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امروزه دادههای پزشکی با سرعت فزایندهای جمعآوری و

کشف و استخراج دانش وجود دارد 2.هدف از دادهکاوی استخراج
روشمند دانش ،الگوها ،اطالعات مفید یا روندهای دادههای

انباشته میشوند 1.استخراج اطالعات مفید از حجم بهسرعت در حال

گذشتهنگر ،عظیم و چند بعدی است .استفاده از تکنیکهای

رشد دادههای پزشکی از طریق نسل جدیدی از روشهای تحلیلی و

دادهکاوی میتواند منجر به شناسایی قوانین حاکم بر ایجاد ،رشد و

ابزارهای محاسباتی برای کمک به انسان به یک نیاز فوری تبدیل شده

تسری بیماریها شده و اطالعات ارزشمندی را بهمنظور شناسایی
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علل رخداد بیماریها ،تشخیص ،پیشبینی و درمان بیماریها با توجه

اسمی و پیوسته مناسب است .تکنیک درخت تصمیم  C4.5با تقسیم

به عوامل محیطی حاکم در اختیار متخصصان و دستاندرکاران حوزه

بازگشتی دادهها ،یک درخت تصمیم برای دادهها ایجاد میکند.

سالمت قرار دهد .نتیجه این موضوع میتواند بهمعنای افزایش عمر و
4

ایجاد آرامش برای افراد جامعه باشد.

درخت تصمیم براسای استراتژی اول عمق عمل

مینماید.

همچنین الگوریتمهای رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی نتایج

نفرولیتیازیس یا سنگ کلیه ،وجود سنگهای کلیوی است که
بهدلیل اختالل در تعادل بین حاللیت و رسوب نمکها در مجاری

صحت خوبی را نشان دادند .بهطور کلی رویکردهای یادگیری ماشین
15

نتایج بهتری را در درمان سنگ کلیه ارایه دادند.

ادرار و کلیهها ایجاد میشود 5.هنگامیکه ادرار با ترکیبات نامحلول

 Oladejiو همکارانش یک مدل پیشبینیکننده برای خطر ابتال

حاوی کلسیم اگزاالت و کلسیم فسفات اشباع میشود ،سنگ کلیه

به بیماریهای کلیوی با استفاده از سه الگوریتم یادگیری ماشین تحت

بهوجود میآید که در نتیجه کمبود آب بدن یا استعداد ژنتیکی برای

()Multilayer perceptron

دفع بیش از حد این یونها در ادرار ایجاد میشود.

6

نظارت درخت تصمیم ،پرسپترون چند الیه

و الگوریتم ژنتیک ارایه دادند .در این مقاله نتیجهگیری شد که

عوامل خطر سنگ کلیه شامل سن ،نژاد ،تحصیالت ،توده بدن،
فشار خون باال و ادرارآورها در کنار مصرف شیر ،قهوه ،چای ،نوشابه،
7

الکل و مکمل ویتامین  Cاست.

پرسپترون چند الیه با استفاده از  33متغیر شناسایی شده توسط
7

متخصصان غدد با صحت  %100بهترین عملکرد را دارد.

این مطالعه بر توسعه یک مدل پیشبینی برای طبقهبندی علت

شیوع مادامالعمر بیماری سنگ کلیه  %14است و اطالعات

سنگ کلیه در اصفهان با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی براسای

8

اطالعات تاریخی استخراج شده در مورد علت سنگ کلیه متمرکز

اپیدمیولوژیک تایید کرده است که این موضوع در حال افزایش است.

عالوه بر این ،حداقل  %50از بیماران در طی  10سال دچار عود سنگ

شده است.

9

کلیه خواهند شد.

بیماری سنگ کلیه عالوه بر اثرات مخربی که بر کیفیت زندگی
بیمار دارد ،عواقب اقتصادی گستردهای را نیز در پی دارد .هزینه
ساالنه این بیماری در ایاالت متحده تا سال  2030بیش از چهار
میلیارد دالر تخمین زده میشود.

