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چكيده
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روحاله کلهر ،1اصغر مرتضیقلی
4

فاطمه ناجی ،3سعید شهسواری
محمد زکریا کیایی

زمينه و هدف :بیماری دیابت عوارض متعددی دارد ،تشخیص دیر هنگام دیابت در افراد منجرر بره گسرترش عروارض

*5

بیماری میشود .مطالعه حاضر با هدف بررسی امکان پیشبینی دیابت با استفاده از فنون دادهکاوی انجام شد.

 -1مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسالمت،
دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران.
 -2گروه هوش مصنوعی ،رایانه و فناوری اطالعات،
دانشکده برق ،دانشگاه آزاد اسالمی قزوین ،قزوین ،ایران.
 -3گروه اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین،
قزوین ،ایران.
 -4مربی آمار زیستی ،مرکز تحقیقات ایمنی محصوالت
بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران.
 -5مربی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده
بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران.
*

دریافت1395/29/29 :

ویرایش1395/25/23 :

پذیرش1395/12/23 :

آنالین1395/12/12 :

نویسنده مسئول :قزوین ،بلوار شهید باهنر ،دانشگاه

علوم پزشکی قزوین ،دانشکده بهداشت ،گروه مدیریت
خدمات بهداشتی و درمانی.

روش بررسي :این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی بود که بهصورت مقطعی انجام شد .جامعه پرژوهش شرامل افرراد
مراجعهکننده به مراکز بهداشتی شهرستان محمدیه در استان قزوین جهت انجام غربالگری دیابت بودند .دادههرای مرورد
مطالعه مربوط به فروردین تا خرداد  1394برود .دادههرا در نهایرت برا اسرتفاده از سره روش نزدیر تررین همسرایگی
) ،(k-nearest neighbors algorithm, k-NNدرخت تصرمی گیرری ) (Decision tree, DTو ماشرینهرای برردار پشرتی ان
) (Support vector machine, SVMتحلیل و مورد مقایسه قرار گرفتند .جهت تحلیل دادهها از
) version 8.2 (Mathworks Inc., Natick, MA, USAاستفاده شد.
يافتهها :در تمامی معیارها ،بهترین نتایج توسط درخرت تصرمی گیرری برا صرحت  )2/99برهدسرت آمرد .پر

از آن

روشهای نزدی ترین همسایگی با صحت  )2/99و ماشینهای بردار پشتی ان با صحت  )2/94قرار داشتند.
نتيجه گيري :براساس نتایج ارایه شده ،درخت تصمی گیری بهترین نتایج را در کالسبندی نمونههای تسرت نشران داد.
این مدل میتواند بهعنوان مدلی مناسب در پیشبینی دیابت با استفاده از دادههای ریس

کد پستی3419559111 :

MATLAB® software,

فاکتور توصیه شود.

تلفن221- 33399511 :
E-mail: kiaei_mzsa@yahoo.com

كلمات كليدي :هوش مصنوعی ،دادهکاوی ،دیابت ملیتوس نوع دو ،تشخیص زودهنگام ،یادگیری ماشینی ،عوامل
خطر.

تشخیص داده نمیشود تا اینکه عوارض ظاهر شود 4.تشخیص و

مقدمه

پیشگیری بهموقع باعث کاهش مرگومیر و همچنین جلوگیری و

دیابت ملیتوس بیماری مزمن است که بروز و شیوع آن بهطور

کاهش عوارض دیابت و به ود کیفیت زندگی میشود 5.روشهای

زندگی ،رواج

دادهکاوی در سالهای اخیر در حوزه پزشکی و مراق تهای بهداشتی

چاقی و افزایش طول عمر بیشتر شده است تشخیص دیرهنگام

در زمینه تشخیص و پیشگیری بیماری و انتخاب روش درمان و

یا عدم تشخیص دیابت در افراد منجر به گسترش عوارض

پیشبینی مرگومیر و پیشبینی هزینههای درمانی بهطور گستردهای

بیماری دیابت عوارض متعددی

مورد استفاده قرار گرفته است 9.دادهکاوی و کشف دانش میتواند

دارد که معمروال برگشتناپذیر هستند 3.دیابت نوع دو در بیشتر مواقع

5

چشمگیری در دهههای اخیر بهدلیل تغییر در س

مختلف عروقی مزمن میشود.

