تشخیص زودهنگام مننژیت باکتریایی با استفاده از Medical Calculator
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نتایج دومین بررسی ساالنه جامعه سیستم های مدیریت و اطالعات مراقبت سالمت که در سال  2182منتشر شد ،افزایش بی سابقه استفاده پزشکان و
متخصصان مراقبت سالمت از تکنولوژی موبایل را نشان داد .در این میان کاربرد نرم افزارهای  Medical Calculatorکه از طریق تجهیزات ارتباطی
موبایل مانند تلفن همراه ،تبلت .. . PDA ،در دریافت خدمات و اطالعات سالمت به پزشکان و درمانگران کمک می کند ،افزایش چشم گیری داشته است.
این مقاله به کاربرد الگوریتم  Naïve Bayesدر تشخیص زودهنگام مننژیت باکتریایی که می تواند در قالب یک  Medical calculatorقابل استفاده بر
روی تلفن همراه یا تبلت یا  PDAبه کار رود ،می پردازد .این الگوریتم بیماری را با  %99/7 sensitivityو  %95/8 accuracyپیش بینی کرده و از این
طریق به تشخیص زودهنگام بیماری پیش از انجام کشت های زمان بر و هزینه بر تشخیصی می پردازد .تشخیص زودهنگام این بیماری از طریق این
الگوریتم عالوه بر ایجاد صرفه جویی اقتصادی در نظام مراقبت و سالمت از مرگ و میر و عوارض ناشی از تاخیر در تشخیص بیماری ،مقاومت آنتی بیوتیکی
و در نهایت پیشگیری از اپیدمی شدن آن کمک می کند.

واژگان کلیدی:
مننژیت باکتریایی ،Naïve Bayes ،Medical Calculator ،تشخیص زودهنگام ،نظام مراقبت
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پیشینه طرح موضوع دادهکاو به دهه  1890و به صورت ،د ن

 -1مقدمه
توانایی پیش بینی وضعیت سالمت بی شک یکی از چااششهاا
بزرگ در حوزه تحقیقات سالمت میباشد .پیشبینیها ممکن است از
طبقه بند ساده بیماران بر اساس فاکتورهاایی نییار سانن ،ان ن
وضعیت زندگی و  ...تا پیش بینی تاثیر یک دارو یا درمان بار زنادگی
میتوانند در ترکیب با تکنوشوژ هاا ناوین  ICTاز درماانگاران در
انجام وظایف تشخیصین درمانی و پایش و نیارتی حمایت کنناد[.]1
پایش و نیارت در نیام سالمت به معنی گردآور به هنگام دادهها
بیمار و تحلیل و گزارشدهی سریع از دادهها گردآور شاده باه
منیور شناسایی شیوع بیماار هاا عواونی میار نییار منن یات
باکتریایی و پیشگیر از گیترش اپیدمیهاا خطرنااآ آن اا مای

میپردازد»[ .]7یکی از م مترین کاربردها دادهکاو در پزشکین به
کارگیر مدلها دادهکاو پیشبینی کننده 3است زیرا این مدلها
با ترکیب دو یا چند آیتم از دادهها بیمار به عنوان ابزارهایی  ،ت
پیشبینی نتایج باشینی و کمک به تصمیمگیر به کار میروند[.]9
از آنجا که این بیمار عوونی یکی از اوشویتها  WHO4و
وزارت ب داشت درمان و آموزش پزشکی استن همچنین با تو،ه به
موارد گزارشدهی ساالنه این بیمار

در کشور و و،ود بیتر فن

دادهها

این بیمار ن این پ وهش به

آور

اطالعات در گردآور

باشد[.]2بیمار منن یت 1یا شامهآماس عوونت و اشت اب پرده مننا و
مایع مغز – نخاعی میباشد کاه دور مغاز و نخااع را احاطاه کارده
اند[ .]3این بیمار از ،مله بیمار هایی است که از میازان مارگ و
میر و عوارض نیبتا باالیی برخوردار است .از آنجایی که زماان اباتال
به بیمار اغلب در دوران کودکی استن ناه تن اا عاوارض بیماار و

مدلها نیام سالمت کشور را  ،ت برنامهریز ها

معلوشیاتهاا ناشای از آن افاراد مباتال را سااشیان متمااد درگیار

خصوص این بیمار یار نماید.

