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چکيده
هدف:

تشخیص صحیح ،دقیق و به موقع بیماری کووید 19-با استفاده از فناوریهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نقش مهمی در بهبود

شاخصهای بیماری ،استفاده بهینه از منابع محدود بیمارستانی و کاهش بار کاری کارکنان خط مقدم پاندمی خواهد داشت .بنابراین هدف
پژوهش حاضر ارزیابی کارایی الگوریتمهای منتخب دادهکاوی در تشخیص بیماری کویید 19-خواهد بود.
روشها :پژوهش حاضر یک مطالعه گذشتهنگر و توصیفی کاربردی است .در این مطالعه از دادههای بیماران بستری شده با تشخیص قطعی
کوویید 19-در بازه زمانی  27اسفند  1398لغایت  20آذر  1399که در پایگاه داده پرونده الکترونیک سالمت بیماری کووید 19-بیمارستان
آیتاهلل طالقانی شهرستان آبادان ثبت شده است ،استفاده گردید .پس از اعمال معیارهای ورود و خروج برای شناسایی نمونهها در نهایت 400
رکورد به عنوان ورودی و تغذیه وارد نرمافزار داده کاوی وکا ورژن  3.9شد .دادهها با استفاده از مالک کای دو برای تعیین متغیرها به منظور
آموزش الگوریتمها ،عملکرد آنها براساس معیارهای مختلف ارزیابانه در ماتریس آشفتگی مورد مقایسه قرار گرفتند.
نتایج :براساس مقایسه عملکرد الگوریتمهای دادهکاوی با توجه به معیارهای ارزیابانه در ماتریس آشفتگی ،الگوریتم  J-48با میزان حساسیت،

نتيجهگيری :استفاده از روشهای داده کاوی منتخب و به طور خاص الگوریتم  J-48قابلیت باالیی در تشخیص به موقع و اثربخش بیماری
کووید 19-در قالب سیستمهای پشتیبان تصمیم یار بالینی خواهد داشت.
کليدواژهها :کووید ،19-هوش مصنوعی ،یادگیری ماشین ،دادهکاوی.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله1399/12/23 :

اصالح نهایی1400/2/21 :

پذیرش مقاله1400/3/20 :

ارجاع :نوپور رئوف ،شنبهزاده مصطفی ،کاظمیآرپناهی هادی .پیشنهاد یک راهکارفناورانه موثر جهت تشخیص زودهنگام بیماری کووید :19-مطالعه مبتنی بر یادگیری ماشین داده محور .مجله
اطالعرسانی پزشکی نوین1400 .؛ (. 78-68 :7)1

مرگ انسان میگردد [ .]1این بیماری ابتدا در دسامبر سال  2019در

مقدمه:
مسری و منتشره میباشد که عامل بیماریزایی آن ویروسی به نام سندرم

کشور و جهان انتشار پیدا کرد [ .]4-2از مهمترین عالئم این بیماری

تنفسی حاد شدید کرونا ویروس  (SARS-CoV-2) 2میباشد که باعث

میتوان به مواردی همچون تب ،سرفه خشک ،تنگی نفس ،سردرد ،درد

آسیبهای جدی به دستگاه تنفسی ،ایجاد ذاتالریه و در مواردی منجر به

شکمی ،عالئم گوارشی ،استفراغ ،احساس سفتی در سینه و وجود

نویسنده مسئول:
هادی کاظمیآرپناهی
گروه فناوری اطالعات سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی آبادان،آبادان ،ایران.
تلفن+98 9138200027 :

پست الکترونیکیh.kazemi@abadanums.ac.ir :

0000-0002-8882-5764 :ORCID

] [ DOI: 10.52547/jmis.7.1.68

بیماری کووید 19-یک بیماری عفونی مشترک بین انسان و حیوان،

شهر ووهان ،استان هویبی و کشور چین گزارش شد و به تدریج به سراسر

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2021-12-08

دقت ،و ضریب همبستگی ماتیوس به ترتیب  0/68 ،0/85 ،0/85عملکرد بهتری نسبت به سایر الگوریتمهای دادهکاوی برای تشخیص بیماری
کووید 19-داشت 3 .متغیر وجود ضایعات ریوی ،تب و سابقه تماس با افراد مظنون به کرونا با در نظر گرفتن شاخص جینی ایندکس برای تعیین
نقطه تقسیم ،به ترتیب با میزان جینی ایندکس  0/205 ،0/217و  0/188به عنوان مهم ترین فاکتورهای موثر در تشخیص کرونا در نظر گرفته
شدند.

