروز یا بیماری

زیادی از بیماران نمیتواند وجود بیماری کرونری را رد کند (.)1

تصلب شرائین" میباشد .این بیماری یک بیماری پیشرونده است

 Raniدر مطالعه خود به تجزیه و تحلیل یک مجموعه دادههای

که از دوران کودکی آغاز و تظاهرات بالینی آن بهطور عمده در

قلبی و تکنیک شبکههای عصبی پرداخت و برای افزایش راندمان

بزرگسالی و میانسالی بوده و تا هنگامیکه بیش از  %60قطر داخلی

کار در مرحله آموزش از روش موازی استفاده کرد که به نتایج

رگ را درگیر نکند ،عالئم بروز نمیکنند .در اثر فعالشدن

رضایتبخشی دست یافت (.)4

پالکتها ،موادی نظیر ترومبوکسان و سروتونین ترشح شده که

از الگوریتم بهینهسازی ذرات ( )PSOبا رویکرد افزایشی ،برای

باعث تحریک انقباض عروق و انتشار لخته میشوند .هنگامیکه

استخراج قوانین و به رسمیت شناختن وجود یا عدم وجود بیماری

وسعت تجمع پالکتها و لخته تشکیلشده بهحدی برسد که بتواند

عروق کرونر در یک بیمار استفاده میشود .در این روش بهنظر

باعث انسداد عروق و جریان خون (بهصورت نسبی یا کامل)

میرسد برخالف دیگر کارها ،پیچیدگی افزایش پیدا کرده و

گردد ،یک واقعه حاد کرونری یا انفارکتوس میوکارد رخ

پیچیدگی محاسباتی زیاد شده است ،اما چون زمان انجام تست

میدهد .از نظر بالینی تغییرات آترواسکلروزی در قلب بهعنوان

بسیار سریع است ،شرایط عملکرد الگوریتم مناسب و قابلقبول

بیماری شریان کرونری ( )CADشناخته میشود (.)1

میباشد ( Chau .)5و همکاران پیشنهاد کردند از الگوریتم درخت

این بیماری میتواند بر جنبههای جسمی ،روانی و اجتماعی

تصمیم و الگوریتم کیسهای یا متراکم شدن خودکار ()Bagging

سالمتی و درک فرد از خوب بودن تأثیرگذار باشد .طبق شواهد

که برای ترکیب ردهبندیهای پیشبینیشده میباشد میتوان برای

موجود ،این بیماری موجب بروز ناتوانی در بسیاری از ابعاد

پیشبینی بیماریهای قلبی نیز استفاده کرد .این الگوریتمها با

زندگی بیمار شده و با ایجاد اختالل در تحرک جسمی و خواب،

ترکیب روش بیز ساده برای شناسایی بیماریهای قلبی از افراد

بر عملکرد روزانه بیماران تأثیرگذار است و موجب کاهش انرژی

سالم ،نتایج بسیار امیدوارکنندهای را نشان دادهاند (.)6

و بروز واکنشهای هیجانی اجتنابناپذیر میشود ( .)2بیماریهای

در مطالعه حاضر ،دادههای موجود مربوط به  270فرد بیمار و سالم

قلبی بعد از تصادفات ،باالترین نرخ مرگ و میر را به همراه دارند،

که  76متغیر مختلف در آنها اندازهگیری شده بود ،جهت پیشبینی

از اینرو تالش میشود با استفاده از راهکارهای پیشبینی

بیماری عروق کرونری در افراد سالم و بیمار با استفاده از الگوهای

بیماریهای قلبی ،میزان تلفات ناشی از بیماری کاهش یابد.

بیوانفورماتیک مورد استفاده قرار گرفت ( ،)7تا بتوان روشی دقیق

در صورت وجود متغیرهای اشارهشده در یک فرد میتوان

و سریع برای شناسایی افراد بیمار و سالم ارائه داد.

اقدامات الزم را جهت پیشگیری از بروز سکته قلبی و فجایع دیگر
انجام داد .در تشخیص بیماریهای قلبی ،دادهکاوی یک فرآیند

روشبررسی 

کشف اطالعات است که برای استخراج الگوها و قوانین نهفته از

دادههای این مطالعه از پایگاه دادههای بیماریهای قلبی استخراج

دادهها مورد استفاده قرار میگیرد .از ابزارها و تکنیکهای

شد که در این پایگاه ،دادههایی از چهار مجموعه داده متفاوت

دادهکاوی برای تجزیه و تحلیل هوشمندانه اطالعات نیز استفاده

برای تشخیص بیماریهای قلبی قرار دارند .دادههای فوق از چهار

میشود ( .)3تاکنون در تحقیقات متعدد انجامشده در این زمینه ،از

منبع (بنیاد کلنیک کلیولند ،انستیتوکاردیولوژی مجارستان ،مرکز

روشهای متفاوتی برای تشخیص بیماریهای قلبی استفاده شده

پژشکی النگبیچ کالیفرنیا و بیمارستان دانشگاه زوریخ سویس)

