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پيش بيني ميزان اثربخشي داروهاي پره اکالمپسي با
داده کاوي بر اساس دوز و روش مصرف دارو
نجمه جوريان ،1مريم عاشوري
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کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ،بیمارستان حکیم ،دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی نیشابور ،نیشابور ،ایران.
کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطالعات ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران.
تاريخ دريافت1131/4/22 :

خالصه

تاريخ پذيرش1131/3/1 :
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مقدمه :مسمومیت بارداری یا پره اکالمپسی ،یکی از اختالالت خطرناک دوران بارداری است که حتی میتواند به
خاتمه بارداری و سقط جنین ختم شود .مطالعه حاضر با هدف تولید یک مدل پیشبینی کننده کارا به منظور پیش
بینی دقیق میزان اثربخشی داروهای پره اکالمپسی انجام شد.
روش کار :این مطالعه توصیفی -مقطعی در سال  1131-32بر روی  774بیمار در بیمارستان حکیم نیشابور انجام
شد .سه الگوریتم متفاوت از الگوریتم های استنتاج قانون به نامهای  C&R Tree ،C5.0و  .CHAIDروی داده
های عارضه پره اکالمپسی اعمال شد و سپس صحت مدل های تولید شده به دست آمد .در نهایت برای تأیید صحت
نتایج حاصل از پیشبینی از خوشه بندی استفاده شد .در این مطالعه جهت تحلیل داده ها و اجرای الگوریتم های
داده کاوی از نرم افزار کلمنتاین (نسخه  )12/1استفاده شد.
يافتهها :مقادیر به دست آمده برای صحت مدل های ایجاد شده از اجرای الگوریتمهای  C&R Tree، C5.0و
 CHAIDروی مجموعه داده های آموزش و آزمایش برای هر سه الگوریتم  33/31و  33/14درصد بود .صحت باالی
مدل ها عملکرد خوب این الگوریتم ها را نشان داد .حساسیت  111درصد و دقت  ،33/2برتری الگوریتم C&R
 Treeنسبت به سایر الگوریتم ها را تأیید کرد .نتایج حاصل از خوشهبندی روی درخت بهتر نشان داد که در مواقعی
که میزان اثربخشی دارو افزایش یافت ،میانگین سنی بیمار هم باالتر بود و دلیل آن ،رابطه مستقیم ایجاد عارضه پره
اکالمپسی با افزایش سن بود.
نتيجهگيري :شواهد به دست آمده نشان می دهند که با افزایش سن احتمال وجود این عارضه افزایش و از داروهایی
با میزان اثربخشی باالتر برای درمان باید استفاده نمود .بنابراین در انتخاب داروی مصرفی با میزان اثربخشی متفاوت
دقت بیشتری باید صورت گیرد .پیش بینی میزان اثربخشی دارو با هدف دستیابی به مواردی چون :کمک به پزشک
برای افزایش صحت تشخیص و جلوگیری از تشخیص نادرست در دوز مصرفی دارو برای بیمار ،تشخیص شدت پره
اکالمپسی و مهار عوارض خطرناک مصرف بیش از حد دارو توسط بیمار ،پیش بینی ذخیره داروی کافی و جلوگیری از
عوارض جانبی ناشی از کمبود دارو صورت میگیرد.
کلمات کليدي :پره اکالمپسی ،خوشه بندی ،درخت تصمیم ،دسته بندی
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معرض خطرهایی نظیر تأخیر رشد داخل رحمی ،نارس
بودن ،مرگ نوزادی و جنینی قرار میگیرد ( .)7پره
اکالمپسی به افزایش فشار خون پس از هفته 21
بارداری همراه با پروتئینوری با ترشح بیش از 111
میلی گرم پروتئین در ادرار  24ساعته و یا نسبت >1/1
(کراتینین /پروتئین) و یا وجود  11میلی گرم در دسی
لیتر پروتئین ثابت در نمونه های ادراری ساده گفته
میشود ( .)8در صورت عدم تشخیص به موقع پره
اکالمپسی ،تشنج عمومی بروز میکند که به آن،
اکالمپسی گفته میشود ( .)7در حال حاضر آزمونی به
حد کافی قابل اعتماد برای تشخیص زود هنگام پره
اکالمپسی که اجازه مداخله به موقع را داشته باشد
وجود ندارد (.)3
عوامل خطر پره اکالمپسی شامل :چاقی ،سابقه پره
اکالمپسی (به خصوص در سنین پایین بارداری و
سندرم  ،)HELLPنولی پار بودن ،سن باال ،دیابت