نوپور و همکاران

تشخیص زودهنگام بیماری کووید 19-مبتنی بر یادگیری ماشین

ضایعات ریوی و نارساییهای تنفسی اشاره کرد [ .]5،6این بیماری

فوت انجام پذیرفته است .در مطالعهی مروری که توسط  Albahriو

ویروسی از طریق ترشحات دهان و بینی به هنگام سرفه یا عطسه و یا

همکارانش در مورد نقش دادهکاوی و هوش مصنوعی در زمینهی کشف

هنگام صحبت کردن از افراد آلوده به سالم منتقل میشود [ .]7،8دوره

و تشخیص بیماری کووید 19-انجام گرفت ،در مورد معیارهای کمی و

کمون این بیماری در بیشتر افراد تا  14روز میباشد اما در مواردی تا 24

کیفی پژوهشهای انجام شده در این حوزه بحث شد .در نهایت ،نتایج

روز نیز گزارش شده است [ .]6تعداد موارد ابتال و فوتی در سراسر جهان

نشان دادند که استفاده از این فناوری به منظور ارائه مدلهای تشخیصی و

در حال افزایش است ،این در حالی است که ایران جزء  10کشور اول از

شناسایی بهینهترین و مؤثرترین الگوریتم دادهکاوی میتواند در شناسایی

لحاظ میزان شیوع این بیماری بوده است [ .]9بر طبق اطالعات منتشر

به موقع ،مؤثر و اقتصادی بیماری کمک قابل توجهی کند [.]16

شده از سازمان بهداشت جهانی ،تا  16اوت سال  2020تعداد موارد

با توجه به شیوع باالی بیماری در کشورمان و وجود برخی

مبتالبه بیماری کرونا به  22492312نفر رسیده است که تعداد مرگ و

محدودیتها و کمبودهای منابع ،از این رو ،هدف از انجام مطالعه حاضر

میر ناشی از این بیماری  788503نفر اعالم شده است ،در ایران نیز در

ایجاد یک مدل مؤثر و کارآمد تشخیصی براساس مقایسه عملکرد

این دوره تعداد  352558مورد مبتال و  20264مرگ ناشی از این بیماری

الگوریتمهای دادهکاوی برای بیماری کووید 19-و براساس معیارهای

رخ داده است [ .]10با توجه به سرعت انتشار باالی این بیماری و افزایش

تشخیصی مختلف میباشد تا بتوان با تشخیص به موقع این بیماری از

تعداد موارد مبتال به آن و مرگ و میرها در سطح جهانی و نیز آثار سوء بر

میزان شیوع و به تبع آن میزان مرگ ناشی از این بیماری در سطح

وضعیتهای اقتصادی و اجتماعی جوامع ،بنابراین استفاده از روشهای

جامعه کاست و همچنین بتوان به پزشکان به عنوان یک راهکار مناسب

فناورانه نوین و پیشرفته جهت تشخیص سریع این بیماری در مراحل

جهت افزایش دقت تشخیصی آنان کمک نمود.

اولیه ،جداسازی و قرنطینه موارد مبتال و اعمال نظارتهای دقیق و مؤثر
در پیشگیری از این بیماری بسیار مهم تلقی میشود [ .]11همچنین ،به

مواد و روشها:

شده از جمله داروی مؤثر برای ایمنسازی و درمان ،کمبود منابع

کاربردی در سال  1399در بیمارستان مرکزی تشخیص و درمان بیماری

آزمایشگاهی با هدف ارزیابی و در دسترس نبودن روشهایی جهت کشف

کووید 19-تابعه دانشگاه علوم پزشکی آبادان انجام شده است .هدف

سریع این بیماری ،بنابراین استفاده از روشهای نوآورانه و غیرتهاجمی

مطالعه حاضر تشخیص بیماری کووید 19-با استفاده از تکنیکهای

برای شناسایی آن در مراحل اولیه بسیار مفید و تعیینکننده خواهد بود

گوناگون دادهکاوی و ارائه بهترین مدل تشخیصی بود .در ادامه جزئیات

[ .]12از مهمترین فناوریهای نوین و پیشرفته امروزی که نقش به سزایی

روش انجام مطالعه در قالب هفت بخش شامل  -1جامعه پژوهش-2 ،

در کنترل همهگیری کووید 19-دارد ،میتوان به روشهای هوش

انتخاب نمونه -3 ،توصیف مجموعه داده -4 ،معیارهای ورود و خروج-5 ،

مصنوعی (یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق) ،رایانش ابری ،اینترنت

پیش پردازش -6 ،طراحی مدلها و  -7ارزیابی مدلها ارائه شده است.

اشیاء ،دادهکاوی دادههای بزرگ و فناوریهای رباتیک و سیستمهای
هوشمند اشاره کرد [.]13

جامعه پژوهش شامل حدود  2780مراجعهکننده مشکوک به ابتالء
به بیماری کووید 19-بود که در بازه زمانی بین  27اسفند  1398لغایت