است .مطالعات انجامشده (سال  )1382در بیمارستان امام خمینی

جمعآوری شده بود ( .)8در مجموع ،در این پایگاهها ،دادهها با

جهت انجام آنـژیـوگـرافـی عـروق کـرونـر ( )ABIاز  100بیمـار،

 76ویژگی یا متغیر مختلف اندازهگیری شدند که بهطور مستقیم یا
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پیشبینی دقیق بیماری عروق کرونری با استفاده از الگوریتمهای بیوانفورماتیک

غیرمستقیم با بیماریهای قلبی مرتبط بودند .در پیشپردازش

ویژگیهای استفادهشده در این مقاله شامل :سن اشخاص،

دادهها ،جهت کمکردن تعداد متغیرها ،کاهش زمان پردازش و

جنسیت ،نوع درد قفسه سینه (که به  4دسته تقسیم شده بود) ،فشار

اجرای مدلهای دادهکاوی و بیوانفورماتیک 14 ،ویژگی مهم

خون در حال استراحت ،سطح کلسترول خون ،میزان قند خون

انتخاب شد .متغیر هدف در این مطالعه ،وجود یا عدم وجود

ناشتا ،نتایج نوار قلب در حالت استراحت ،حداکثر ضربان قلب،

بیماری قلبی بود که در مورد هرکدام از افراد مورد بررسی یکی از

درد ناشی از ورزش ،پایینافتادگی فاصله  STدر نوار قلب ناشی از

این دو حالت ثبت گردید (مقدار متغیر هدف یا  numبرابر با ،1

تمرین نسبت به مرحله استراحت ،انحراف در شیب  STدر زمان

نشاندهنده وجود بیماری قلبی و صفر ،نشاندهنده عدم وجود

ورزش ،تعداد عروق اصلی درگیر در فلوروسکوپی و نتایج

بیماری میباشد).

اسکنتالیوم بود ( جدول شماره .)1
:متغیرهایاصلیانتخابشده،توصیفونوعآنهاجهتبررسیدراینمطالعه 

جدولشماره1

ویژگیها


مقادیربهکاررفتهبرایهرویژگی


ویژگیها 


بهکاررفتهبرایهرویژگی 
مقادیر 

سن

عدد

حداکثر ضربان قلب

عدد

جنس

 :1زن ،صفر :مرد

درد ناشی از ورزش

 :1بله
 :0خیر

 :1آنژین معمول
نوعدردقفسهسینه

 :2آنژین غیرمعمول

پایینافتادگی فاصله  STدر نوار قلب ناشی

 :3درد غیرآنژینی

از تمرین نسبت به مرحله استراحت

عدد

 :4بدون عالمت
 :1شیب به سمت باال
فشارخوندرحالاستراحت(میلیمترجیوه)


عدد

انحراف در شیب  STدر زمان ورزش

گرمبردسیلیتر)

سطحکلسترولخون(میلی

عدد

تعداد عروق اصلی درگیر در فلوروسکوپی

 :2صاف
 :3شیب به سمت پایین

گرمبردسیلیتر)خونناشتادر120


(میلی
میزانقند

درست

 :3نرمال
اسکنتالیوم

غلط
نتایجنوارقلبدرحالتاستراحت

موج اس-تی غیر نرمال

عدد

 :6نقص ثابت
 :7نقص برگشت پذیر

متغیرهدف برای تشخیص فرد بیمار از سالم

 :0سالم
 :1مریض

به کمک انتخاب ویژگیها ( ،)Attribute Selectionویژگیهای

یک مدل ،هرکدام از دستهها از پیش تعیین شده یا از قبل وجود

مورد نیاز از بین سایر ویژگیها انتخاب ،و اهمیت و سهم هر

داشته است یا از طریق یافتههای پیشین این دستهبندیها وجود

ویژگی با توجه به متغیر هدف بهوسیله الگوریتم ویژگی وزنی

دارد ،اما در خوشهبندی ،هیچ دستهای از قبل وجود نداشته و

( )Attribute Weightingمورد بررسی قرار گرفت که در نهایت،

براساس تشابه این دستهبندیها انجام میشود و دستهبندیها

وزنی بین  0و  1به هر ویژگی اختصاص داده شد ( .)9-11این

بدینصورت است که درون هر دسته ،بیشترین تشابه بین دادهها

عمل ،بهویژه برای مجموعه دادههای بزرگ و پیچیده مناسب بوده

وجود دارد و بین هر دو دسته تشابه ،حداقل میشود (.)13،12

و اجازه میدهد ویژگیهای مهم مورد نیاز ،بهراحتی انتخاب شود.