مقدمه
 نجمه جوريان و همكاران

امروزه فناوری اطالعات و کامپیوتر از طریق توموگرافی
به کمک کامپیوتر تا سیستم های پایگاه داده در حوزه
پزشکی و بهداشت و درمان نفوذ کرده است .پیچیدگی
اطالعات پزشکی و فناوری کامپیوتر ،یک حوزه باز برای
اکتشافات آینده باقی گذاشته است ( .)1از طرفی حجم
داده های پزشکی که به صورت الکترونیکی ذخیره می
شوند ،روز به روز در حال افزایش است .اما مجموعه
عظیم داده های خام ،به خودی خود کاربردی ندارند.
برای معنی بخشیدن به این داده ها باید آن ها را تحلیل
و تبدیل به اطالعات و یا بهتر از آن ،یعنی تبدیل به
دانش کرد ( .)2در دسترس بودن حجم بزرگی از داده
ها اگر چه فرصت و مجال است ،اما دانشی که در این
پایگاه ها وجود دارد ،معموالً نهان و استفاده نشده است،
از این رو ابزارهای داده کاوی میتوانند در به دست
آوردن این اطالعات نهان به کار گرفته شوند (.)1
داده کاوی ،تشخیص الگو را به صورت خود به خود انجام
داده و تالش میکند الگوهایی را در داده ها کشف کند
که با روش های آماری مرسوم به سختی قابل کشف
هستند ( .)4استخراج دانش از میان حجم انبوه داده های
مرتبط با سوابق بیماری و پروندههای پزشکی افراد و با
استفاده از فرآیند داده کاوی میتواند منجر به شناسایی
قوانین حاکم بر ایجاد ،رشد و تسریع بیماری ها شده و
اطالعات ارزشمندی را به منظور شناسایی علل رخداد
بیماری ها ،پیش بینی کند و درمان بیماری ها را با توجه
به عوامل محیطی حاکم ،در اختیار متخصصین و دست
اندرکاران حوزه سالمت قرار دهد .بنابراین پیچیدگی
اطالعات پزشکی و وجود ابزارهای داده کاوی باعث می
شود که داده کاوی بر روی داده های پزشکی و سالمت
از اهمیت باالیی برخوردار شود (.)2
پره اکالمپسی ،عارضه اصلی تأثیرگذار در حداقل  1یا 4
درصد تمام بارداری ها است و در سطح جهانی باعث
مرگ و میر  21111نفر از مادران باردار می شود (.)2
پره اکالمپسی نه تنها یک بیماری دوران بارداری است،
بلکه می تواند یک بیماری با پیامد های مادام العمر
برای مادر و نوزاد در نظر گرفته میشود ( )3که در
صورت ابتالء مادر به پره اکالمپسی ،جنین نیز در

قندی ،سابقه خانوادگی پره اکالمپسی ،بارداری چندقلو،
بیماری قلبی و عروقی ،فشار خون مزمن ،بیماری مزمن
کلیوی ،طوالنی بودن پیشرفت زایمان می باشد ( .)2با
توجه به اهمیت فوق العاده پره اکالمپسی و عوارض
ناشی از آن در مادر و نوزاد ،کنترل دقیق فشار خون
طی بارداری اهمیت بسزایی دارد .برای کنترل فشار
خون در این بیماران الزم است از داروهایی نظیر
هیدراالزین ،البتالول ،نیفیدپین و غیره استفاده شود
( .)11هیدراالزین در دوزهای  2-11میلی گرمی با
فواصل  12-21دقیقهای تجویز میشود تا اینکه پاسخ
رضایت بخش حاصل شود .پاسخ رضایت بخش قبل از
زایمان یا هنگام زایمان ،به صورت کاهش فشار
دیاستولی تا حد  31-111میلی متر جیوه تعریف می
شود .اما فشار خون دیاستولی نباید از این حد کمتر
شود تا خون رسانی جفت مختل نشود (.)11
در این مقاله با پیاده سازی الگوریتم های دسته بندی
 C&R Tree ،C5.0و  CHAIDاز مجموعه
رویکردهای پیش بینی در داده کاوی به پیش بینی
میزان اثربخشی داروهای مورد استفاده در پره اکالمپسی
پرداخته شد و سپس الگوریتم کارآتر برای تولید مدل
پیش بینی کننده انتخاب شد .در ادامه علل کاهش
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صحت و کارآیی مدلهای پیش بینی کننده با توجه به
ضریب اطمینان به دست آمده برای قوانین تولید شده،
ریشه یابی شد .با کشف کارآترین الگوریتم ها برای
تشخیص و تالش برای افزایش کارآیی و میزان درستی
آن ها با توجه به عوامل دخیل از جمله انتخاب زیر
مجموعه صفات مناسب و نوع داده مورد استفاده ،میتوان
به سمت ایجاد سیستم های مکانیزه با قابلیت اعتماد باال
با توانایی کشف الگوهای پیچیده و پیش بینی روندهای
آینده برای مواجه با انواع بیماری ها گام برداشت (.)2
سپس بر روی نتایج حاصل از دسته بندی ،رویکرد خوشه
بندی به منظور بررسی و تأیید نتایج حاصل از پیش
بینی اجرا شد.
دو مسئله در خصوص پیش بینی میزان تأثیر داروهای
مصرفی در پره اکالمپسی مطرح است .اول اینکه تجویز
بیش از حد الزم و کمتر از میزان مورد نیاز دارو می
تواند مشکالت بسیاری برای بیمار به وجود آورد .با
توجه به اینکه پرهاکالمپسی در دوران بارداری اتفاق
میافتد ،تجویز بیش از حد دارو میتواند اثرات
نامطلوبی بر روی جنین بگذارد .تجویز کمتر از میزان
مورد نیاز نیز باعث ایجاد شرایط روانی نامطلوب برای
مادر تا رسیدن به پاسخ رضایت بخش می شود که این
شرایط نیز بر روی جنین تأثیرگذار است .دوم اینکه با
در نظر گرفتن این مطلب که پره اکالمپسی ،یک عارضه
خطرناک است ،جهت تأمین و توزیع داروی مورد نیاز
میبایست برنامهریزی مناسب صورت گرفته و ذخیره
مناسبی در این خصوص از طرف سازمان های مسئول
تأمین دارو در نظر گرفته شود .بنابراین با در اختیار
داشتن پایگاه داده های مربوط به مشخصات بیماران
میتوان میزان داروی پره اکالمپسی مورد نیاز در یک
منطقه را پیش بینی کرد .با این روش ،احتمال مواجه
بیماران با کمبود دارو و مشکل در توزیع کاهش می
یابد که این دو مسئله ضرورت و اهمیت مطالعه حاضر
را مشخص میکند .در عین حال با در نظر گرفتن
عوارض مصرف کم و یا بیش از حد دارو برای بیماران،
ضرورت ایجاد یک سیستم تصمیم یار پزشک به خوبی
احساس میشود که میتوان با استفاده از بانک های
اطالعات این بیماران ،این سیستم را ایجاد نمود.