روش بررسي
شامل چهار قسمت جمعآوری اطالعات ،تبدیالت دادهای،
مشخص شدن صفات هدف ،معیارهای ارزیابی و معرفی تکنیکهای

10و11

یک مطالعه کوهورت آیندهنگر نشان داد افراد مبتال به بیماری

مورد استفاده است:

سنگ کلیه  50-%67بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماری مزمن

جمعآوری اطالعات :مجموعه داده شامل اطالعات بیمارانی

کلیوی هستند .همچنین گروه مبتال به سنگ کلیه دو برابر خطر ابتال به

است که در شهر اصفهان زندگی میکنند و در معرض سنگ کلیه قرار

بیماری کلیوی در مرحله نهایی را دارند.

داشتهاند .این مجموعه شامل  353بیمار سنگ کلیه است.

12

پیشبینی زود هنگام و کاهش اثرات این بیماری ،ارایه نمود 13.عالوه

ابتال به بیماری دیابت ،فشار خون ،وزن ،وزن ایدهآل ،تعداد گلبول

بر این ،این روش میتواند تعداد آزمایشهای رادیوگرافی غیر

سفید خون ،هموگلوبین خون ،حجم متوسط گلبول قرمز خون ،تعداد

ضروری ،مانند  CT scanرا در محیط مراقبت حاد کاهش دهد.

14

پالکت خون ،قند خون ،اوره ،نیتروژن اوره خون ،کراتینین خون ،نرخ

 Kaladharبرای پیشبینی سنگ کلیه از روشهای یادگیری ماشین

فیلتراسیون گلومرولی ،اسید اوریک ،فسفر ،سدیم ،چگالی نسبی یا

استفاده کرد .در این مطالعه درخت تصمیم  C4.5و جنگل تصادفی

وزن مخصوص ادرار ) ،(SGتعداد گلبول قرمز خون ،فسفالت،

صحت  %93و ماشین بردار پشتیبانی صحت  %91/98را بهدست آوردند.

اگزاالت ،سیترات ،سیستئین ،اسید یا بازی بودن خون ( )PHاست.

(Iterative

پس از مشورت با خبرگان ،از این  25صفت 19 ،صفت

) ID3 Dichotomiser 3است .این الگوریتم معموال برای ویژگیهای

جنسیت ،شغل ،ابتال به بیماری دیابت ،فشار خون ،وزن ،وزن ایدهآل،

الگوریتم درخت تصمیم  C4.5ارتقا یافته
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تعداد گلبول سفید خون ،هموگلوبین خون ،حجم متوسط گلبول قرمز

میکند که عضو کالی منفی هستند و دستهبند آنها را بهطور صحیح

خون ،تعداد پالکت خون ،قند خون ،اوره ،نیتروژن اوره خون،

عضو کالی منفی قرار داده است.

کراتینین خون ،نرخ فیلتراسیون گلومرولی ،فسفر ،چگالی نسبی یا وزن

مثبت کاذب ،رکوردهایی را مشخص میکند که عضو کالی منفی

مخصوص ادرار  ،SGتعداد گلبول قرمز خون و اسید یا بازی بودن

هستند اما دستهبند آنها را به اشتباه عضو کالی مثبت قرار داده است.

خون ( )PHانتخاب شدند.

منفی کاذب ،رکوردهایی را مشخص میکند که عضو کالی مثبت

آمادهسازی داده :بسیاری از صفات مورد استفاده از قبیل قند

17

خون ،اوره ،نیتروژن اوره خون و غیره عددی هستند .اکثر این دادهها

گروه هدف شامل هفت کالی با سه مقدار پایین ،نرمال و باال

از قبیل اوره ،نیتروژن اوره خون ،کراتینین خون ،فسفر و تعداد گلبول

است .در واقع برای هر یک از کالیها بهصورت جداگانه تکنیکها

سفید خون تبدیل به بازههای سهتایی پایین ،نرمال و باال شدند.