دادهها ممکن است دارای ساختارهای پیچیدهای باشند که هیچ

خوشهبندی به عمل تقسیم جمعیت ناهمگن در تعدادی از

تکنیکی قادر به استخراج الگوی معنیداری از آنها نباشد ،اما

زیرمجموعهها یا خوشههای همگن گفته میشود .تفاوت اساسی

خوشهبندی به بهترین وجهممکن این عمل را انجام میدهد (.)14

خوشهبندی و دستهبندی در این است که در دسـتهبنـدی بـراسـاس
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اساس روش شبکه عصبی برپایه ساختار مغز انسان است .پس از

تقسیم خطی دادهها سعی بر آن است خطی انتخاب شود که حاشیه

آنکه ایده شبکه عصبی به ذهن خطور کرد مبانی ریاضی آن

اطمینان بیشتری را داشته باشد .البته ماشینبردار پشتیبان در

پایهریزی میشود .برمبنای کارکرد آماری ،شبکههای عصبی در

دستهبندی غیرخطی هم کاربرد دارد .بهطورکلی این الگوریتم از

رگرسیون و سریهای زمانی برای مدلسازی و پیشبینی بهکار

یک نگاشت غیرخطی برای تبدیل دادههای اصلی به ابعاد باالتر

میرود ،و از آنجا که شبکهای از اجزای بههم مرتبط است آن را

استفاده میکند .هدف ،یافتن بهترین تابع برای طبقهبندی بوده که

شبکه عصبی نامیدهاند .این اجزاء از مطالعات سیستمهای عصبی

بهنحوی بتوان اعضای دستههای سالم و بیمار را در مجموعه دادهها

زیستی الهام میگیرد .به عبارت دیگر ،شبکه عصبی کوششی است

از هم تشخیص داد (.)16،15

تا با استفاده از اجزایی که شبیه سلولهای عصبی زیستی رفتار

یکی دیگر از الگوریتمهای دستهبندی ،درخت تصمیم است که

میکنند ماشینهایی ایجاد گردد که مانند مغز انسان کار کند.

نتایج مدل را براساس یک درخت پیادهسازی میکند .درخت

شبکه عصبی دارای قابلیتهای طبقهبندی الگوها ،قابلیت یادگیری

تصمیم در ردهبندی ،فضای جستجو را به نواحی مستطیلی تقسیم

و تعمیم بوده و بنابراین ،از این ساختارها میتوان برای پیشبینی

میکند .یک نمونه براساس ناحیهای که در آن قرارگرفته،

شرایط آینده براساس تجارب گذشته استفاده کرد .شبکه عصبی

ردهبندی میشود .درخت تصمیم نیز از طریق جداسازی متوالی

یک پردازنده توزیعشده موازی بزرگی است که از واحدهای

دادهها به گروههای مجزا ساخته میشود که هدف در این فرآیند،

پردازشی ساخته شده و دارای یک تمایل طبیعی برای ذخیره دانش

افزایش فاصله بین گرهها در هر جداسازی است .یکی از

تجربی و ارائه پیشنهادات مناسب است .شبکهها باید طوری

تفاوتهای بین روشهای ساخت درخت تصمیم این است که این

طراحی شوند که بتوانند براساس مجموعههای ورودی؛

فاصله چگونه اندازهگیری میشود .درختهای تصمیمیکه برای

خروجیهای مناسب و مدنظر را ایجاد کنند .برای آموزش

پیشبینی متغیرهای دستهای استفاده میشوند درختهای

شبکههای عصبی میتوان از الگوریتمهایی چون یادگیری رو به

دستهبندی نام دارند؛ زیرا نمونهها را در دستهها یا ردهها قرار

جلو یا مدل پرسپترون چند الیه بهره جست ( .)15،14،11یک

میدهند .درختهایی که برای پیشبینی متغیرهای پیوسته استفاده

روش بسیار مهم ،روش بیز ساده است که بیز سطحی و بیز مستقل

میشوند درختهای رگرسیون نامیده میشود (.)13،12،9

نیز نامیده میشود .ساخت این روش بسیار ساده است و نیازی به

ویژگیهای درخت تصمیم برای تقریب توابع گسسته به کار رفته

برنامههای تخمین پارامتر تکرارشونده پیچیده ندارد؛ یعنی میتوان

و نسبت به اختالل دادههای ورودی ،مقاوم و برای دادههای با

از آن برای مجموعه دادههای بسیار وسیع استفاده کرد که

حجم باال بسیار مناسب است ،از اینرو در دادهکاوی استفاده

درنهایت ،این روش معموالً فوقالعاده عمل میکند .بیز ساده یکی

میشود .میتوان درخت را بهصورت قوانین اگر  -آنگاه نمایش

از قدیمیترین الگوریتمهای دستهبندی رسمی است و هنوز حتی

داد که برای کاربران قابلفهم بوده و امکان ترکیب عطفی و فصلی

در سادهترین شکل بسیار مؤثر است .از این مدل در دستهبندی

فرضیهها را میدهد ( .)14اغلب الگوریتمهای یادگیری درخت

متون و جداسازی اسپمها بهطور گسترده استفاده میشود .هدف

تصمیم برپایه یک عمل جستجو حریصانه باال به پایین در فضای

در این بخش ایجاد قانون است که بتوان بهراحتی افراد بیمار و

درختهای موجود عمل میکند (.)17

سالم را در دو دسته مجزا قرار داد ( .)16در کاربردهای امروزی



یادگیری ماشین ،ماشینبردار پشتیبان بهعنوان یکی از قدیمیترین

یافتهها 


و دقیقترین متدها در میان الگوریتمهای معروف شناخته میشود.