روش کار
مجموعه داده های پره اکالمپسی متعلق به بیمارستان
حکیم نیشابور بود .این مجموعه داده شامل  774نمونه
با  7صفت بود که از خرداد ماه سال  1131تا تیر ماه
سال  1132جمع آوری شد .این یافته ها با مراجعه
مستقیم پژوهشگر به بیمارستان حکیم نیشابور و
استخراج دادهها به صورت خروجی اکسل از سیستم نرم
افزاری صورت گرفت و محتوای داده ها مورد تأیید
مسئولین بیمارستان میباشد .روایی روش جمع آوری
اطالعات توسط اساتید امر مورد تأیید قرار گرفت.
صفات مربوط به مجموعه داده مورد بررسی سن،
نیتروگلیسرین ،هیدراالزین  ،21هیدراالزین ،22
هیدراالزین  11و هیدراالزین  21درصد بودند که نوع
دادهی این صفات عدد بود .داروهای هیدراالزین ،21
هیدراالزین  22و هیدراالزین  11به صورت قرص،
هیدراالزین  21درصد به صورت آمپول و نیتروگلیسرین
به صورت سرم استفاده می شوند.
در این مطالعه جهت تحلیل داده ها و اجرای الگوریتم
های داده کاوی از نرم افزار کلمنتاین (نسخه )12/1
استفاده شد .پنج الگوریتم استنتاج قانون مختلف در
کلمنتاین (نسخه  )12/1شامل ،CHAID ،C5.0
 C&R Tree ،QUESTو لیست تصمیم است (،12
 .)11تمامی الگوریتم های نامبرده درخت تصمیم تولید
نمودند که به ایجاد مجموعه ای از قوانین برای توصیف
بخش های مجزایی از داده های مرتبط با فیلد خروجی
کمک نمود ( .)12درخت تصمیم برای دسته بندی
مورد استفاده قرار میگیرد .دسته بندی به عنوان یکی
از شناخته شده ترین روش های داده کاوی از دو مرحله
تشکیل میشود .هدف مرحله اول که مرحله استنتاج
می باشد ،کشف مدلی برای تعریف دسته های از پیش
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 پيش بيني ميزان اثربخشي داروهاي پره اکالمپسي با داده کاوي

بنابراین مطالعه حاضر با هدف کلی کشف دانش نهفته در
داده های موجود در پایگاه داده های بیماری پره
اکالمپسی انجام شد .دانش حاضر میتواند عالوه بر یاری
رساندن به مسئولین برای پیش بینی میزان تأثیر داروی
مصرفی ،در ارائه یک دید مناسب از شرایط مصرف دارو به
مسئولین ذی ربط کمک شایانی کند.