دادهها میباشد که ترکیبی از یادگیری ماشین ،علم آمار و سیستمهای

مراقبتی به بخشهای سرپایی و درمانگاهی بیمارستان طالقانی شهرستان

پایگاه داده میباشد [ .]14با توجه به حجم عظیم دادههای موجود در

آبادان مراجعه کردند .از مجموع  2780مراجعهکننده 1435 ،بیمار تحت

حیطه پزشکی ،این فرآیند تاکنون نقش بسیار مؤثری در مدیریت

آزمایش  Rt-PCRقرار گرفتند و آزمایش  686مورد از آنها مثبت اعالم

بیماریهای گوناگون از قبیل پیشآگهی ،تشخیص و درمان داشته است

شد .از این تعداد 302 ،بیمار به دلیل وجود عالئم شدیدتر بیماری در

[ .]15تاکنون پژوهشهای متعددی در زمینهی کاربرد روشهای

بیمارستان بستری شدند .به عالوه از میان مجموع  749بیمار با نتیجه

دادهکاوی در مدیریت و کنترل بیماری کووید 19-با هدف نظارت و

منفی آزمایش  169 ،RT-PCRبیمار به دلیل شدت عالئم شبه آنفلوانزا

پیشبینی روندهای بیماری و ارزیابیهای همهگیرشناسی ،ارائه مدلهای

در بیمارستان بستری شدند .دادههای بیماران بستری شده با تشخیص

تشخیصی ،تعیین بهترین مدل درمانی و مراقبتی و پیشگویی احتمال
مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره هفتم ،شماره اول ،بهار1400
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فرآیند دادهکاوی شامل کشف الگوهای مهم از میان حجم انبوهی از

 20آذر  1399جهت انجام بررسیهای تشخیصی و دریافت خدمات
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دلیل ماهیت مبهم و حساس این بیماری و فقدان روشهای درمانی اثبات

مطالعه حاضر یک پژوهش گذشتهنگر است که به صورت توصیفی-

نوپور و همکاران

تشخیص زودهنگام بیماری کووید 19-مبتنی بر یادگیری ماشین

مطالعه انتخاب و از سیستم پرونده الکترونیک سالمت استخراج شدند.

تشخیصی موجود در پژوهش و همچنین به منظور باال بردن کارایی نتایج

این دادهها در قالب کالسهای دادهای پایه  /عمومی ،عالئم و نشانهها،

حاصل از الگوریتمهای دادهکاوی مختلف ،برخی از معیارهای تشخیصی

بیماریهای زمینهای ،نتایج آزمایشگاهی و پیامد درمان (کد صفر زنده و

در پژوهش که از اهمیت کمتری برخوردار بودند ،از پژوهش حذف

یک فوتی) در قالب  40متغیر اولیه بالینی ثبت شدند .اطالعات تعداد

گردیدند تا فرآیند دادهکاوی با حداکثر سرعت و با استفاده از مهمترین

 435فرد مبتال به بیماری کووید 19-و فاقد بیماری که نتیجه بررسی

معیارهای تشخیصی در پژوهش انجام گردد و نتایج حاصل از معیارهای

تشخیصی در آنها مثبت یا منفی گزارش شده بود ،در پرونده الکترونیک

مختلف ارزیابی عملکرد مطلوبتری را نشان دهد؛ بنابراین ،از روش

پزشکی بیمار به همراه  40معیار تشخیصی در آن مرکز ذخیره گردید؛

مجذور کای پیرسون با توجه به وجود متغیر کیفی دوحالتی و چندحالتی

معیارهای تشخیصی مورد استفاده در پژوهش شامل یافتههای جمعیت

در پژوهش ،استفاده گردید .اساس این روش آماری در واقع بیانگر مقایسه

شناختی ،دادههای عمومی و پایه ،بالینی و مراقبتی ،سوابق پزشکی و

بین مقدار واقعی به دست آمده و مقدار منتظره میباشد که مشخص

شخصی و دادههای همهگیرشناسی بودند .متغیر خروجی پژوهش همان

میکند که تفاوت بین مقادیر واقعی و منتظره از نظر آماری معنادار

نتیجه تشخیصی بیماری کووید 19-بود که در آن عدد صفر به افرادی

میباشد و یا اینکه تفاوت بین آنها ناچیز و نتایج کامالً تصادفی میباشد.

نسبت داده میشد که نتیجه آزمون تشخیصی بیماری کووید 19-در

برای تعیین معنادار بودن روابط بین هر یک از متغیرهای مستقل پژوهش

آنها منفی بود و به عنوان افراد فاقد بیماری طبقهبندی میشدند و عدد

(معیارهای تشخیصی بیماری کووید )19-با متغیر وابسته (مثبت یا منفی

یک متعلق به افرادی بود که نتیجه آزمون تشخیصی در آنها مثبت بود و

بودن نتیجه تشخیصی) ،از ضریب همبستگی کای دو پیرسون در سطح

به عنوان افراد مبتالبه بیماری کرونا در نظر گرفته شدند .استخراج داده از

 P-Valueاستفاده گردید و معیارهای تشخیصی که میزان همبستگی

پایگاه داده پرونده الکترونیک سالمت به واسطه مراجعه حضوری

آنها با نتیجه تشخیصی در سطح  P-Value>0/05معنادار بود ،به عنوان

پژوهشگران و ثبت در قالب فایل برنامه کاربردی  Excelانجام پذیرفت.