در این مطالعه ،دادههای مورد استفاده از  270رکورد و  76ویژگی

همچنین ماشینبردار پشتیبان یکی از روشهای یادگیری با ناظر

تشکیل میشد .از بین این ویژگیها 13 ،ویژگی اصلی انتخاب و

است که از آن برای طبقهبندی و رگرسیون استفاده میکنند .مبنای

ویژگی آخر (وجود و یا عدم بیماری قلبی) ،بهعنوان متغیر هدف

کاری دستـهبندیکننده ایـن مدل ،دستهبندی خطی داده بوده و در

تعیین گـردید .همه متغیـرها با وزن باالتر از  0/50انتخـاب شدند و
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 10مجموعه دادههای جدید شامل تحلیل مؤلفههای اصلی

اصلی درگیر؛ بیشترین وزن را به ترتیب دریافت کردند که بههمین

( ،)PCAماشینبردار پشتیبان ( ،)SVMامداد ( ،)Reliefعدم

ترتیب مهمترین متغیرها در تشخیص افراد سالم و بیمار بودند.

قطعیت ( ،)Uncertaintyشاخص جینی ( ،)Gini Indexکایمربع

متغیرهای با وزن باالتر از  0/50که در هر روش وزندهی مشخص

( ،)Chi Squaredانحراف ( ،)Deviationقانون ( ،)Ruleاطالعات

شده بودند ،براساس نوع روش وزندهی ،انتخاب و یک پایگاه

بهدستآمده ( )Information Gainو نرخ اطالعات حاصله

جدید ساخته شد .بنابراین ،عالوه بر پایگاه اولیه 10 ،پایگاه جدید

( )Information Gain Ratioایجاد شد .براین اساس ،ویژگیهای

از نتایج الگوهای وزندهی ساخته شد (جدول شماره .)2

نتایج اسکنتالیوم ،نوع درد سینه ،شیب خط  STو تعداد رگهای
هاومجموعههایجدیدایجادشده 

:وزن 
متغیر

جدولشماره2
تحلیل

عدم

شاخص

قطعیت

جینی

نتایجاسکنتالیوم

0/ 0

0/ 8

0/ 0

1

1

1

1

نوعدردقفسهسینه

0/ 0

0/ 7

0/ 0

0/ 3

0/ 7

0/ 9

0/ 9

1

0/ 0

1

0/ 0

0/ 4

0/ 7

0/ 8

0/ 8

0 /6

ویژگیها


مؤلفههای

اصلی

ماشینبردار

پشتیبان

انحراف

امداد 

کایاسکوئر 


اطالعات

نرخاطالعات

تأثیروزن

دستآمده


به

دستآمده


به

ویژگیها 


1

1

1

8

0/ 9

0/ 9

7

0/ 8

0/ 8

7

قانون

تعدادعروقبزرگ
رنگیشده

فلوروسکوپی
تورفتگیSTناشیاز
تمریننسبتبه

0/ 0

0/ 5

0/ 0

0/ 1

0/ 5

0/ 6

0/ 7

0 /6

0/ 8

6

0/ 6

استراحت 
حداکثرضربانقلب
شیبخطSTدر
اوجورزش 
کلسترول
سن
فشارخوندرهنگام
استراحت
نتایجنوارقلبدر
حالتاستراحت

0/ 0

0/ 6

0/ 4

0/ 1

0/ 4

0/ 6

0/ 7

0 /1

0/ 7

0/ 6

5

0/ 0

0/ 1

0/ 0

0/ 2

0/ 5

0/ 5

0/ 5

0 /0

0/ 5

0/ 5

5

1

0/ 2

1

0/ 0

0/ 1

0/ 1

0/ 2

0 /0

0/ 5

0/ 1

2

0/ 0

0/ 0

0/ 2

0/ 0

0/ 2

0/ 3

0/ 4

0 /0

0/ 6

0/ 3

1

0/ 1

0/ 3

0/ 3

0/ 0

0/ 1

0/ 1

0/ 1

0 /3

0/ 7

0/ 1

1

0/ 0

0/ 3

0/ 0

0/ 1

0/ 1

0/ 1

0/ 1

0 /2

0/ 1

0/ 1

0

دو الگوریتم خوشهبندی بدون ناظر ( k-meansو  )k-medoidsدر

عملکرد را  SVMو  ruleبا مقدار  %52به خود اختصاص دادند.

 11مجموعه پایگاهها (پایگاه اصلی و  10مجموعه ایجادشده با

میانگین در الگوریتم  k-meansبرابر  %63برآورد شد ،که به

الگوریتم وزندهی) اجرا شدند .بهترین عملکرد را امداد با  %76در

مجموعه  SVMنزدیک بود و در الگوریتم  k-medoidsبرابر %64

هر دو الگوریتم  k-meansو  k-medoidsو بدترین عملکرد

بود که مقدار آن به مجموعههای کایاسکوئر ،شاخص جینی و

را در  Chi Squared،k-meansبا  %50و در  ،k-medoidsبدتـرین

اطالعات بهدستآمده نزدیک بود (جدول شماره .)3
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بندیویژگیهابااستفادهازk-meansو k-medoids