1و2

برای خودکارسازی کار تشخیص در پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.
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1

داده به دو مجموعه آموزشی و تست تقسی شده ،سپ

مجموعه

مطالعات گوناگونی در حوزه تشخیص بیماری دیابت با استفاده از

آموزشی به  12بخش تقسی میشود و در هر بار تکرار ،ی

بخش از

روش دادهکاوی با رویکردهای متنوع صورت گرفته است9.و 12مطالعه

 12بخش بهعنوان مجموعه اعت ارسنجی و مابقی  9بخش بهعنوان

حاضر با هدف بررسی امکان پیشبینی دیابت با استفاده از فنون

مجموعه آموزشی انتخاب میشود.

سیست دادههای سالمت در مراق ت از بیماران بهکار گرفته میشود.

دادهکاوی و ویژگیهای مربوط به ریس

الزم به یادآوری است  %52از کل نمونههای پایگاه داده برای

فاکتورهای انجام شد.

مجموعه آموزشی و  %32باقیمانده برای مجموعه تست تعیین
شدهاند .دادهها در نهایت با استفاده از سه روش نزدی ترین

روش بررسي

همسایگی ) ،(k-nearest neighbors algorithm, k-NNدرخت

این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی -تحلیلی

تصمی گیری ) (Decision tree, DTو ماشینهای بردار پشتی ان

گذشتهنگر بر اساس پنج گام مدل  CRISPانجام شد .این پنج گام

) (Support vector machine, SVMتحلیل و مورد مقایسه قرار

شامل شناسایی سیست  ،شناخت و آمادهسازی دادهها ،مدلسازی،

گرفتند .جهت تحلیل دادهها از

ارزیابی و توسعه میباشد .جامعه پژوهش شامل افراد مراجعهکننده به

) (Mathworks Inc., Natick, MA, USAاستفاده شد .الزم به یادآوری

مراکز بهداشتی شهرستان محمدیه جهت انجام غربالگری دیابت

است که این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با

بودند .در این مطالعه تعداد  1255از افراد که دارای اطالعات کامل

شماره طرح ب 94/و شناسه اختصاصی کمیته اخالق

بودند بهعنوان نمونه وارد مطالعه شدند .از این تعداد از نظر تشخیص

MATLAB® software, version 8.2

 )21/22/12242انجام شد.

دیابت و یا سال بودن 159 ،نفر سال و  199نفر دیابتی تشخیص داده
شده بودند .دادههای مورد مطالعه مربوط به فروردین تا خرداد ماه
 1394بوده است.
ابزار گردآوری دادهها ،چ

يافتهها

لیست پژوهشگر ساخته بود که با

در جدول  1نتایج هر سه روش کالسبندی براساس چهار معیار

استفاده از آن ویژگیهای سن ،جن  ،فشارخون سیستولی ،

ارزیابی ذکرشده مورد مقایسه قرار گرفته است .براساس این جدول

فشارخون دیاستولی  ،سابقه خانوادگی دیابت ،شاخص توده بدنی،

در تمامی معیارها ،بهترین نتایج توسط درخت تصمی گیری با صحت

قد ،وزن ،دور کمر ،دور باسن و تشخیص بهعنوان متغیرهای مطالعه

از آن روشهای نزدی ترین

 )2/99و دقت  )2/19بهدست آمد .پ

گردآوری شدند .برای حل مشکل عدم توازن کالسها از روشهای

همسایگی با صحت ) )2/99 (Accuracyو دقت  )2/13و

شناخته شده باز نمونهگیری و روش م تنی بر الگوریت استفاده شد.

ماشینهای بردار پشتی ان با صحت  )2/94و دقت  )2/15قرار

نتایج بهدستآمده در این مطالعه بر اساس روش اعت ارسنجی

10-fold

داشتند.

جدول  :1بررسي نتايج روش پيشنهادي بهمنظور كالسبندي بيماران ديابتي براساس چهار معيار ارزيابي
معيارهاي ارزيابي

فنون دادهكاوي

فراخوانی درصد)

دقت درصد)

صحت درصد)
نزديكترين همسايگي

2/99

2/14

2/19

2/13

درخت تصميمگيري

2/99

2/15

2/19

2/19

ماشينهايبردار پشتيبان

2/94

2/12

2/19

2/15
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etیR.,
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در دومین مرحله از ارزیابی ،نتایج تمامی روشهای کالسبندی

پشتی ان قرار داشتند .یافتههای مطالعه  Habibiو  Huangو همکاران

اغتشاش مورد مقایسه قرار گرفتهاند .در این

یافتههای این مطالعه را تایید مینمایند و نتایج این مطالعات نشان

مرحله تعداد کل نمونههای تست  319نمونه بود که از بین آنها تعداد

میدهد که درخت تصمی گیری عملکرد بهتری نس ت به سایر

بر اساس معیار ماتری

11و12

با اینحال پژوهشهایی نیز

بودند.