استفاده خواهند شد .معیارهای مختلفی برای ارزیابی استفاده میشود.

قند خون تبدیل به چهارتایی پایین ،نرمال ،پیشدیابت و دیابت

هستند اما دستهبند آنها را به اشتباه عضو کالی منفی قرار داده است.

یکی از این معیارها  Accuracyاست که هرچه دقت این معیار

شد .فشار خون و دیابت به بازه دوتایی برحسب اینکه فرد دیابت یا

نزدیکتر باشد ،نتیجه بهتری خواهد داشت.

فشار خون دارد یا ندارد ،تقسیم شد.

فرمول زیر محاسبه میشود :

18

این معیار براسای

بازههای  61-80 ،40–60و  81-99و بیشتر از  100برای وزن
و بازههای  61-80 ،40–60برای وزن ایدهآل در نظر گرفته شد .نرخ
فیلتراسیون گلومرولی به سه بازه نارسایی کلیوی ،افت عملکرد کلیه و

معیار دیگر ،معیار  Confidenceاست.

19

این معیار مشخص

عملکرد طبیعی کلیهها) تبدیل شد .تعداد گلبول قرمز خون تبدیل به

مینماید که برحسب فرضیات ،چه میزان میتوان به حکم اطمینان

سه بازه کم ،نرمال و زیاد شدند.

داشت .این معیار هرچه به یک نزدیکتر باشد ،عملکرد بهتری دارد.

مشخص شدن صفات هدف :در این مطالعه شش صفت

معرفی تکنیکهای دادهکاوی :تکنیکهای مورد استفاده برای هر

هدف تعیین شده است که شامل صفات سدیم ،فسفات ،اگزاالت،

یک از شش صفت بهصورت جداگانه استفاده میشود .نرمافزار مورد

سیترات ،سیستئین و اسید اوریک است .هر شش صفت هدف از

استفاده ،رپیدماینر خواهد بود.

(.)Software, Germany RapidMiner

علل ابتالی افراد به سنگ کلیه هستند .همچنین هر شش صفت

تکنیکهای مورد استفاده در این مطالعه شامل جنگل تصادفی ،شبکه

عددی هستند .هر شش صفت به بازه های سه تایی پایین ،نرمال و

عصبی و ماشین بردار پشتیبان خواهد بود.

باال تقسیم شدند.

طبق پژوهشهای انجام شده در خصوص تکنیکهای دادهکاوی

معیارهای ارزیابی :این مطالعه از مجموعه داده های آزمون

بر روی مجموعه دادههای بیماریهای مختلف ،تکنیک شبکه عصبی

برای ارزیابی روش ها استفاده کرده است .ابتدا یک ماتریس

از متداولترین روشهای توسعه مدلهای پیشبینی نتایج در زمینه

در هم ریختگی محاسبه می شود که شامل معیار های مختلفی از قبیل

پزشکی است.

20و23

زمینه یادگیری ماشین و به طور خاص موضوع طبقه بندی آماری،

انجام مدل سازی آماری غیر خطی مورد استفاده قرار گیرند و

16

( )Logistic regression

ماتریس در هم ریختگی به عنوان ماتریس خطا نیز شناخته می شود.

جایگزینی جدید برای رگرسیون لجستیک

ماتریس درهمریختگی ،یک جدولبندی خاص است که اجازه

ارایه دهند .شبکه های عصبی مزایای زیادی از جمله نیاز به

میدهد تا عملکرد یک الگوریتم ،بهطور معمول یادگیری نظارت شده،

آموزش آماری کمتر ،توانایی تشخیص ضمنی روابط غیر خطی

مجسم شود .مثبت واقعی ،تعداد رکوردهایی را مشخص میکند که

پیچیده بین متغیرهای وابسته و مستقل ،توانایی تشخیص همه

عضو کالی مثبت هستند و دستهبند آنها را بهطور صحیح عضو

تعامالت احتمالی بین متغیرهای پیشبینی کننده و در دستری بودن

کالی مثبت قرار داده است .منفی واقعی ،رکوردهایی را مشخص

24

الگوریتمهای

آموزشی

متعدد

را

ارایه

می دهند.
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تکنیک جنگل تصادفی نیز از جمله تکنیکهای پر کاربرد در
زمینه دادهکاوی است 21.این تکنیک میزان پیشبرازش را که یکی از