:خوشه
جدولشماره3
شمارهردیف

کایاسکوئر 


1

k-means
0/504

k-medoids
0/648

پایگاه
انحراف

2

0/544

0/567

شاخصجینی

3

0/507

0/648

دستآمده


اطالعاتبه

4

0/522

0/648

دستآمده


نرخاطالعاتبه

5

0/515

0/626

تحلیلمؤلفههایاصلی


6

0/593

0/567

امداد

7

0/763

0/763

قانون

8

0/704

0/526

ماشینبردارپشتیبان


9

0/626

0/526

عدمقطعیت

10

0/652

0/759

دادههایخودمان


11

0/515

0/622

بهترین عملکرد مربوط به شبکه عصبی در الگوریتم پرسپترون

پشتیبان با  %83و بدترین عملکرد برای مجموعه داده انحراف با

برای مجموعه دادههای ماشینبردار پشتیبان با  %80و بدترین

 %55بود که میانگین عملکرد این الگوریتم برابر  %69برآورد شد.

عملکرد برای مجموعه دادههای نرخ اطالعات بهدستآمده،

بهترین عملکرد در الگوریتم  Auto Mlpبرای مجموعه داده

شاخص جینی ،کایاسکوئر و دادههای مطالعه با  %44بود که

عدم قطعیت با  %84و بدترین عملکرد برای مجموعه داده تحلیل

میانگین عملکرد این الگوریتم برابر  %62برآورد شد .بهترین

مؤلفههای اصلی با  %54بود که میانگین عملکرد این الگوریتم

عملکرد در الگوریتم شبکه عصبی برای مجموعه داده ماشینبردار

برابر  %69برآورد شد (جدول شماره .)4

:پیادهسازیشبکهعصبیبااستفادهاز3الگوریتمپرسپترون،شبکهعصبیو Auto Mlp

جدولشماره4
شمارهردیف

Auto Mlp

شبکهعصبی

پرسترون

پایگاه
عدمقطعیت 

1

0/841

0/819

0/552

ماشینبردارپشتیبان


2

0/830

0/833

0/804

قانون

3

0/807

0/781

0/552

امداد

4

0/759

0/759

0/630

مؤلفههایاصلی

تحلیل

5

0/548

0/567

0/456

دستآمده


نرخاطالعاتبه

6

0/789

0/804

0/444

دستآمده


اطالعاتبه

7

0/807

0/796

0/444

شاخصجینی

8

0/793

0/804

0/444

انحراف

9

0/556

0/556

0/456

کایاسکوئر 


10

0/826

0/793

0/444

دادههایخودمان


11

0/804

0/800

0/444

بهترین عملکرد در الگوریتم بیز هسته ( )Bayse Kernelبرای

بهترین عملکرد در الگوریتم بیز ساده برای مجموعه دادههای

مجموعه داده عدم قطعیت با مقدار  %85و بدترین عملکرد برای

اطالعات بهدستآمده ،شاخص جینی و کایاسکوئر با مقدار %85

مجموعه دادههای انحراف و تحلیل مؤلفههای اصلی با مقدار %56

و بدترین عملکرد برای مجموعه دادههای انحراف و تحلیل

بود که میانگین عملکرد با  %71برآورد شد.

مؤلفههای اصلی با مقدار  %52بود که میانگین عملکرد با %68
برآورد شد (جدول شماره .)5
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:پیادهسازیالگوریتمبیزسادهوبیزهسته 

جدولشماره5
شناسه

شمارهردیف 

بیزهسته

بیزساده

قانون

1

0/826

0/822

عدمقطعیت

2

0/822

0/859

امداد

3

0/763

0/763

دستآمده


نرخاطالعاتبه

4

0/841

0/796

دستآمده


اطالعاتبه

5

0/852

0/815

شاخصجینی

6

0/852

0/815

کایاسکوئر 


7

0/852

0/815

دادههایخودمان


8

0.837

0/781

انحراف

9

0/526

0/563

تحلیلمولفههایاصلی


10

0/526

0/563

ماشینبردارپشتیبان


11

0/837

0/804

براساس عملکرد برای الگوریتم فراخواندن ماشینبردار پشتیبان

فراخواندن ماشینبردار پشتیبان فوقالعاده (

تکاملی ( ،)SVM Evolutionary Recallنرخ اطالعات

 )Recallبود که در مجموع ،داده عدم قطعیت برابر  %36به دست

بـهدسـتآمـده بـرابـر  %100و بدتـریـن عملکـرد بـرای الگـوریتـم

آمد ( شکل شماره .)1

SVM Hyper Hyper

:عملکردماشینبردارپشتیبانتکاملی .