 نجمه جوريان و همكاران

در مرحله بعد برای تأیید نتایج پیش بینی از خوشه
بندی استفاده شد .خوشه بندی روش یادگیری غیر
نظارتی می باشد که مفهوم فیلد خروجی در آن وجود
ندارد ( .)12برای تأیید نتایج پیش بینی روی مدل بهتر
تولید شده ،خوشه بندی  K-Meansرا اجرا و نتایج
حاصل از خوشه بندی تحلیل شدند .خوشه بندی با ،2
 3 ،2 ،4 ،1و  7خوشه روی مدل تولید شده اجرا شد.
سپس تعداد بهینه خوشه بر روی مدل با بهرهگیری از
شاخص دان 1بر اساس ( )1محاسبه شد .هدف شاخص
دان ،ماکزیمم نمودن فاصله درون خوشه ای و در
ضمن ،مینیمم کردن فاصله برون خوشه ای است (.)17

مشخص شده داده ها است .در مرحله دوم که پیش
بینی نام دارد ،برای نمونه هایی که تعلق آن ها به دسته
خاصی مشخص نیست ،بر اساس مدل استنتاج شده
میتوان تعلق آن ها را پیش بینی کرد ( .)14بنابراین
مدل های پیش بینی کننده ،پیش بینی داده های
ناشناخته را با استفاده از مقادیر شناخته شده انجام
میدهند ( .)12روش های دسته بندی برای پیش بینی
یا توصیف مجموعه های داده با طبقات دودویی یا
اسمی مناسبتر هستند (.)13
اجرای الگوریتم های  C&R Tree ،C5.0و
 CHAIDروی داده های موجود با هدف پیش بینی
مقدار اثربخشی داروهای پره اکالمپسی صورت میگیرد.
برای سنجش مقدار اثربخشی داروها با نظر متخصصین
حوزه داروسازی و زنان و زایمان ،یک متغیر اسمی بر
اساس نوع و روش مصرف دارو و با در نظر داشتن جرم
مصرف یکسان برای تمام بیماران در نظر گرفته شد.
سپس متغیر اسمی انتخاب شده برای نگهداری میزان
اثربخشی داروی مورد استعمال معرفی و به عنوان
خروجی در نظر گرفته شد .جهت آزمون روایی ،دادهها
به دو دسته داده های آموزش و آزمایش تقسیم شدند
که خروجی های نهایی بررسی و روایی پژوهش تأیید
شد .دادههای نمونه به دو زیر گروه ( 71درصد برای
آموزش و  11درصد برای آزمایش) تقسیم و سپس
اجرای الگوریتم های مورد نظر بر روی دادهها صورت
گرفت .هنگام اجرای الگوریتم ها ،ابتدا مدل با استفاده
از داده های آموزش تولید شد و در گام بعدی با داده-
های آزمایش مورد آزمون قرار گرفت .دادههای آزمون
که دسته آن ها مشخص بود به مدل داده شد و
خروجی مدل با دستههای مشخص توسط مدل مقایسه
گردید و سپس دقت کل مدل استخراج شد .در واقع،
برچسب شناخته شده از نمونه آزمون با نتایج دسته
بندی مقایسه شد ( .)21همچنین پر واضح است تا
زمانی که صحت مدل تعیین نشود ،نمیتوان درباره
کارایی مدل قضاوت کرد ( .)11بنابراین ابتدا صحت
مدلهای تولید شده مورد بررسی قرار گرفت و پس از
آن ،علل کاهش صحت مدل ها ریشه یابی شدند.

يافته ها
از درخت های تصمیم به وجود آمده میتوان قوانین را
استنتاج کرد .قوانین تولید شده توسط الگوریتم C5.0
شامل  4مجموعه قانون برای میزان اثربخشی خیلی
زیاد ،زیاد ،متوسط و کم میباشد .علی رغم اینکه
داروهای مورد بررسی  2نوع مختلف بودند ،اما تنها 4
مجموعه قانون استخراج شد و میزان اثربخشی یک دارو
در نظر گرفته نشد .زیرا داروی مورد نظر دارای تعداد
رکورد کمی در مجموعه داده مورد بررسی بود و عمالً
وجود نمونههای مربوط به این دارو تأثیر چندانی بر
قوانین تولید شده و ساختار درخت تصمیم نمیگذارد.
درخت تولید شده با ریشه میزان اثربخشی دارو توسط
این الگوریتم ،یک درخت دودویی مورب چپ با عمق
زیاد میباشد .در زیر چند نمونه از قوانین ایجاد شده که
در هنگام تولید ،رکوردهای بیشتری را در برگرفتند،
آمده است.
 اگر داروی مورد استفاده هیدراالزین  21درصد باشد،آن گاه اثربخشی دارو زیاد میشود.
 اگر داروی مورد استفاده هیدراالزین  21درصد نباشدو نیتروگلیسرین باشد ،آنگاه اثربخشی دارو خیلی زیاد
میشود.
قوانین تولید شده توسط الگوریتم  C&R Treeشامل
 4مجموعه قانون برای میزان اثربخشی خیلی زیاد ،زیاد،
متوسط و کم میباشد .درخت تولید شده توسط این
Dunn
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1