يافتهها

مشکالت درختان تصمیم است کاهش داده و به بهبود میزان صحت

 19صفت بهعنوان پیشبینیکننده در نظر گرفته شده است .با

کمک میکند .همچنین این تکنیک با هر دو نوع مقادیر اسمی یا

توجه به جدول  ،1تعداد مردان دو برابر زنان است .همچنین کارمندان

دستهای و مقادیر پیوسته بهخوبی کار میکند .از طرف دیگر بهدلیل

و بازنشستگان تنها  %15افراد و خانهدارها %30افراد را تشکیل

استفاده از رویکرد مبتنی بر قاعده در این تکنیک نیاز به نرمالسازی

میدهند و بقیه شغلها جزو مشاغل آزاد بوده و  %55شغلها را

دادهها وجود ندارد .تکنیک جنگل تصادفی اغلب دقیقتر از یک

تشکیل میدهند .همچنین  119نفر از افراد فشار خون دارند و غالب

طبقهبندیکننده واحد است .این تکنیک دارای توانایی مدیریت دادهها

افراد وزنشان بین  81-99است.

بدون پیشپردازش و عدم نیاز به کوچکسازی و تبدیل دادهها

متغیر هدف شامل شش کالی دو مقداری سدیم ،سیترات،

25

اسید اوریک ،ا گزاالت ،فسفات و سیستئین تعریف شده است.

تکنیک ماشین بردار پشتیبان نیز یکی از موفقترین الگوریتمهای

 135نفر سنگ کلیه از نوع اگزاالت دارند و  123نفر از آن ها

طبقهبندی در حوزه دادهکاوی است 26.ماشین بردار پشتیبان از یک

فسفات ،در مقابل تنها  22نفر سنگ کلیه از نوع سدیم دارند.

است.

فضا با ابعاد باال برای انجام طبقهبندی باینری استفاده میکند.

27

(جدول .)2

ماشین بردار پشتیبان یک روش طبقه بندی غیر خطی و غیر

طبق جدول  ،3بهترین عملکرد مربوط به تکنیک ماشین بردار

پارامتری نویدبخش جدید است که در حال حاضر نتایج خوبی در

پشتیبان در کالی اسید اوریک ،ماشین بردار پشتیبان در کالی

زمینه تشخیص پزشکی ،و سایر زمینهها نشان داده است .ماشین

اگزاالت و شبکه عصبی در کالی سیستئین است .بدترین عملکرد هم

بردار پشتیبان حتی با وجود مقداری سوگیری در مجموعه داده

مربوط به تکنیک جنگل تصادفی در کالی سیترات است .جنگل

آموزشی ،می تواند نتا یج طبقه بندی با صحت باال و قوی را

تصادفی در کالی سیستئین با  %89/6صحت نسبت به سایر کالیها

بر اسای مبانی نظری تولید کند ،حتی اگر داده های ورودی غیر

عملکرد بهتری داشته است.

یکنواخت و غیر خطی باشند .بنابراین این تکنیک می تواند به

با استفاده از تکنیک جنگل تصادفی ،در مجموع برای هر یک

ارزیابی راحت تر اطالعات مرتبط کمک کند 28 .در واقع این روش

از کالی ها ،یک قانون استخراج شده که نسبت به بقیه میزان

به دنبال رابطه خطی با حاشیه اطمینان ب اال بین متغیرهای مستقل و

اطمینان بیشتری داشته است .بنابراین در نهایت شش قانون

وابسته است.