مینمایدن بلکه عواقب اقتصاد و ا،تماعی نامطلوب آن ،امعه را نیاز
متاثر میسازد[ .]4منن یت باکتریاایی بیماار شاایعی نییات وشای
ترسآور است زیرا میتواند در مدت بییت و چ اار سااعت انیاان را
بکشد .افراد که از منن یت ،ان ساشم به در میبرندن به میزان زیاد

منیور ایجاد مدلها

پیشبینی کننده با استواده از روشها

دادهکاو در شناسایی زودهنگام این بیمار و پیشگیر از اپیدمی
خطرناآ و کشنده آن انجام گرفت و انتیار می رود استواده از این
ب داشتی در

 -2روش کار
بانک اطالعاتی مورد استواده در این پ وهش که تکنیکها داده
کاو بر رو آن ا،را شدن شامل یک ،دول با  30متغیر و 7475

دچار آسیبها برگشت ناپذیر عصبی میشوند[.]5تعداد موارد ابتال

سطر از دادهها

باه منن یات در دنیاا ساااالنه  1/2میلیاون نواار و ماارگ ناشای از آن
 135/000نور برآورد میشود[.]4در دنیا اماروز کاه هماواره خطار
ت دید بیمار ها عوونی ناشی از بحارانهاا طبیعای و،اود داردن
آمادگی برا شناسایی زود هنگام و پاسخ بالدرنگ به بیمار ها یاک

مشکوآ به منن یت باکتریال از کل کشور میباشد .ماشکیت این
بانک مربوط به وزارت ب داشت درمان و آموزش پزشکین معاونت

گردآور

شده سالها

ب داشتن مرکز مدیریت بیمار ها

 1399و  1398بیماران

واگیر بوده و کلیه دادهها

مربوطه از طریق فرم اشکترونیکی از مراکز ب داشت در سراسر کشور
به مرکز مدیریت بیمار ها ارسال و در پایگاه داده این مرکز ذخیره

کلید در سالمت عمومی میباشد[ .]2هار سااشه حادود  2000ماورد
،دیااد مبااتال بااه منن یاات از طریااق مراکااز ب داشااتی درمااانی و

میگردد .متغیرها

هنگام در نیام مراقبت این بیمار به گونها که پاسخگو نیازهاا
پیشگیر و کنترل آن در کشور باشدن بیش از پیش احیاس میشود

رعایت اصل محرمانگین و تاریخ بروز عالئم و تاریخ بیتر شدن
بیمار به دشیل عدم کاربرد در پ وهش حذف شدند مابقی در ،دول
شماره  1آمده است :

بیمارستانها سطح کشور گزارش میشوند .پیشگیر صحیح و باه

بنابراین به کارگیر روشها دادهکاو و ایجااد مادل هاا پایش

این بانک به ،ز نام و نام خانوادگی به دشیل

بینی کننده میتواند در تحلیل دادههاا نیاام پاایش و نیاارت باه
منیور تشخیص زودهنگام بیمار ها کمک کارده و ماا را باه ساو
برنامه ریز ن ا،را و ارزیابی برنامهها بلند مدت  ،ات پیشاگیر و
کنترل بیمار مانند توزیع دارو مناسب و اختصاص مناابع درماانی
دیگر سوق دهد[.]4
1

2
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بیمار را در برگیرد .مدلها حاصل از دادهکاو پایشبینای کنناده

به دهه  1880برمیگردد .به مرور زمان ٬استخراج و کشف سریع و
دقیق اطالعات با ارزش و پن ان از پایگاه دادهها بهعنوان دادهکاو
مورد تو،ه قرار گرفت[ .]6ازاما فیاد 2در  1886دادهکاو را این گونه
تعریف میکند « :دادهکاو به تحلیل مجموعها از دادهها یا
اطالعات به منیور شناسایی اشگوها موید باشقوه و ،دید

آزمایش آگلوتیناسیون التک

و آزمایش رنگ آمیز

موارد که طبقه انجام نشده ذکر شده است با طبقه منوی ،ایگزین

،دول 1متغیرها بانک اطالعاتی نیام مراقبت بیمار منن یت باکتریال

می شود زیرا طبقه انجام نشده با مو وم منوی در انجام تیتها

سن (سال)

مقدار پروتئین مایع مغزی نخاعی

روز

مقدار قند مایع مغزی نخاعی

جنس

کشت ( CSFمایع مغزی نخاعی)