نام الگوریتم

C5.0

C&R
Tree

CHAID

میزان تأثیر داروی
مصرفی

ضریب اطمینان قانون
تولید شده

کم

1

متوسط

1/714

زیاد

1

خیلی زیاد

1

کم

1

متوسط

1/714

زیاد

1

خیلی زیاد

1

کم

1

متوسط

1/714

زیاد

1

خیلی زیاد

1

برای تعیین بهترین مدل پیش بینی کننده میزان
اثربخشی داروهای مصرفی ،نیاز به بررسی صحت مدل
های تولید شده میباشد .شاخص های مختلفی برای
ارزیابی صحت روش های دسته بندی وجود دارد که
میتوان حساسیت ،شفافیت ،دقت و صحت را نام برد.
میزان صحت یک روش دسته بندی بر روی مجموعه
داده های آموزشی ،درصد مشاهداتی از مجموعه
آموزشی است که به درستی توسط روش مورد استفاده،
دسته بندی شده اند .مقدار شاخص های صحت،
حساسیت ،شفافیت و دقت بر اساس روابط ( )1تا ()4
محاسبه میشوند.
( = )TP+ TN( / )Pos+ Neg( )1صحت
( = )TP( / )Pos( )2حساسیت
( = )TN( / )Neg( )1شفافیت
( = TP/ ) FP+ TP( )4دقت
 =TPتعداد داده های برچسب مثبتی که درست دسته
بندی شدند.
 =TNتعداد داده های برچسب منفی که درست دسته
بندی شدند.
 =FNتعداد داده های برچسب مثبتی که نادرست
دسته بندی شدند.
 =FPتعداد داده های برچسب منفی که نادرست دسته
بندی شدند.
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الگوریتم نیز دودویی و نامتوازن میباشد .در زیر چند
نمونه از قوانین ایجاد شده که در هنگام تولید ،رکورد
های بیشتری را در برگرفتند ،آمده است.
 اگر روش مصرف دارو آمپول وریدی باشد ،آن گاهاثربخشی دارو زیاد میشود.
 اگر روش مصرف دارو سرم یا قرص باشد و دارویمورد استفاده نیتروگلیسرین باشد ،آنگاه اثربخشی دارو
خیلی زیاد میشود.
قوانین تولید شده توسط الگوریتم  CHAIDنیز شامل
 4مجموعه قانون برای میزان اثربخشی خیلی زیاد ،زیاد،
متوسط و کم میباشد .درخت تولید شده توسط این
الگوریتم غیر دودویی و کم عمق میباشد .در زیر چند
نمونه از قوانین ایجاد شده که در هنگام تولید ،رکورد
های بیشتری را در برگرفتند ،آمده است.
 اگر روش مصرف دارو آمپول وریدی باشد ،آنگاه اثربخشی دارو زیاد میشود.
 اگر روش مصرف دارو سرم باشد ،آنگاه اثربخشی داروخیلی زیاد میشود.
درخت ایجاد شده توسط الگوریتم  C5.0پیش بینی را
تنها بر اساس نوع داروی مورد استعمال انجام میدهد،
در حالی که درخت های ایجاد شده توسط الگوریتم
های  C&R Treeو  CHAIDعالوه بر نوع داروی
مورد استفاده ،روش مصرف دارو را نیز در نظر می
گیرند .همچنین بررسی مجموعه دادههای ورودی نشان
میدهد که سن بیمار ،یکی از ورودی های مدل های
تولید شده است ،ولی درخت تصمیم های تولید شده،
عامل سن را در میزان اثربخشی دارو نادیده گرفتهاند.
این نکته بیانگر این مطلب است که سن بیمار در نوع
داروی انتخاب شده برای مصرف یا میزان تأثیر دارو
اهمیت چندانی ندارد .جدول  1مقدار ضریب اطمینان
برای قوانین حاصل شده در الگوریتم های مختلف را
نشان میدهد .یافته های جدول  1نشان میدهد که
عملکرد مدل های تولید شده برای میزان اثربخشی
داروی مصرفی یکسان میباشد.