استخراج شده است که این قوانین بر حسب میزان اطمینان

ارزیابی در مرحله ارزیابی  353نمونه و  25صفات در نظر

به صورت نزولی مرتب شده اند .مطمئن ترین قوانین با میزان

گرفته شده است .تقسیم بندی مجموعه داده ای به مجموعه

اطمینان  %66مربوط به دو کالی سیترات و سدیم هست و کم

آموزشی و تست ،از روش  10-fold cross validationاستفاده

اطمینان ترین قاعده با اطمینان  %50مربوط به کالی اگزاالت

می شود .بر این اسای  353نمونه موجود به  10گروه تقسیم

است( .جدول .)4

مجموعه داده ای اصلی را تشکیل می دهد به عنوان مجموعه داده

بهصورت جداگانه اعمال شود سپس وزن مستخرج برای صفات

آموزشی و یک گروه باقی مانده ،که  10 %مجموعه داده ای اصلی را

موجود در قوانین  1-6استخراج شده است .در نهایت میانگین این

تشکیل می دهد به عنوان مجموعه داده ای تست در نظر گرفته

وزنها محاسبه شده است و نتایج آن در جدول  5آمده است .میانگین

می شود .از مجموعه داده ای آموزشی برای تولی د الگوهای ورودی

صفاتی که کمتر از  0/05است در جدول  5نیامده است .با استفاده از

جهت ساخت مدل طبقه بند و از مجموعه داده ای تست برای

روش ماشین بردار پشتیبان ،عواملی مانند فشار خون ،اوره و شغل،

ارزیابی صحت آن استفاده می شود.

سه عامل تاثیرگذار بودند.
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جدول  :1خصوصيات ،مقادير و تعداد مربوط به مجموعه دادهاي بيماران سنگ كليه
مقادير (تعداد)

خصوصيات

مرد ( )210و زن ()112

جنسيت

آزاد (شیشهبر ( ،)6فروشنده ( ،)23راننده ( ،)14کارگر ( ،)25بیکار ( ،)20منشی ( ،)8آرایشگر ( ،)7پیمانکار ( ،)9کشاورز ( ،)5زرگر ( ،)6پلیس

شغل

( ،)3خانهدار ( ،)78کارمند( )45و بازنشسته ()14
بله ( )42و خیر ()215

ديابت
فشار خون

دارد (بیشتر از  12و کمتر از  )119( )11و ندارد ()145( )12-11

وزن

 )140( 81-99 ،)126( 61-80 ،)21( 40-60و بیشتر از )28( 100
 )65( 40- 60و )140( 61-80

وزن ايدهآل

پایین (کمتر از  ،)48( )70نرمال ( ،)125( )70-90پیشدیابت ( ،)105( )125-100دیابت (بیشتر از )52( )125

قند خون
تعداد گلبول قرمز خون

کم (کمتر از  4/7میلیون سلول در  ،)180( )µlنرمال( 4/7-6/1میلیون سلول در  ،)93( )µlزیاد (بیشتر از  6/1میلیون سلول در )62( )µl

هموگلوبين خون

پایین (کمتر از  ،)112( )12نرمال( ،)175( )12-16باال(بیشتر از )42( )16

فسفر

پایین (کمتر از  ،)60( )3نرمال ( ،)201( )3-4/5باال (بیشتر از )17( )4/5

اوره

پایین (کمتر از  ،)105( )10نرمال ( ،)143( )40-10باال (بیشتر از )75( )40
پایین (کمتر از  ،)71( )7نرمال ( ،)161( )20-7باال (بیشتر از )77()20

نيتروژن اوره خون

پایین (کمتر از  ،)63( )0/3نرمال( ،)150( )0/3-1/4باال (( )79بیشتر از )1/4

كراتينين خون
نرخ فيلتراسيون گلومرولي

نارسایی کلیوی (کمتر از  ،)140( )15افت عملکرد کلیهها ( ،)70( )90-15عملکرد طبیعی کلیهها (بیشتر از )95( )90