شغل

کشت خون

استان

التکس

دانشگاه

رنگ آمیزی گرم

شهر

تشخیص محتمل

منطقه

تشخیص قطعی

انجام LP

تشخیص نهایی

ظاهر نمونه

آنتی بیوتیک قبل

تعداد گلبول سفید

آنتی بیوتیک بعد

درصد لنفورسیت گلبول سفید

نتیجه درمان

درصد  PMN1گلبول سفید

دریافت واکسن Hib

آزمایشگاهی برابر است .موارد دادهها گمشده 3در کلیه سطرها
مربوط به متغیر هدف (تشخیص ن ایی بر حیب باکتریایی و غیر
باکتریایی) حذف شد .در مورد متغیرها انجام  LPن استعمال آنتی
بیوتیک قبلنتشخیص محتملن تشخیص قطعین واکین مننگوکوآ و
واکین  Hibهیچ گونه داده گمشده و،ود ندارد .مقادیر داده پرت
خویف 4با استواده از روش  Coerceنرم افزار Clementine 1220
با باالترین یا پائین ترین مقدار درون محدوده  3انحراف معیار و
مقادیر داده پرت شدید 5با باالترین یا پایین ترین مقدار درون
محدوده  5انحراف معیار ،ایگزین شدند .با تو،ه به هدف پ وهش و
با درنیر گرفتن متغیر هدفن متغیرها مرتبط  ،ت ورود به مدل و
انتخاب مدل برتر بررسی میشوند .روش انتخاب متغیرها با استواده از
روش  Feature Selectionصورت میگیرد .این روش بر اساس
رتبه بند

برا موید بودن اهداف داده کاو ن پایگاهها داده به پیش
پردازشی به صورت پاآساز و انتقال داده ها نیاز دارند .از آنجا که
داده کاو اغلب بر رو دادههایی انجام میشود که برا سال ها به

6

متغیرها و میزان همبیتگی 7با متغیر هدف عمل

میکند[ .]10متغیرها منتخب برا ورود به مدل در ،دول شماره
 2آورده شده است:
،دول 2متغیرها منتخب با استواده از روش  feature selectionبرا ورود به مدل

نام متغیر

نام متغیر

سن بر حسب روز

مقدار قند

تعداد گلبول سفید

جنسیت بیمار

شناسایی و ادراآ دادهها به آمادهساز دادهها میپردازیم .با تو،ه به

درصد لنفوسیت

انجام LP

هدف پ وهش که شناسایی زودهنگام بیمار منن یت باکتریایی
استن متغیر هدفمان متغیر اسمی ،دید به نام تشخیص ن ایی
گروه بند شده بر حیب موارد باکتریایی (شامل موارد هموفیلوس
انولوآنزان ناییریا منن یتدی و استپتوکوآ پنمونی) و غیر باکتریایی
(شامل موارد ویروسین نامشخص و سایر موارد) است .مقیاس و نوع
متغیر هدفن نوع متد دادهکاو که در این،ا طبقه بند  2است را
مشخص میکند.
به دشیل و،ود انواع مقادیر سن ابتدا بر اساس دستوراشعمل

درصد PMN

ظاهر نمونه

هیتند که
از

چندان مربوط نییتند یا به سادگی گم میشوند .بنابراین پ

مقدار پروتئین

برا رسیدن به هدف پ وهش مدلها مختف را آزمایش کرده
و در ن ایت به مدل برتر که بیشترین حد توکیک را نشان دادند
رسیدیم .این مدل با استواده از تکنیک  ، Naïve Bayesت
شناسایی زودهنگام بیمار میباشند.
قبل از ورود دادهها به مدل با استواده از تکنیک

سازمان  ،انی ب داشتن سنها گروه بند شده[ ]8و در هر یک از

 Feature Selectionفیلترینگ بر رو آن ا صورت میگیرد و با
تو،ه به متغیر هدف (تشخیص ن ایی گروهبند شده بر حیب موارد
باکتریایی و غیر باکتریایی)ن متغیرهایی که بیشترین ارتباط را با
متغیر هدف داشته انتخاب می شوند .همچنین متغیرهایی که
بیشترین همبیتگی با متغیر هدف داشتند را به دشیل ایجاد نتیجه

میشود .در خصوص فیلد ،نییت در موارد که ،نییت ذکر نشده

مشابه حذف میکنیم .این متغیرها شامل کشت CSFن کشت خونن
رنگ آمیز گرمن آزمایش التک ن تشخیص احتماشی و تشخیص

گروهها سنی مقدار متوسط هر گروه در نیر گرفته شده و در فیلد
،دید به نام سن – روز قرار داده شد .همچنین به دشیل و،ود متغیر
سن به روز (برا نوزادان  28-0روز)ن کلیه مقادیر متغیر سن به سال
نیز به معادل آن ا به روز تبدیل شده و در فیلد سن – روز قرار داده
استن بر اساس نام و نامخانوادگی افراد ،نییت مشخص میشود .در
مورد متغیرها