بر توانایی باالتر سایر فنون نس ت به درخت تصمی تاکید کردند از

در این پژوهش درخت تصمی گیری بیشترین میزان دقت

جمله آنها  Arunaو همکاران در مطالعه مقایسهای فنون دادهکاوی

کالسبندی را برای هر دو کالس دیابت و سال بهدست آورده بود،

باالترین دقت و حساسیت را مربوط به ماشینبردار پشتی ان ذکر کرد،

ماتری

اغتشاش در الگوریت درخت تصمی گیری تعداد افراد سال

پ

از آن بیز ساده و سپ

درخت تصمی با الگوریت  J48قرار

درست تشخیص داده شده  45مورد و تعداد افراد دیابتی درست

گرفت 13.همچنین  Jeatrakulو همکاران در مطالعه خود دریافتند که

تشخیص داده شده  252مورد نشان داد .در الگوریت نزدیکترین

یافتههای مدل ش که عص ی نس ت به سایر مدلها درستی بهتری نشان
14

همسایه تعداد افراد سال درست تشخیص داده شده  41مورد و تعداد

میدهد .نتایج مطالعه  Tamaو همکار در مقایسه عملکرد بین فنون

افراد دیابتی درست تشخیص داده شده  244بود .در نهایت ماتری

دستهبندی درخت تصمی با الگوریت  ،J48ماشینبردار پشتی ان و بیز

اغتشاش در الگوریت ماشینبردار پشتی ان تعداد افراد سال درست

ساده نشان داد که تفاوت چندانی در صحت دستهبندی این سه مدل

تشخیص داده شده  45مورد و تعداد افراد دیابتی درست تشخیص

وجود ندارد 15.بهنظر میرسد این اختالف در نتایج مطالعات مختلف

داده شده  252مورد بود.

شاید ناشی از تفاوت در دادههای مورد استفاده هر مطالعه باشد و
همین دادههای متنوع موجب عملکرد متفاوت مدلهای مختلف شده
است .بنابراین ه دادههای مورد استفاده و ه ویژگیهای استفاده

بحث

شده در مدل در نتیجه نهایی مطالعه موثر

است.

تحلیل یافتههای این مطالعه نشان داد که بهترین نتایج در هر

براساس نتایج ارایه شده ،مدل درخت تصمی گیری با صحت

چهار معیار مورد مطالعه توسط درخت تصمی گیری بهدست آمده

 )2/99و دقت  )2/19بهترین نتایج را در کالسبندی نمونههای

است .پ

از آن روشهای نزدی ترین همسایگی و ماشینهای بردار

تست نشان

میدهد.

References
7.

Soni J, Ansari U, Sharma D, Soni S. Predictive data mining for
medical diagnosis: An overview of heart disease prediction. Int J
Comput Appl 2011;17(8):43-8.
8. Rajalakshmi K, Chandra Mohan S, Dhinesh BS. Decision Support
System in Healthcare Industry. Int J Comput Appl 2011;26(9):424.
9. Temurtas H, Yumusak N, Temurtas F. A comparative study on
diabetes disease diagnosis using neural networks. Expert Syst
Appl 2009;36(4):8610-5.
10. Habibi S, Ahmadi M, Alizadeh S. Type 2 diabetes mellitus
screening and risk factors using decision tree: results of data
mining. Glob J Health Sci 2015;7(5):304-10.
11. Habibi S. A study on diabetes type II predictive models applying
data mining techniques in expert systems development
;[Dissertation]. Tehran: Iran University of Medical Sciences
School of Health Management and Information Science: 2015.
][Persian
12. Huang Y, McCullagh P, Black N, Harper R. Feature selection and
classification model construction on type 2 diabetic patients' data.
Artif Intell Med 2007;41(3):251-62.

Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG, Valle TT, Hämäläinen H,
Ilanne-Parikka P, et al. Prevention of type 2 diabetes mellitus by
changes in lifestyle among subjects with impaired glucose
tolerance. N Engl J Med 2001;344(18):1343-50.
Heydari I, Radi V, Razmjou S, Amiri A. Chronic complications of
diabetes mellitus in newly diagnosed patients. Int J Diabetes Mellit
2010;2(1):61-3.
Luijks H, Schermer T, Bor H, van Weel C, Lagro-Janssen T,
Biermans M, et al. Prevalence and incidence density rates of
chronic comorbidity in type 2 diabetes patients: an exploratory
cohort study. BMC Med 2012;10(1):128.
Beagley J, Guariguata L, Weil C, Motala AA. Global estimates of
undiagnosed diabetes in adults. Diabetes Res Clin Pract
2014;103(2):150-60.
Zhuo X, Zhang P, Hoerger TJ. Lifetime direct medical costs of
treating type 2 diabetes and diabetic complications. Am J Prev
Med 2013;45(3):253-61.
Rafeh R, Arbabi M. Data mining techniques to diagnose diabetes
using blood lipids. J Ilam Univ Med Sci 2015;23(4):239-47.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tehran Univ Med J (TUMJ) 2019 March;76(12):827-31
http://tumj.tums.ac.ir

Downloaded from tumj.tums.ac.ir at 11:38 IRDT on Monday May 27th 2019

 291نمونه مربوط به کالس دیابت و  55نمونه مربوط به کالس سال

مدلهای مورد مقایسه داشته است.

Designing an intelligent system for diagnosing type 2 diabetes

SMOTE algorithm. In: Neural Information Processing Models and
Applications. Springer; 2010. P. 152-9.
15. Tama BA, Rodiyatul F, Hermansyah H. An early detection method
of type-2 diabetes mellitus in public hospital. TELKOMNIKA
2011;9(2):287-94.

Downloaded from tumj.tums.ac.ir at 11:38 IRDT on Monday May 27th 2019

13. Aruna S, Rajagopalan S, Nandakishore L. An empirical
comparasion of supervised learning algorithms in disease
detection. Int J Inf Technol Converg Serv 2011;1:81-92.
14. Jeatrakul P, Wong KW, Fung CC. Classification of imbalanced
data by combining the complementary neural network and

798

739  تا717 ،91  شماره،76  دوره،9317  اسفند، دانشگاه علوم پزشكی تهران،مجله دانشكده پزشكی

797

Downloaded from tumj.tums.ac.ir at 11:38 IRDT on Monday May 27th 2019

Tehran University Medical Journal, March 2019; Vol. 76, No. 12: 827-831

Brief Report

Designing an intelligent system for diagnosing type 2 diabetes
using the data mining approach: brief report
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Background: Diabetes mellitus has several complications. The Late diagnosis of
diabetes in people leads to the spread of complications. Therefore, this study has been
done to determine the possibility of predicting diabetes type 2 by using data mining
techniques.
Methods: This is a descriptive-analytic study that was conducted as a cross-sectional
study. The study population included people referring to health centers in
Mohammadieh City in Qazvin Province, Iran, from April to June 2015 for screening for
diabetes. The 5-step CRISP method was used to implement this study. Data were
collected from March 2015 to June 2015. In this study, 1055 persons with complete
information were included in the study. Of these, 159 were healthy and 896 were
diabetic. A total of 11 characteristics and risk factors were examined, including the age,
sex, systolic and diastolic blood pressure, family history of diabetes, BMI, height,
weight, waistline, hip circumference and diagnosis. The results obtained by support
vector machine (SVM), decision tree (DT) and the k-nearest neighbors algorithm (kNN) were compared with each other. Data was analyzed using MATLAB® software,
version 3.2 (Mathworks Inc., Natick, MA, USA).
Results: Data analysis showed that in all criteria, the best results were obtained by
decision tree with accuracy (0.96) and precision (0.89). The k-NN methods were
followed by accuracy (0.96) and precision (0.83) and support vector machine with
accuracy (0.94) and precision (0.85). Also, in this study, decision tree model obtained
the highest degree of class accuracy for both diabetes classes and healthy in the analysis
of confusion matrix.
Conclusion: Based on the results, the decision tree represents the best results in the
class of test samples which can be recommended as a model for predicting diabetes
type 2 using risk factor data.
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