تعداد پالكت خون
حجم متوسط گلبول قرمز

پایین (کمتر از  ،)89( )150نرمال ( ،)161( )150-450باال (بیشتر از )94( )450
پایین (کمتر از  ،)84( )80نرمال ( ،)204( )96-80باال(بیشتر از )21( )96
پایین (کمتر از  ،)107( )5000نرمال ( ،)211( )10000-5000باال (بیشتر از )17()10000
اسیدی (کمتر از  ،)35( )7/35نرمال ( ،)39( )7/35-7/45قلیایی (بیشتر از )50( )7/45

تعداد گلبولهاي سفيد
خون
PH

چگالي نسبي

پایین (کمتر از  ،)75( )1/002نرمال ( 1/03تا  ،)160( )1/002باال (بیشتر از )30( )1/03

SG

جدول  :2كالسهاي مختلف سنگ كليه و تعداد اعضاي آنها
سديم

سيترات

اسيد اوريک

اگزاالت

فسفات

سسيتئين

كالس
سنگ كليه از نوع مشخص شده است

22

112

63

135

123

74

سنگ كليه از نوع مشخص شده نيست

203

185

227

153

164

159

روشها

سديم

سيترات

اسيد اوريک

اگزاالت

فسفات

سسيتئين

جنگل تصادفي

%83/3

%79/2

%85/4

%88

%83/3

%89/5

ماشين بردار پشتيبان

%83/3

%87/7

%95/8

%95/8

%81/3

%93/6

شبكه عصبي

%87/7

%85/4

%93/6

%93/6

%80/4

%95/8
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جدول :4قوانين مستخرج از اعمال تكنيکهاي مختلف دادهكاوي بر روي مجموعه دادهاي
Confidence

Result

Condition

علت سنگ کلیه پایین بودن سیترات خواهد

اگر  PHخون اسیدی باشد و فشار خون فرد باال باشد و قند خون از نوع پیشدیابت

بود

باشد

0/66

علت سنگ کلیه باال بودن سدیم خواهد بود

اگر چگالی نسبی  SGپایین باشد و اوره پایین باشد

Rule 2

0/63

علت سنگ کلیه باال بودن فسفات خواهد بود

اگر  PHخون اسیدی باشد و شغل فرد آزاد باشد و وزن فرد بین  80-100باشد

Rule 3

0/63

علت سنگ کلیه باالبودن سیستئین خواهد بود

0/66

0/58
0/5

Rule

اگر نرخ فیلتراسیون گلومرولی متناظر با افت عملکرد کلیهها باشد و تعداد گلبول قرمز
خون پایین باشد و شغل آزاد باشد

علت سنگ کلیه باال بودن اسید اوریک خواهد

اگر تعداد گلبول سفید از نوع نرمال باشد و نرخ فیلتراسیون گلومرولی باال باشد و

بود

جنسیت مرد باشد

علت سنگ کلیه باال بودن اگزاالت خواهد بود

اگر نیتروژن اوره خون باال باشد و وزن فرد بین  80-100باشد

Rule 1

Rule 4

Rule 5
Rule 6

جدول  :5ميانگين وزن مستخرج با استفاده ازتكنيک ماشين بردار پشتيبان براي هر يک از صفات
وزن

صفت
نيتروژن اوره خون

0/077
0/110

جنسيت
وزن
نرخ فيلتراسيون گلومرولي
تعداد گلبول قرمز خون

0/081
0/086
0/058
0/058

شغل

0/184

تعداد گلبول سفيد

0/057
0/042
0/142

PH

چگالي نسبي
اوره

SG

0/204
0/057

فشار خون
قند خون

سطح سیترات بیان شده است .با اینحال ،رژیم کم پروتئین توصیه

بحث

نمیشود .در عوض ،یک رژیم پروتئینی مناسب ،متشکل از 0/1-8 gr

فشار خون فرد باال باشد و قند خون از نوع پیشدیابت باشد آنگاه
علت سنگ کلیه ،پایین بودن سیترات خواهد بود .غذاهایی که بار
29

اسیدی باالیی دارند شامل گوشت ،ماهی ،مرغ ،پنیر و تخم مرغ است.