مهمترین معیارهای تشخیصی در ابتال به بیماری کرونا در نظر گرفته

معیارهای ورود به مطالعه شامل بستری بودن فارغ از نوع بخش (عمومی

شدند .فرمول محاسبه ضریب کای دو به همراه نحوه محاسبه فراوانی

یا ویژه) در بیمارستان طالقانی شهرستان آبادان در بازه زمانی بین 27

منتظره به ترتیب در روابط  1و  2نشان داده شده است.

اسفند  1398لغایت  20آذر  1399به دلیل مشکالت ناشی از کووید19-

n

یا شک ابتالء به این بیماری بود .به عالوه سن باالتر از  18سال و نیز عدم

i =1

فوت بیماران از دیگر معیارهای ورود به مطالعه بود .متعاقباً معیار خروج
شامل موارد ثبتی در خارج از بازه زمانی مدنظر ،سن پایینتر از  18سال،
فوت بیماران و وضعیت نامشخص بیماران ،وجود فیلدهای اطالعات
ناقص ،موارد منفی بیماری کووید  19و موارد مثبتی که برای ادامه درمان
به منزل ارجاع داده شدند ،بود .از طرفی با توحه به ماهیت گذشتهنگر
بودن مجموعه داده ،برخی از رکوردها دارای فیلدهای خالی بودند .به
منظور برطرف شدن این مشکل رکوردهایی که تعداد فیلد ناقص آنها
بیش از  70درصد بود ،از مطالعه حذف شد .فیلدهای خالی سایر رکوردها
از طریق جایگزینی با میانگین پر شد .به عالوه تالش شد تا فیلدهای
دارای خطا ،اعداد غیرطبیعی ،ناهماهنگ و غیریکپارچه به واسطه بررسی
برطرف شود.
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رابطه:2

ni * n j
n

= ) f e (i

در رابطه  Fo ،1فراوانی مشاهده شده و  Feفراوانی مورد انتظار
میباشد که از رابطه  2به دست میآید .همچنین در این پژوهش ،روش
انتخاب مهمترین معیار تشخیصی براساس رابطه ( 1مالک کایدو)
صورت گرفته است.
پس از تعیین مهمترین معیارهای تشخیصی براساس روش پیرسون
و مالک مجذور کای دو ،دادهکاوی با استفاده از نرمافزار دادهکاوی وکا
ورژن  3/9انجام گردید .چهار الگوریتم دادهکاوی معروف Multi-layer
) ،Perceptron (MLPدرخت تصمیم Bayesian Net ،J-48

و ) Logistic regression (LRکه در اکثر پژوهشها از آنها استفاده
گردیده و کارایی نسبتاً باالیی را نسبت به سایر الگوریتمها از خود نشان
دادهاند ،با در نظر گرفتن 10درصد اعتبارسنجی متقابل جهت ارزیابی
مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره هفتم ،شماره اول ،بهار 1400
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محققین شناسایی و از طریق تماس با پزشک معالج و جمعکننده داده

رابطه 2 =  ( f e (i ) − f o (i ) )2 / f e (i ) : 1
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قطعی بیماری کووید 19-و عالئم شبه کووید 19-به عنوان ورودی به

سپس قبل از انجام فرآیند دادهکاوی با توجه به تعداد فیلدهای

نوپور و همکاران

تشخیص زودهنگام بیماری کووید 19-مبتنی بر یادگیری ماشین

آنها استفاده گردید .در نهایت به منظور ارزیابی کارایی و کیفیت

معیارهای مختلف ارزیابی حاصل از آن از قبیل Sensitivity ،Precision

طبقهبندی الگوریتمهای دادهکاوی از ماتریس آشفتگی (جدول  )1و

و  Matthews Correlation Coefficientاستفاده شد.

جدول  -1ماتریس آشفتگی
نمونههای طبقهبندیشده توسط مدل
نمونههای واقعی

_

+

+

)False Positive (FP

)True Positive (TP

_

)True Negative (TN

)False Negative (FN

در این پژوهش معیارهای مثبت صحیح و منفی صحیح نمایانگر

مثبت و منفی ناشی از انجام آزمایش  RT-PCRبودند ،وارد مطالعه

تعداد موارد بیمار و سالم است که به درستی توسط مدل طبقهبندی شده

شدند .پس از انجام پیش پردازش و حذف تعداد  35رکورد دارای فیلد

بودند ،مثبت کاذب تعداد افراد سالم میباشد که به اشتباه توسط مدل

ناقص (بیش از  70درصد) در نهایت  400رکورد به عنوان ورودی و تغذیه

بیمار تشخیص داده شده بودند و منفی کاذب تعداد افراد بیماری بوده

وارد نرمافزارهای دادهکاوی شد .از این تعداد  250مورد بیمار قطعی

است که توسط مدل به عنوان سالم در نظر گرفته شده بودند .در نهایت،

کووید 19-و  150مورد بیمار بستری شده دارای عالیم مشابه کووید19-

مناسبترین مدل تشخیصی ابتال به بیماری کووید 19-براساس مقایسه

که جواب آزمایش آنها منفی بوده است .پس از وزندهی به متغیرهای

عملکرد الگوریتمها و انتخاب الگوریتم دادهکاوی مبتنی بر باالترین

پژوهش با استفاده از مجذور کای ،مهمترین معیارهای تشخیصی بیماری

عملکرد صورت گرفت .الزم به ذکر است در این پژوهش مالحظات

کووید 19-در سطح  P-Value>0/05به دست آمدند .براساس یافتههای

اخالقی شامل حفظ محرمانگی و رازداری دادهها رعایت شده است.