جدول  -1مقدار ضريب اطمينان قوانين به دست آمده

 نجمه جوريان و همكاران

 = )TP+ FN( Posکل تعداد داده های برچسب
مثبتی که درست یا نادرست دسته بندی شدند.
 =)TN+ FP( Negکل تعداد داده های برچسب منفی
که درست یا نادرست دسته بندی شدند (.)17
بر اساس نتایج به دست آمده ،صحت مدل های ایجاد
شده از اجرای الگوریتم های  C&R Tree ،C5.0و
 CHAIDبر روی مجموعه داده آموزشی و آزمون برابر
و به ترتیب مقادیر  33/31درصد و  33/14درصد بود .از
طرفی مقادیر حاصل شده برای صحت مدل ها ،نشان
دهنده عدم دسته بندی صحیح برخی مقادیر در جای
مناسب خود بود .با توجه به ضرایب اطمینان به دست
آمده در جدول  1برای قوانین مختلف ،میتوان دلیل
پایین بودن صحت را توجیه کرد .قوانینی که تأثیر
متوسط داشتند ،همگی در جای مناسب خود قرار
نگرفتند و باعث پایین آمدن ضریب اطمینان مدل به
وجود آمده و در نهایت پایین آمدن صحت کلی مدل
شدند .با توجه به یکسان بودن میزان صحت مدل ها،
درخت بهتر بر اساس نوع درخت انتخاب شد .الگوریتم
مناسب برای تولید درخت تصمیم بهتر الگوریتم C&R
 Treeاست که به دالیل زیر انتخاب شد.
 درخت تصمیم حاصل دودویی بوده و نقطه شکستآن در هر مرحله ،داده های مورد بررسی را به دو زیر

مجموعه تقسیم نمود .همچنین عمق زیاد درخت نشان
میدهد که زیر مجموعه های به وجود آمده با جزئیات
بیشتری در هر مرحله مورد بررسی قرار گرفتند.
بنابراین درخت تولید شده نسبت به درخت غیر
دودویی دقیق تر است .این عامل باعث برتری این مدل
بر مدل الگوریتم  CHAIDشد.
 مجموعه قوانین تولید شده توسط این درخت عالوه برنوع دارو ،روش مصرف دارو را نیز مدنظر قرار داد که
این عامل باعث برتری آن بر مدل الگوریتم  C5.0شد.
حساسیت  111درصد و دقت  33/21درصد برای
الگوریتم  C&R Treeبرتری الگوریتم انتخابی را
نسبت به سایر الگوریتم ها تأیید میکند .پس از انتخاب
الگوریتم مناسب ،به اجرای خوشه بندی و محاسبه
مقدار شاخص دان برای مدل بهتر پرداخته شد .یافته
های حاصل از خوشه بندی و محاسبه مقدار شاخص
دان برای مدل تولید شده توسط الگوریتم C&R
 Treeدر نمودار  1نشان میدهند که تعداد بهینه
خوشه عدد  2است .زیرا هر چه مقدار به دست آمده از
شاخص دان بزرگتر باشد ،بهتر است و تعداد خوشه ای
که مقدار این شاخص را زیادتر کند ،مقدار بهینه تعداد
خوشه ها است ( .)17جدول ( 2پیوست ها) توضیحات
کامل تری را درباره شاخص دان نشان میدهد.

جدول  :2مقادير شاخص دان براي خوشه بندي K-Means
تعداد خوشه= 1

تعداد خوشه= 4

تعداد خوشه= 2

تعداد خوشه= 3

تعداد خوشه= 7

تعداد خوشه=2
خوشه 1

12122

*

12822

12341

42112

42112

42112

خوشه 2

12181

12177

12323

42311

42311

42311

12321

12742

12813

12233

12233

12222

+

12482

12138

42831

42831

42831

12214

12214

خوشه 1
خوشه 4
خوشه 2

12482

خوشه 3

22212

خوشه 7
*انتخاب کمترین مقدار هر ستون که بصورت زیر خط دار در جدول  2نشان داده شدهاند.

 +انتخاب بیشترین مقدار بین مقادیر زیرخط دار که بصورت تیره و زیرخط دار نشان داده شده است .این مقدار عدد خوشه بهینه میباشد.
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میآید .زیرا مقدار ضریب اطمینان به دست آمده در
جدول  1برای این میزان اثربخشی کمتر از  1است و
این نشان میدهد که داروهایی با این اثربخشی در جای
مناسب خود در درخت تصمیم تولید شده قرار نگرفته
اند .از طرف دیگر ضریب اطمینان  1برای میزان
اثربخشی کم ،زیاد و خیلی زیاد نشان میدهد که
مصرف کنندگان داروهایی با این میزان اثربخشی در
جای مناسب خود قرار گرفته اند .مقدار صحت برابر 1
الگوریتم روی داده های آموزشی و آزمون داللت بر
انتخاب درست الگوریتم ها دارد ،اما برای تعیین
الگوریتم بهتر جهت نحوه عملکردش روی مجموعه داده
مورد بررسی نوع درخت مورد بررسی قرار گرفت.
درخت دودویی با عمق زیاد میتواند جزئیات بیشتری را
در قوانین تولید شده دخیل سازد و از طرفی وارد کردن
جزئیات بیشتری در تولید قوانین ،مقادیر  111و 33/2
درصد برای حساسیت و دقت مؤکد این مطلب است که
درخت به وجود آمده با الگوریتم  C&R Treeمدل
بهتری برای بررسی و پردازش بیشتر میباشد.
یافتههای حاصل از خوشه بندی روی درخت C&R
 Treeنشان میدهد که خوشه بندی بر اساس نوع
داروی مصرفی صورت گرفته است و عامل سن بیمار در
خوشه بندی تأثیر چندانی نداشته است ،همان گونه که
در تولید درخت تصمیم سن بیمار تأثیرگذار نبود .اما
ذکر این نکته ضروری است که سن بیمار در نوع داروی
مصرفی بیتأثیر نیست ،زیرا نتایج خوشه بندی نشان
میدهد که در مواقعی که میزان اثربخشی دارو افزایش
یافته است ،میانگین سنی بیمار هم باالتر بوده است.