30

کمتر اسیدی میکند و منبع پروتئین ترجیحی است.

یکی دیگر از علل ایجاد سنگ کلیه پایین بودن اسید اوریک بود.
افزایش سن ،شرایط گرم و خشک محیطی ،جنسیت مرد ،کاهش

رژیم غذایی با پروتئین حیوانی باال نهتنها کلسیم ادرار و غلظت اسید

حجم ادرار و کاهش  PHادرار از عوامل مهم در بروز نفرولیتیاز اسید

اوریک را افزایش میدهد ،بلکه باعث کاهش سطح سیترات و  PHادرار

اوریک است .تقریبا  2/3سنگهای کلیه اسید اوریک را میتوان با

میشود .در قاعده اول هم رابطه بین اسیدی بودن  PHادرار و پایین بودن

افزایش  PHو حجم ادرار همراه با کاهش هیپراوریکوزوری
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سیترات :قاعده اول بیان مینماید که اگر  PHخون اسیدی باشد و

پروتئین در  kgاست .پروتئین گیاهی نسبت به پروتئین حیوانی ،ادرار را

Mortazavi
استفادهetازM.,
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( )Hyperuricosuriaحل کرد 31.طبق قاعده پنجم هم ،جنسیت مرد در

دادهکاوی شناسایی نمود .او عاواملی مانند فشاار خون ،سطح کلسیم،

بروز سنگ کلیه از نوع اسید اوریک موثر است.

جنسیت ،سطح اسید اوریک ،دیابت ،حالت تهوع را بهعنوان عوامل

سنگهای کلسیم :اگزاالت کلسیم و فسفات کلسیم .باال بودن
اگزاالت یکی دیگر از عوامل ایجاد سنگ کلیه بود .عود سنگ کلسیم

35

موثر بر سنگ کلیه برشمرد .در مطالعه ما هم عواملی مانند فشار
خون و دیابت در قواعد مستخرج ذکر شده است.

بیشتر از سایر انواع سنگ کلیه است .برای پیشگیری از اگزاالت

محدودیت خاصی در پژوهش وجود ندارد .پیشنهاد میشود در

کلسیم ،باید با خوردن رژیم غذایی حاوی میوهها و سبزیجات،

مطالعات دیگر از مجموعههای دادهای شهرهای دیگر ایران استفاده

مصرف سیترات مکمل یا تجویز شده یا نوشیدن آبهای معدنی

شده و نتایج آن با نتایج اصفهان مقایسه شود تا بررسی شود آیا

قلیایی ،ادرار قلیایی شود .برای جلوگیری از سنگهای فسفات کلسیم،

موقعیت جغرافیایی میتواند بر نتایج مستخرج تاثیر بگذارد یا خیر.

32

ادرار باید اسیدی شود.

نتیجهگیری :سنگ کلیه میتواند بهدالیل مختلفی از جمله پایین

طبق قاعده سوم هم اسیدی بودن  PHو اضافه وزن در بروز

بودن سیترات ،باال بودن اسید اوریک ،باال بودن اگزاالت کلسیم باشد

سنگ فسفات کلسیم موثر است .همچنین طبق قاعده ششم ،افزایش

و برای هر یک از این دالیل ،عواملی مختلفی میتواند موثر باشد .در

وزن در بروز سنگ کلسیم اگزاالت موثر است.

این پژوهش با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی ،این عوامل در قالب

یکی دیگر از علل ایجاد سنگ کلیه در این مطالعه ،باال بودن سدیم

قواعد استخراج شدهاند.