حاصل ،متغیر وجود ضایعات ریوی در فرد با ضریب کای دو  179/21به
عنوان مهمترین معیار تشخیصی در نظر گرفته شد (جدول .)2

یافتهها:
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پس از اعمال معیارهای ورود و خروج به مطالعه ،از مجموع 471
رکورد بیمار بستری ،در مجموع اطالعات  435بیمار که دارای تشخیص
جدول  -2مهمترین معیارهای تشخیصی کووید 19-براساس مجذور کای پیرسون در سطح P-value <0 /05

وجود ضایعه ریوی

دوحالتی

تب

دوحالتی

سابقه تماس با افراد مشکوک به کرونا

دوحالتی

میزان اشباع اکسیژن خون

چندحالتی

آبریزش بینی

دوحالتی

تنگی نفس

دوحالتی

عالئم گوارشی

دوحالتی

تهوع و استفراغ

دوحالتی

ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد

179/21

<0/001

113/26

<0/001

111/26

<0/001

>%95
%95-%85

102/4

0/001

<%85
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ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد

96/4

<0/001

90/1

<0/001

81/7

0/001

75/5

<0/001
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نام متغیر

نوع متغیر

ویژگی متغیر

میزان کای دو

P-Value

تشخیص زودهنگام بیماری کووید 19-مبتنی بر یادگیری ماشین

سابقه مسافرت به مناطق پرخطر
سابقه استفاده از داروهای تضعیفکننده سیستم
ایمنی

دوحالتی
دوحالتی

سابقه نارسایی تنفسی

دوحالتی

سابقه عفونت دستگاه تنفسی

دوحالتی

سرفه

دوحالتی

نوع محل جغرافیایی ازلحاظ خطر کرونا

چندحالتی

گلودرد

دوحالتی

سردرد

دوحالتی

ضعف و ناتوانی

دوحالتی

خطرات شغلی

چندحالتی

سطح هوشیاری

چندحالتی

احساس لرزش

دوحالتی

ضعیف شدن حواس پنجگانه

دوحالتی

نوپور و همکاران
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد

63/3

0/001

58/2

<0/001

46/6

<0/001

40/2

0/001

34/2

<0/001

خطر کم
32/1

خطر متوسط

<0/05

خطر باال
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد

32/1

0/001

30/4

<0/001

30/1

<0/001

بیخطر
کمخطر

29/8

خطر متوسط

<0/05

پرخطر
فاقد
24/4

نسبی

0/001

کامل
دارد
ندارد
دارد

23/1

<0/05

21/8

<0/05

نتایج حاصل از طبقهبندی الگوریتمهای دادهکاوی از افراد مبتال به

 250نمونه و  120نمونه صحیح از افراد فاقد بیماری از میان  150فرد

بیماری و افراد فاقد بیماری براساس ماتریس آشفتگی در جدول  3نشان

فاقد بیماری بهترین طبقهبندی را نسبت به سایر الگوریتمهای دادهکاوی

داده شد .براساس اطالعات حاصل از جدول  3الگوریتم دادهکاوی  LRبا

داشته است.

طبقهبندی  220مورد صحیح از افراد مبتال به بیماری کووید 19-از میان
جدول  -3نتایج حاصل از طبقهبندی افراد مبتالبه بيماری کرونا و فاقد بيماری
میزان TP

میزان FP

میزان FN

میزان TN

LR

220

30

30

120

J-48

212

38

34

116

MLP

216

34

38

112

Bayesian Net

209

41

29

121

نام الگوریتم

 Correlation Coefficientالگوریتمهای مختلف دادهکاوی در جدول 4

 Precision ،Sensitivityو  Matthews Correlation Coefficientبه

ارائه گردیده است .نتایج حاصل از مقایسه عملکرد الگوریتمها براساس
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نتایج حاصل از  Sensitivity ،Precisionو Matthews

معیارهای منتخب ارزیابانه نشان داد که الگوریتم دادهکاوی  J-48با میزان
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ندارد

تشخیص زودهنگام بیماری کووید 19-مبتنی بر یادگیری ماشین

ترتیب  0/85 ،0/85و  0/68عملکرد بهتری نسبت به سایر الگوریتمهای

نوپور و همکاران

دادهکاوی داشته است.