یافته های حاصل از خوشه بندی روی نتایج درخت
 C&R Treeنشان میدهد که خوشه اول شامل 87
نمونه داده است که میانگین سنی  11/13داشتند و
همگی داروی نیتروگلیسرین را به روش سرم دریافت
کرده و میزان اثربخشی دارو برای آن ها خیلی زیاد بود.
خوشه دوم شامل  2نمونه داده است که میانگین سنی
 27/4داشتند و همگی داروی هیدراالزین  21را به
صورت قرص دریافت نمودند .میزان اثربخشی دارو برای
افراد این خوشه متوسط بود .خوشه سوم شامل 411
نمونه است که میانگین سنی  23/73داشتند و همگی
داروی هیدراالزین  %21را به روش آمپول دریافت
کردند .میزان اثربخشی دارو برای افراد این خوشه زیاد
بود .خوشه چهارم شامل  42نمونه داده است که
میانگین سنی  23/12داشتند و همگی داروی
هیدراالزین  22را به صورت قرص دریافت کرده و
میزان اثربخشی دارو برای آن ها کم بود .خوشه پنجم
نیز شامل  2نمونه داده است که میانگین سنی 22/2
داشتند و همگی داروی هیدراالزین  11را به صورت
قرص دریافت کرده و میزان اثربخشی دارو برای آنها
ناچیز بود.

بحث
نتایج مطالعه حاضر بر اساس جدول  1نشان میدهد که
در مدل های تولید شده ،اگر میزان اثربخشی دارو
متوسط باشد ،ضریب اطمینان مدل برای قرار گرفتن
نمونههای با میزان اثربخشی متوسط در مکان درست،
پایین می آید و به همین دلیل ،صحت کلی مدل پایین
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نمودار  -1تعيين تعداد خوشه بهينه براي مدل C&R Tree

 نجمه جوريان و همكاران

خوشه  1و  1با میزان اثربخشی خیلی زیاد و زیاد نشان
میدهند که دادههای این دو خوشه باالترین میانگین
سنی و بیش ترین جمعیت مصرف کننده داروهای پره
اکالمپسی را دارا بودهاند .شاید دلیل این مطلب رابطه
مستقیم ایجاد عارضه پرهاکالمپسی با افزایش سن باشد
که با افزایش سن ،احتمال وجود این عارضه در دوران
بارداری افزایش یافته و از طرفی برای درمان بیماران با
سن بیشتر ،از داروهایی با میزان اثربخشی باالتر
استفاده می شود .خوشه های  4 ،2و  2نمونه هایی را
شامل میشود که همگی به روش مصرف قرص ،عارضه
پره اکالمپسی را درمان کرده و میانگین سنی آنها
نسبت به دو خوشه  1و  1پایین تر است .بنابراین می
توان نتیجه گرفت که عارضه پره اکالمپسی در سنین
پایینتر با مصرف قرص قابل درمان است .برای تأیید
نتایج حاصل از پیش بینی با توجه به جدول  1و خوشه
بندی روی نتایج درخت  C&R Treeمیتوان گفت
نمونه هایی که باعث کاهش صحت کلی مدل شدند،
همگی در خوشه  2قرار گرفتند و نمونه هایی که صحت
مدل را باال میبرند ،در خوشه های مجزای  1 ،1و 4
قرار گرفتند .همچنین نمونه های خوشه  2به دلیل کم
بودن تعداد در درخت تصمیم جای نگرفتند.
بررسی نمونه مطالعات مشابه که شامل موارد کاربرد
روش های داده کاوی در زمینه بیماری پره اکالمپسی
میباشد ،نشان میدهد که از نظر هدف مطالعه حاضر
در مطالعات خارجی به پیش بینی میزان اثربخشی
داروهای پره اکالمپسی توجهی نشده است .به عنوان
مثال فاچی 1و همکاران ( )2113به ارائه چارچوبی برای
توصیف کاربرد الگوریتمهای درخت تصمیم روی پره
اکالمپسی پرداختند .چارچوب پیشنهادی به بررسی
صدک وزن تولد اصالح شده و هفته تولد نوزاد می
پردازد ( .)18غربالگری پره اکالمپسی با استفاده از داده
کاوی پیشرفته به منظور شناسایی سرم جدید شاخص
های بیولوژیک نیز انجام شده است که پنینگز 2و
همکاران ( )2111از یک استراتژی فیلتر کننده سه
مرحلهای شامل انتخاب ژن های خاص بافت ،متن