شکلشماره1



بهترین عملکرد در میان  176درخت تصمیم ( 16مدل در 11

و بدترین عملکرد برای مجموعه دادههای انحراف و تحلیل

مجموعه داده) برای مجموعه دادههای ماشینبردار پشتیبـان با %84

مؤلفههای اصلی با  %54بود (شکل شماره .)2
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 .درختتصمیممربوطبهمجموعهعدمقطعیت:2شکلشماره

thal >4.500
| number_of_major_vessels > 0.500
| | chest>3.500: 1 {1=46, 0=2}
| | chest≤3.500
| | | slope>1.500: 1 {1=11, 0=1}
| | | slope≤1.500: 0 {1=2, 0=3}
| number_of_major_vessels ≤ 0.500
| | exercise_induced_angina > 0.500
| | | slope>1.500
| | | | thal>6.500: 1 {1=15, 0=1}
| | | | thal≤6.500: 0 {1=1, 0=1}
| | | slope≤1.500: 0 {1=3, 0=3}
| | exercise_induced_angina ≤ 0.500
| | | chest>3.500
| | | | thal>6.500: 1 {1=6, 0=3}
| | | | thal≤6.500: 0 {1=0, 0=2}
| | | chest≤3.500: 0 {1=3, 0=15}
thal ≤ 4.500
| chest > 3.500
| | number_of_major_vessels>0.500
| | | exercise_induced_angina>0.500: 1 {1=11, 0=0}
| | | exercise_induced_angina≤0.500
| | | | number_of_major_vessels>2.500: 1 {1=2, 0=0}
| | | | number_of_major_vessels≤2.500
| | | | | number_of_major_vessels>1.500: 0 {1=1, 0=2}
| | | | | number_of_major_vessels≤1.500: 1 {1=3, 0=1}
| | number_of_major_vessels≤0.500: 0 {1=6, 0=25}
| chest ≤ 3.500: 0 {1=10, 0=91
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شکلشماره:3درختتصمیممربوطبهمجموعهعدمقطعیت 



thal>4.500
}| chest>1.500:1 {1=84, 0=15
}| chest≤1.500:0 {1=0, 0=6
thal≤4.500
| exercise_induced_angina > 0.500
}| | number_of_major_vessels>0.500:1 {1=18, 0=2
}| | number_of_major_vessels≤ 0.500:0 {1=7, 0=17
}| exercise_induced_angina≤0.500:0 {1=10, 0=111

بحث

در مطالعات دیگر نیز با استفاده از شبکه عصبی بر روی مجموعه

عروق کرونر ،رگهای اصلی خونرسانی به خود عضله قلبی بوده

دادههایی با ریسک فاکتورها و اندازههای متفاوت به مدلسازی

و بیماریهای عروق کرونر قلب ناشی از تنگ شدن یا اسپاسم این

بیماری عروق کرونر پرداخته شد و مدلهایی با دقت  %89و %72

عروق و در نتیجه کاهش خونرسانی به قلب است که عوامل

به دست آمد (.)20

مختلفی باعث رخداد این بیماری در افراد میگردد .برای شناسایی

برخی از الگوریتمهای دادهکاوی همچون روشهای یادگیری

و تشخیص این بیماری از روشهای متفاوتی استفاده میشود که

برپایه ماشین میتوانند عالوه بر آنالیز دادهها و استخراج الگوهای

هر روش یکسری مزایا و معایب داشته و دقت آنها متفاوت است

پنهان در آنها ،با یادگیری تدریجی این الگوها و شرایط موجود،

( .)18دادههای حاصل از کاربرد تکنیکهای مختلف در طول

نسبت به پیشبینی وضعیتهای مختلف در آینده اقدام کنند.

زمان جمعآوری شده و دادهکاوی بهعنوان یک روش مطلوب

بهطور مثال از شبکههای عصبی کامپیوتری برای پیشبینی بیماری

میتواند ضمن آنالیز دادههای مختلف؛ بهترین نتایج و الگوهای

عروق کرونری در بیماران استفاده شده است (.)3

پنهان را برای توصیه بهترین روش تشخیصی فراهم کند .از

در یک مطالعه توصیفی  -تحلیلی ،مجموعه دادهها شامل 9

الگوریتمهای دادهکاوی در زمینههای مختلف تشخیص

ریسک فاکتور از اطالعات  13228نفر که در مرکز قلب تهران

بیماریهای قلبی استفاده میشود (.)3

آنژیوگرافی شده بودند ( 4059نفر فاقد بیماری عروق کرونر و

تحقیقات متعددی برای پیشبینی بیماری عروق کرونر با استفاده

 9169نفر مبتال به این بیماری) مورد استفاده قرار گرفت .تولید

از تکنیکهای دادهکاوی و مجموعه دادههای مختلف انجام شده

مدل پیشبینی بیماری عروق کرونر براساس شبکه عصبی

است بهطور مثال در تحقیقی از سه تکنیک رگرسیون لجستیک،

پرسپترون چندالیه و روش گزینش متغیر ،مبتنی بر درخت

درخت تصمیمگیری ،طبقهبندی و شبکههای عصبی به همراه

رگرسیون و طبقهبندی میباشد که هر دو با استفاده از نرمافزار

دادههای  8ریسک فاکتور مربوط به  1245نفر استفاده شد که در

 Statisticaانجام شده است .برای مقایسه و انتخاب بهترین مدل،

نهایت ،مدل شبکه عصبی پرسپترون چند الیه با دقت ،%78/7

از آنالیز منحنی راک استفاده گردید.

بهترین مدل معرفی گردید (.)19
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پس از  7مرتبه مدلسازی و مقایسه مدلهای تولیدشده ،مدل نهایی

روشهای وزندهی در دادهکاوی ،الگوریتمهای مناسبی برای

تشکیلشده از کل ریسک فاکتورهای موجود با سطح زیرمنحنی

شناسایی متغیرهای مهم نسبت به یک متغیر هدف میباشند.