جدول  -4مقایسه عملکرد الگوریتمهای دادهکاوی برحسب معيارهای ارزیابانه
نام الگوریتم

میزان Sensitivity

میزان Precision

میزان MCC

LR

0/85

0/85

0/68

J-48

0/82

0/821

0/618

MLP

0/823

0/823

0/623

Bayes Net

0/825

0/829

0/634

در شکل  1درخت  J-48هرس شده با ضریب اطمینان  15درصد

ضایعات ریوی و فقدان آن به دو زیر درخت تقسیم کند به نحوی که افراد

جهت تشخیص بیماری کووید 19-ترسیم شده است .براساس درخت

دارای ضایعات ریوی ( 148نمونه) به عنوان افراد با تشخیص مثبت

ترسیم شده ،متغیر وجود ضایعات ریوی در فرد مبتال به بیماری کووید-

بیماری کووید (زیر درخت سمت راست) و باقیمانده نمونههای پژوهش

 19با داشتن آنتروپی نسبی باالتر نسبت به سایر متغیرها در گره ریشه

(فاقد ضایعات ریوی) در صورت وجود یافتههای بالینی دیگر بر حسب

(راس درخت) قرار گرفته است ،این متغیر توانسته با توجه به اهمیت

شرایط در دو گروه مبتال و غیر مبتال به بیماری کرونا در نظر گرفته شوند

باالی خود کل درخت تصمیم را براساس طبقهبندی افراد از نظر داشتن

(زیر درخت سمت چپ).

بحث و نتيجهگيری:

با گسترش شیوع بیماری کووید 19-و درگیری شدید بسیاری از

میالدی با همهگیری بیماری کووید 19-به واسطه استفاده گسترده از

ظرفیت پاسخگویی به نیازهای روزافزون بیماران برای تشخیص ،درمان و

فناوریهای هوش مصنوعی ،رایانش ابری ،اینترنت اشیاء و دادهکاوی

مراقبت از بیماری را نخواهند داشت .در چنین شرایطی طراحی و

دادههای بزرگ رقم خورد [ .]17،18امروزه استفاده از فناوریهای

پیادهسازی سیستمهای تصمیمیار بالین مجهز به الگوریتمهای پیشبینی

محاسباتی بهروز و پیشرفته در قالب سیستمهای یادگیری ماشین،

کننده سفارشی و اثربخش به منظور شناسایی موارد مبتال و افتراق آن از

یادگیری عمیق و دادهکاوی دادههای بزرگ ،قابلیتهای تحلیلی عمیق،

افراد سالم و نیز افراد مبتال به سایر بیماریهای تنفسی مشابه حیاتی

اثربخش و غیرتهاجمی را به منظور حمایت از تصمیمگیری پزشکان و

خواهد بود [.]20،21

سیاستگذاران بهداشتی نسبت به روشهای سنتی آماری ،بررسیهای
بالینی و ارزیابیهای آزمایشگاهی فراهم کرده است [.]19
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فناوریهای تصمیمیار بالین با توجه به ماهیت حساس ،مبهم و چند
بعدی این بیماری ،نبود درمان مشخص ،طول دوره کمون و بهبودی باال،
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انقالب فناوریهای بهداشت دیجیتالی در ابتدای دهه 2020

جوامع به این بیماری ،سیستم بهداشت و درمان بسیاری از کشورها
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شکل  :1درخت تصميم هرس شده  J-48تشخيص کووید19-

نوپور و همکاران

تشخیص زودهنگام بیماری کووید 19-مبتنی بر یادگیری ماشین

ارزیابیهای پاراکلینیکی نسبتاً دشوار و تشخیص افتراقی با سایر

شد ،با انجام تحلیل آماری بر روی  6523عکس قفسه سینه متعلق به

بیماریهای تنفسی مشابه نقش مهمی در بهبود کیفیت تشخیص و ارائه

مؤسسات مختلف ،نتایج حاصل از پژوهش میزان صحت  97درصد را در

مراقبتهای سفارشی و بیمار محور دارد .به عالوه با افزایش تعداد موارد

طی  2/5ثانیه در تشخیص بیماری نشان داد [.]26

آلوده ،شناسایی سریع و اثربخش بیماران ،اولویتدهی صحیح منابع

در مطالعه  Rodriguezاز طریق مقایسه دو روش ریاضی

بهداشتی ،غربالگری و اعمال برنامههای قرنطینهسازی در کاهش بار

( Gompertzو  )Logisticو یک روش محاسباتی ) (ANNنتایج حاکی

بیماری کمککننده است [ .]22بنابراین هدف اصلی مطالعه حاضر

از عملکرد بهتر مدلهای محاسباتی بود [ .]27در پژوهش حاضر براساس

ارزیابی مقایسهای عملکرد برخی از مدلهای دادهکاوی مانند ،MLP

مقایسه عملکرد الگوریتمهای دادهکاوی براساس معیارهای مختلف ارزیابی

درخت تصمیم  Bayes Net ،J-48و  LRدر تشخیص بیماری کووید-

از قبیل  Sensitivity ،Precisionو  MCCحاصل از الگوریتمهای

 19و تمایز بین موارد آلوده از افراد سالم برای بهبود کیفیت و اثربخشی

مختلف ،الگوریتم دادهکاوی  J-48به ترتیب با میزانهای  85درصد85 ،

تصمیمات بالینی بود.