بود .در یک مطالعه نشان داده شد که دریافت سدیم در رژیم غذایی با

با وجود اینکه بیشتر دادهها غیر عددی بودند ولی قابل تبدیل به

افزایش  11-%61خطر ابتال به سنگ کلیه ،پس از تنظیم سایر عوامل خطر

عدد بودند ،تکنیکهای مانند ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی

نفرولیتیازیس همراه بود .این اثر در زنانی که بیشترین میزان سدیم در روز

عملکرد مناسبی داشتند .مطمئنترین قانون بیان میکند که اگر

را بیش از  3249 mgدریافت کردهاند ،بارزتر است 33.طبق قاعده شماره

خون اسیدی باشد و فشار خون فرد باال باشد و قند خون از نوع

دو ،کاهش وزن مخصوص ادرار میتواند در باال بردن سدیم موثر باشد.

پیشدیابت باشد علت سنگ کلیه ،پایین بودن سیترات است .با

PH

سیستئین :باال بودن سیستئین یکی دیگر از عوامل ایجاد سنگ

استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان ،عواملی مانند فشار خون ،اوره

کلیه بود .در یک مطالعه گذشتهنگر که از  442بیمار مبتال به

و شغل سه عامل تاثیرگذار بودند .همچنین اضافه وزن و دیابت در

سیستینوریا جمعآوری شده بود %27 ،بیماران نرخ فیلتراسیون

سه قانون از شش قانون مستخرج بهعنوان عوامل حضور دارند.

گلومرولی کمتر از  60میلی لیتر در دقیقه تخمین زده شده بودند که

بنابراین افراد باید بیشتر مراقب وزن خود باشد چون عالوه بر دیابت

نشاندهنده درجه بیماری مزمن کلیه است.

آنها را در معرض بیماری سنگ کلیه هم قرار خواهد داد.

فشار خون باال نیز در این مطالعه شایع بود %28/6 ،از بیماران

سپاسگزاری :این مقاله حاصل از طرج تحقیقاتی تحت عنوان

دارای فشار خون باال بودند 34.طبق قاعده چهارم ،اگر نرخ فیلتراسیون

"پیشبینی نوع سنگ کلیه با استفاد از تکنیکهای دادهکاوی "مصوب

گلومرولی متناظر با افت عملکرد کلیهها باشد میتواند در ایجاد سنگ

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال  1399با کد اخالق

کلیه از نوع سیستئین موثر باشد.

 IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.520میباشد که با حمایت
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Predicting the cause of kidney stones in patients using random forest,

support vector machine and neural network
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Background: Today, with the advancement of technology in various fields, the
importance of recording data in the field of health is increasing so much that for many
diseases around the world, including kidney disease, registration systems have been set
up. This is happening in our country and in the future, the number of these systems will
increase. The medical data set contains valuable information that will be timeconsuming and costly to obtain using laboratory methods, so there is a need for lowcost methods for extracting information. This study focuses on developing a predictive
model for classifying the cause of kidney stones in Isfahan using three data mining
techniques.
Methods: This cross-sectional research has been done from February 2021 to May
2021. The used medical data set includes information of 353 kidney stone patients in
Isfahan. In this study, six target attributes of sodium, phosphate, oxalate, citrate,
cysteine and uric acid were identified. The techniques for each of the 6 attributes are
used separately. The techniques used in this study were three data mining techniques
including random forest (RF), artificial neural network (ANN) and support vector
machine (SVM).
Results: The best performance in terms of accuracy is related to support vector machine
techniques in uric acid class, support vector machine in oxalate class and neural
network in cysteine class. The worst performance is related to the random forest
technique in the citrate class. The safest rules with a 66% confidence level are for the
citrate and sodium classes, and the least reliable rule with a 50% confidence level is for
the oxalate class.
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Conclusion: Kidney stones can occur due to various reasons such as low citrate and
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high calcium oxalate. For example, for citrate, factors such as blood pH (potential of
hydrogen), blood sugar and blood pressure are effective. To prevent any of the causes
of kidney stones, factors should be controlled.
Keywords: data mining, forecasting, kidney stones.
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