راک  ،0/754دقت  ،%74/19حساسیت  %92/41و ویژگی %33/25

متغیری که حداکثر وزن را دریافت کند با متغیر هدف%100 ،

به دست آمد .در نتیجه انجام گزینش متغیر نیز مدلی متشکل از 4

ارتباط داشته و براساس آن میتوان افراد بیمار و سالم را بهطور

ریسک فاکتور با سطح زیرمنحنی راک  ،0/737دقت ،%74/19

کامل از هم جدا کرد .نتایج این مطالعه برای اولین بار نشان داد

حساسیت  %93/34و ویژگی  %31/17تولید شد ( .)21در مطالعهای

متغیر نتایج اسکنتالیوم ،باالترین وزندهی را در بین  10روش

که توسط  Ghadiri Hedeshiو  Saniee Abadehانجام گرفت،

وزندهی مورد استفاده در این مطالعه به خود اختصاص داده است.

روش  PSOفازی تقویتشده ،برای تولید قوانین مناسب برای

به عبارت دیگر ،براساس یافتههای این بخش میتوان توصیه کرد

تشخیص بیماری شریان قلبی پیشنهاد گردید .این الگوریتم

فقط اسکنتالیوم میتواند بهطور کامل بین افراد بیمار و سالم

پیشنهادشده به تولید قوانین بهینه برای پوشش موارد ،بیشتر کمک

تفاوت قائل شده و نیازی به انجام سایر آزمایشهای تکمیلی نیست.

میکند .در این الگوریتم هر فرد شامل مجموعهای از قوانین است

البته در مطالعات دیگری نیز به این مطلب اشاره شده که

(.)3

اسکنتالیوم قلب یک روش آزمایشگاهی مطمئن میباشد

 Sajjaاز الگوریتمهای بیز ساده ،درخت تصمیم و پرسپترون

( ،)23-25ولی یافتههای این مطالعه برای اولین بار با استفاده از

چندالیه بر روی مجموعه دادهها استفاده کرده است .دقت

الگوریتمهای وزندهی آماری و دادهکاوی ،این مطلب را بهطور

بهدستآمده برای هریک از مدلهای استفادهشده بدین صورت

کامل اثبات کرده است .همانگونه که در جدول شماره  6مشاهده

میباشد :در الگوریتم درخت تصمیم ،دقت برابر %81/19؛ در

میشود متغیرهای نوع درد سینه و تعداد رگهای بستهشده نیز

الگوریتم بیز ساده ،دقت برابر  %63/97و در الگوریتم پرسپترون

توسط حدود  %90از روشهای وزندهی بهعنوان متغیرهای مهم

چندالیه ،دقت بهدستآمده برابر  %91/75بوده که بهترین عملکرد

معرفی شدهاند .از آنجا که شناسایی نوع درد ممکن براساس

آن در استفاده از الگوریتم پرسپترون چند الیه است (.)22

تجربیات و اطالعات پزشک انجام شده و ممکن است در همه

در مطالعه حاضر برخی از متغیرهای اندازهگیریشده مربوط به

متخصصین به یک اندازه صحت و دقت نداشته باشد (.)26

بیمارانیکه مشکل عروق کرونر داشتند در مقایسه با افراد سالم ،از

بنابراین ،انتظار میرود این متغیر نتواند در همه موارد برای

چهار منبع علمی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت .ویژگیهای

طبقهبندی افراد سالم و بیمار قلبی مورد استفاده قرار گیرد .اگر

استفادهشده در این مطالعه عبارت از سن اشخاص ،جنسیت ،نوع

بتوان نوع درد قفسه صدری را به متغیرهای عددی تبدیل کرد که

درد قفسه سینه (که به  4دسته تقسیم شده بود) ،فشار خون در حال

تمایز بین  4نوع درد بهوسیله کامپیوتر و براساس روشهای

استراحت ،سطح کلسترول خون ،میزان قند خون ناشتا ،نتایج نوار

دادهکاوی انجام شود انتظار میرود که این دقت نزدیک به %100

قلب در حالت استراحت ،حداکثر ضربان قلب ،درد ناشی از

شود .از طرف دیگر ،اگرچه متغیر تعداد رگهای قلبی بستهشده

ورزش ،پایینافتادگی فاصله  STدر نوار قلب ناشی از تمرین

نیاز به عملیات کلینیکی داشته و به دلیل شرایط بیماران ممکن

نسبت به مرحله استراحت ،انحراف در شیب  STدر زمان ورزش،

است در همه افراد ،قابل انجام نبوده و نتایج متغیر باشند .بنابراین،

تعداد عروق اصلی درگیر در فلوروسکوپی و نتایج اسکنتالیوم

وزن اختصاص دادهشده به این متغیر بهوسیله روشهای وزندهی

بود .اولین قدم در آنالیز دادههای مورد مطالعه ،تعیین مهمترین

نیز کامل نبوده است.