درصد و درصد عملکرد باالتری تشخیصی نسبت به سایر الگوریتمها

در زمینهی کاربرد دادهکاوی (یادگیری ماشین و یادگیری عمیق)

داشته است .در این پژوهش برخالف مطالعات گذشته که برای تشخیص

کارهای تحقیقاتی متعددی انجام شده که در برخی از آنها مقایسه

بیماری از مدلهای شبکه عصبی بر روی دادههای تصویری استفاده شده

الگوریتمهای مختلف به منظور پیشنهاد کارآمدترین آنها به منظور ارائه

است ،از دادههای بالینی در قالب درخت تصمیم به منظور شناسایی موارد

یک مدل تشخیصی بهینه در دستور کار بوده است .نتایج مطالعه

مبتالء از سالم استفاده گردید .مشخصاً معیارهای ارزیابانه مطالعات گذشته

 Alakusو همکارانش بهم نظور طراحی مدل تشخیصی بیماری کووید-

نشاندهنده دقت و صحت باالتری تشخیصی مدلهای طراحی شده

 19مبتنی بر یادگیری عمیق نشان داد میزان صحت ،درجه F1 (FI

است ،با این وجود استفاده از درخت تصمیم و ساختارهای سلسله مراتبی

) ،Scoreدقت ،فراخوانی و  AUCسیستم به منظور تشخیص موارد

در تشخیص بیماری نیز میتواند در کمک به متخصصین مراقبتی راهگشا

بیماری به ترتیب  %99/42 ،%86/75 ،%91/89 ،%88/66و  %62/50بود

باشد.

[.]23

در ساختار درخت طراحی شده دو مورد از قوانین استخراج شده در

کووید 19-به منظور کمک به تصمیمگیری پزشکان و سیاستگذاران

پیشنهادی اول ،اگر فرد فاقد ضایعات ریوی باشد ،دارای تب باشد ،سابقه

بهداشتی مقایسه و نتایج حاکی از صحت و دقت باالتر  ARIMAدر

تماس با افراد مشکوک به بیماری کووید 19-داشته ،دچار تنگی نفس و

تشخیص موارد بود .در پژوهش  Narinو همکاران ( )2020از سه نوع

آبریزش بینی باشد و درخت تصمیم  J-48آن را به عنوان افراد مبتال به

شبکه عصبی مصنوعی  inception V3 ،ResNet50و Inception-

بیماری طبقهبندی میکند .در این درخت تصمیم هشت نمونه از پژوهش

 ResNetV2برای تشخیص بیماری کرونا انجام گرفت ،نتایج حاصل از

در گره برگ آبریزش بینی واقع در انتهای سمت راست در زیر درخت

پژوهش نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی  ResNet50با میزان صحت

چپ قرار دارد .درخت تصمیم  J-48توانسته است  6نمونه را با این الگو به

 98درصد کارایی باالتری نسبت به سایر الگوریتمهای دادهکاوی داشته

عنوان تشخیص مثبت بیماری کووید 19-طبقهبندی کند .در قانون دوم،

است [ .]24در پژوهش  Elazizو همکاران از روش یادگیری ماشین برای

اگر فرد فاقد ضایعات ریوی باشد ،دارای تب ،سابقه تماس با افراد مشکوک

تحلیل عکس قفسه سینه در افراد استفاده گردید و الگوریتم قادر بود تا

به بیماری کووید 19-داشته ،دچار تنگی نفس و فاقد آبریزش بینی باشد:

افراد مبتال به کووید 19-و افراد سالم را براساس تحلیل عکس قفسه سینه

درخت تصمیم  J-48آن را به عنوان افراد با تشخیص منفی به بیماری

تشخیص دهد و نتایج حاصل از ارزیابی الگوریتم میزان صحت  96درصد

کووید 19-طبقهبندی میکند .در این ساختار ،شش نمونه از پژوهش را با

و  98درصد را در دو مجموعه داده از تصاویر را نشان داد [ .]25در

الگوی فوق دستهبندی کرد که البته یک نمونه آن با وجود الگوی موجود

پژوهشی که توسط  Brunceو همکاران انجام گرفت از روش یادگیری

در قانون  2به عنوان تشخیص مثبت در نظر گرفته و به اشتباه طبقهبندی

عمیق قابل تفسیر برای کشف سریع بیماریهای ریوی و کرونا استفاده

شده بود.
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مدل خود همبسته میانگین متحرک ) (ARIMAدر تشخیص بیماری

مسیر درخت از گره ریشه تا برگ آن اشاره شده است .در قانون
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در مطالعه  Moftakharقابلیت شبکه عصبی مصنوعی ) (ANNو

تشخیص بیماری کووید 19-براساس قانون اگر-آنگاه از طریق پیمایش

نوپور و همکاران

تشخیص زودهنگام بیماری کووید 19-مبتنی بر یادگیری ماشین

مهمترین محدودیتهای پژوهش حاضر ،محدود بودن تعداد نمونهها

عوامل تشخیصی ناشناخته و مهمی که در ایجاد مدلهای تشخیصی

در پایگاه داده انتخابی ،تک مرکزی بودن پایگاه داده و نیز وجود برخی

جهت تشخیص زودهنگام بیماری توسط پزشکان موثرند را در نظر گرفت

رکوردهای اطالعاتی غیر یکپارچه ،ناقص ،دارای خطا و موارد غیرطبیعی

و در پژوهش استفاده نمود.