Fiaschi
Pennings

کاوی برای اولویت گذاری ژن آینده و شناسایی شاخص
های قابل کشف خون استفاده کردند (  .)3همچنین در
مطالعات داخلی به عارضه پره اکالمپسی از دید داده
کاوی پرداخته نشده است.
1
بر اساس نتایج مطالعه لیو و همکاران ( )2112و نیز
بررسی مقاالت موجود در زمینه داده کاوی بین سال
های  2111تا  2111مشخص شد که تعداد  17مقاله
به دسته بندی و  3مقاله به خوشه بندی از مجموع
 188مقاله پرداختند ( .)13بنابراین از نظر نوع تکنیک
مورد استفاده در مطالعه حاضر با توجه به بکارگیری
بیشتر تکنیک های دسته بندی در مطالعات پیشین و
نیز تفسیر پذیری و قابل فهم بودن نتایج حاصل از
درخت تصمیم (یک تکنیک دسته بندی) ،این تکنیک
به عنوان روش پیش بینی انتخاب شد .محدودیت
موجود در مطالعه حاضر ،نوع رشته ای خروجی است
که استفاده از تعداد بیشتری از الگوریتم های پیش
بینی را محدود میسازد .همچنین کم بودن تعداد
صفات برای انتخاب زیر مجموعهای از صفات جهت
رسیدن به الگوریتم هایی با کارایی باال نیز جزء
محدودیت های مطالعه حاضر محسوب می شود.
در این مقاله با استفاده از روشهای پیش بینی به
استخراج قواعد مرتبط با این نوع سیستم های خبره
پرداخته شد و این سیستم ها عالوه بر کمک به
پزشکان جهت پیشگیری از تجویز اشتباه دارو ،میتوانند
در پیشبینی میزان داروی مورد نیاز مراکز درمانی با
توجه به شمار بیمارانی که به طور عمده به این مراکز
مراجعه میکنند ،مفید واقع شود .عدم قطعیت در پیش
بینی تقاضای میزان دارو ،یکی از مشکالت تأمین دارو
میباشد که با انتخاب سطح موجودی مناسب ،میتوان
احتمال مواجه با کمبود دارو در مراکز درمانی را کاهش
داد .داده های سیستم های خبره تصمیم یار پزشک ،به
این نوع پیش بینیها نیز کمک میکند.

نتيجه گيري
شواهد به دست آمده نشان میدهند که با افزایش سن
احتمال وجود این عارضه افزایش و از داروهایی با میزان
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زیرا هرچه مدل تولید شده دارای ساختار بهتر و
 دارای کارایی بهتری روی،جزئیات بیشتری باشد
 به همین دلیل،مجموعه داده مورد بررسی میباشد
 نتایج خوشه بندی.برای پیش بینی مناسب تر است
روی مدل بهتر به دست آمده نشان میدهد نمونه هایی
 همگی در،که باعث پایین آمدن صحت مدل میشوند
.یک خوشه قرار میگیرند

احتمال وجود این عارضه افزایش و از داروهایی با میزان
 بنابراین.اثربخشی باالتر برای درمان باید استفاده نمود
در انتخاب داروی مصرفی با میزان اثربخشی متفاوت
.دقت بیشتری باید صورت گیرد
،شناخت میزان اثربخشی داروهای پره اکالمپسی
بیمارستان ها و مراکز درمانی را قادر میسازد تا برنامه
ریزی سیستماتیکی برای سازماندهی داروهای مورد نیاز
 یافته های.و پر مصرف به شیوهای مؤثر انجام دهند
مقاله نشان میدهد که درخت های تصمیم تولید شده
برای پیش بینی میزان اثربخشی داروها توسط الگوریتم
 دارای صحتCHAID  وC&R Tree ،C5.0 های
برابر بوده و به همین خاطر برای تعیین مدل بهتر تولید
. از جهت ساختار نوع درخت را مد نظر قرار دادیم،شده

تشكر و قدرداني
بدین وسیله از پرسنل محترم بیمارستان حکیم
نیشابور جهت همکاری در تهیه این مقاله تشکر و
.قدردانی می شود
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