متغیرها یا ویژگیهایی بود که باوجود و یا عدم وجود بیماری قلبی
ارتباط داشتند.
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هایمؤثردرپیشبینیبیماریعروقکرونرقلبی


دهیویژگی

:وزن
جدولشماره6
متغیر 

ویژگیها


8

نتایج اسکنتالیوم

7

نوع درد قفسه سینه

7

تعداد عروق بزرگ رنگیشده فلوروسکوپی

6

تورفتگی  STناشی از تمرین نسبت به استراحت

5

حداکثر ضربان قلب

5

شیب بخش  STدر اوج ورزش

2

کلسترول

1

سن

1

فشار خون در هنگام استراحت

0

نتایج نوار قلب در حالت استراحت

طبقهبندی بیماران و افراد سالم براساس پایگاههای موجود نشان

این مدل بر روی پایگاه داده ماشینبردار پشتیبان اجرا گردید (%84

داد باالترین درصد دقت بهدستآمده در این الگوریتمها%76 ،

دقت در تمایز بین گروههای سالم و بیمار) .برای اولین بار در این

برای پایگاه دادههای امداد بوده است .اگرچه این دقت از نظر

مطالعه یک سیستم بهینه یادگیری ماشینی مبتنی بر مدل

آماری در حد قابلقبولی است ،ولی با توجه به اینکه نتایج این

ماشینبردار پشتیبان ( )SVM Evolutionary Recallارائه شد که

مدل ها باید بتواند انسانهای بیمار و سالم را از هم تشخیص دهد و

میتواند براساس پایگاه دادههای نسبت اطالعات بهدستآمده

بهترین کارآیی این مدل از هر  4نفر نیز ممکن است یکنفر را

بهطور کامل (دقت  ،)%100افراد بیمار قلبی و سالم را از هم

به طور اشتباهی تشخیص دهد ،بنابراین این الگوریتم ،مدل بهینه در

تشخیص دهد .همچنین این سیستم میتواند بهعنوان ابزاری در

این مطالعه معرفی نشد.

کلینیکهای بیماریهای قلبی به متخصصان کمک کرده تا با

همانگونه که قبالً بیان گردید یکی از مهمترین استفادههایی که

حداکثر دقت ممکن ،افراد سالم و بیمار را از هم تشخیص دهند.

از مدلهای دادهکاوی در بخش بیماریهای انسانی میشود،

طراحی و ارائه این سیستم برای اولین بار در این مطالعه گزارش

طراحی ابزارهای پیشبینی یادگیری ماشینی است .در این ابزارها،

شده است.

ماشین براساس الگوریتمهای خاصی شروع به کنکاش در رابطه



بین متغیر هدف و سایر ویژگیها کرده و سعی میکند با استخراج

نتیجهگیری 


الگوهای پنهان ،مدلی را استخراج کند که بتوان بر اساس آن بین

نتایج این تحقیق نشان داد مدلهای دادهکاوی میتوانند بهعنوان

افراد بیمار و سالم تمایز قائل شد و سپس از این قابلیت برای

ابزارهایی مبتنی بر یادگیری ماشینی و با دقتهای فوقالعاده نسبت

شناسایی افراد مشکوک به بیماری در آینده استفاده کرد .در این

به تشخیص گروه افراد بیمار قلبی از سالم مورد استفاده قرار

مطالعه از چندین روش یادگیری ماشینی استفاده گردید که روش

گیرند .در الگوریتم خوشهبندی بدون ناظر ،بهترین عملکرد را

شبکه عصبی در الگوریتم پرسپترون بر روی پایگاه دادهای

امداد در هر دو الگوریتم  k-meansو  k-medoidsبا  %76دارا

ماشینبردار پشتیبان با دقت  %80بهعنوان بهترین مدل معرفی شد.

میباشد .در الگوریتمهای شبکه عصبی ،بهترین عملکرد با %80

این دقت در الگوریتمهای بیز ساده بر روی پایگاه داده

مربوط به الگوریتم پرسپترون برای مجموعه دادههای ماشینبردار

عدم قطعیت به  %85رسید که در سطح استاندارد دقتهای

پشتیبان است .بهترین عملکرد در الگوریتم بیز هسته برای مجموعه

قابلقبول در روش دادهکاوی منظور میگردد .کارآیی روشهای

داده عدم قطعیت با مقدار  %85است .بهترین عملکرد برای

یادگیری ماشینی برای درختهای تصمیم نیز در همین حدود بود

الگوریتم ،فراخواندن ماشینبردار پشتیبان تکاملی است که در

و بهترین دقت الگوریتمهای درخت تصمیم زمانی حاصل شد که

مجموعه دادههای مطالعه و نرخ اطالعات بهدستآمده برابر با
 %100میباشد.
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 افراد بیمار را از%100 بر پایه ماشین ارائه شد که میتواند با دقت

بهترین عملکرد در درخت تصمیم مربوط به مجموعه دادههای

 از این سیستم میتوان بهعنوان ابزارهای،سالم تشخیص دهد

 همچنین در این تحقیق برای. است%84 ماشینبردار پشتیبان با

.کمکی در کلینیکهای تشخیص طبی قلبی استفاده کرد

 بهترین ویژگی برای،اولین بار نشان داده شد نتایج اسکنتالیوم
تشخیص این دو گروه بوده و برای اولین بار یک سیستم یادگیـری
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