در فیلدهای اطالعاتی بود .از طریق اعمال الگوریتمهای یادگیری ماشین
در پایگاههای داده بزرگ برگرفته از چند مرکز و نیز توجه به کمیت و

تشکر و قدردانی:

کیفیت مستندسازی میتوان قابلیتهای الگوریتمها را در تشخیص

از مسئولین محترم معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی آبادان و

صحیح موارد باال برد .به عالوه در پژوهش حاضر از دادههای آزمایشگاهی

همچنین بیمارستان طالقانی آبادان که در انجام پژوهش تیم پژوهش را

به عنوان ورودی سیستمها استفاده نشد که توجه به این معیار عملکرد

یاریرسان بودند ،کمال تشکر و قدردانی را داریم.

تشخیصی و پیشبینی سیستمها را بهبود خواهد بخشید.
در نهایت میتوان نتیجه گرفت بیماری کووید 19-از عفونتهای
ویروسی بسیار مسری میباشد که به سرعت از فردی به فرد دیگر منتقل
میشود .تشخیص این بیماری در مراحل اولیه بیماری بسیار مهم تلقی
شده و میتواند از میزان شیوع این بیماری در سطح جامعه تا حد بسیاری
جلوگیری نماید .استفاده از مدلهای تشخیصی میتواند به پزشکان در
تشخیص زودهنگام بیماری کووید 19-و به تبع آن قرنطینه افراد با
تشخیص مثبت بیماری کووید 19-و پیشگیری آن مفید باشد .در
پژوهش حاضر از الگوریتمهای دادهکاوی جهت ایجاد مدل تشخیصی
مؤثر بیماری کووید 19-استفاده گردید .نتایج حاصل از مقایسه عملکرد
چهار الگوریتم معروف دادهکاوی با استفاده از معیارهای مختلف ارزیابی
تشخیصی مناسب و با عملکرد باال در کمک به پزشکان در تشخیص به
موقع و دقیق این بیماری مؤثر واقع گردد .پیشنهاد میگردد که در
پژوهشهای آتی جهت ایجاد مدل تشخیصی مؤثر بیماری کووید 19-از
تعداد نمونههای بیشتری استفاده گردد تا کارایی و دقت عملکردهای
الگوریتمها بهبود یابد ،همچنین جامعه پژوهش به صورت چند مرکز
درآید تا نمونههای متنوعتری برحسب مناطق مختلف در ایجاد مدل

این مقاله برگرفته از یک طرح پژوهشی مصوب جلسه شورای
پژوهشی مورخ  99/08/21و جلسه کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی
آبادان با کد اخالق  IR.ABADANUMS.REC.1399.222است.
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Aim: Accurate and timely diagnosis of COVID-19 using artificial intelligence and machine learning
technologies will play an important role in improving the disease indicators, optimal utilization of limited
hospital resources and reducing the burden on pandemic healthcare providers. Therefore, this study
aimed to evaluate the efficiency of selected data mining algorithms based on their performance for
COVID-19 diagnosis.
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Methods: The present study was a retrospective applied-descriptive study that was conducted in 2020.
In this study, the data of patients admitted with a definitive diagnosis of Covid-19 from March 17, 2020
to December 10, 2020 were extracted from the Electronic Medical Record (EMR) database in Ayatollah
Taleghani Hospital in Abadan. After applying the inclusion and exclusion criteria to identify the samples,
400 records were entered into the data mining software. The data were compared using chi-square
criterion to determine the variables of teach algorithms and their performance based on different
evaluation criteria in the turbulence matrix.
Results: Comparing the performance from data mining algorithms based on different evaluation criteria
in the turbulence matrix revealed that the J-48 algorithm with the sensitivity, precision, and Matthews
Correlation Coefficient (MCC) of 0.85, 0.85 and 0.68 respectively had better performance than the other
data mining algorithms for the disease diagnosis. The 3 variables of lung lesion existence, fever, and
history of contact with suspected COVID-19 patients, by considering Gini Index to determine the point
of division, with Gini index of 0.217, 0.205 and 0.188 respectively were considered as the most
important diagnostic indicators of COVID-19.
Conclusion: Using selected data mining methods, particularly J-48 algorithm will greatly aid the timely
and effective diagnosis of COVID-19 in the form of clinical decision support systems.
Keywords: COVID-19, Machine Learning, Artificial Intelligence, Data Mining.
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