کشت مایع مغز

نخاعی یا CSFن کشت خونن

3

Missing values
outliers
5
extreme
6
Ranking
7
Correlation
4

polymorphonuclear

1

Classification

2

3

Downloaded from jhosp.tums.ac.ir at 6:17 IRDT on Thursday July 19th 2018

نام متغیر

نام متغیر

آن ا نگاهی نشده استن بنابراین دادهها شامل مقادیر

گرم ،در

قطعی میباشند .متغیرهایی که وارد مدل می شوند شامل سنن
،ن ن انجام آزمایش LPن ظاهر مایع مغز نخاعین تعداد گلبول
سوید خونن درصد شنووسیتن درصد PMNن مقدار پروتئین و مقدار
قند میباشد.
با تو،ه به نامتعادل بودن مجموعه داده ها  -و،ود اقلیت تعداد
موارد بیمار (کالس اقلیت) نیبت به موارد غیر بیمار(کالس اکثریت)-
از تکنیک  ، SMOTEت قدرتمند شدن کالس اقلیت استواده
کرده و سپ رکوردهایی را که شامل متغیرها مورد نیر میباشندن
وارد مدل میشوند .در اینجا به دشیل اینکه تکنیک Naïve Bayes
،زو تکنیک ها تنبل 1بوده و زمان زیاد  ،ت ساخت مدل
میبردن به خاطر کاهش زمانن حداقل مقدار  ،ت رسیدن به
بیشترین دقت در نیر گرفته میشود].[12در نتیجه فقط  20درصد
از داده ها  ،ت  Trainوارد مدل میشوند .نتیجه حاصل از Train
و  Testبا هم مقاییه شده و نتیجه با پیشبینی حیاسیت
( % 88/7 )sensitivityو دقت %83/1را به ما نشان میدهد.

accuracy

Sensitivity

139.1

02887

Naïve Bayes
Result

،دول ، 3دول مقاییه نتیجه حاصل از ساخت و ارزیابی مدل
شناسایی زودهنگام بیمار منن یت با استواده از تکنیک Naïve Bayes

 -.نتیجه و جمع بندی
پ وهش حاضر با هدف بررسی کاربرد مدلها پیشبینی
کننده در پزشکی به منیور شناسایی زودهنگام بیمار منن یت
باکتریایی حاد در کشور ایران می باشد که با استواده از عناصر
داده ا متناسب با اهداف پایش و نیارتی بیمار منن یت مربوط به
سال ها  1399و  1398که از طریق فرم ها اشکترونیکی از سراسر
کشور گردآور شده و در پایگاه داده مرکز مدیریت بیمار ها
وزارت ب داشت درمان و آموزش پزشکی ذخیره میشودن انجام شد.
در رسیدن به این هدفن مدلساز بر اساس متغیر هدف تشخیص
ن ایی گروهبند شده بر حیب موارد باکتریایی و غیرباکتریایی انجام
شد .هدف از ساخت مدل پیشبینی کننده با تکنیک Naïve
 Bayesن ایجاد مدلهایی حیاس یا  Sensitiveمیباشد تا بتواند
افراد را که هر کدام از سه میکروارگانییم باکتریایی را دارند
شناسایی کند .بنابراین تا حد امکان  False Negativeآن باید
پایین باشد تا اگر اعالم کرد که هر یک از این سه میکروارگانییم
و استرپتوکوآ
هموفیلوس آنولوانزا نوع bن ناییریامنن یتیدی
پنمونی را ندارد اشتباه نکرده باشد .بنابراین همانطور که در ،دول
شماره  3مشاهده میشودن این مدل با حیاسیت  %8827میتواند
اعالم کند که یکی از این سه میکروارگانییم که موشد اپیدمیها
Laziness
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شده است .با تو،ه به متغیر هدفن موارد دادهها گمشده را حذف

خطرناآ در ،امعه میباشند شناسایی شدهاند .این مدل در قاشب یک
 Medical calculatorبر رو گوشیها تلون همراه یا دیگر
تج یزات اشکترونیکی کمک بزرگی به پزشک در امر تشخیص می
کند از آنجا که انجام تیتها آزمایشگاهی مانند کشت CSFن
التک ویا انجام  CT Scanزمان بر و هزینه بر بوده] [13و از
طرفی امکان ایجاد آزمایشگاه تشخیصی و نیرو انیانی مرتبط با آن
در همه روستاها یا خانهها ب داشت و،ود ندارد و هم چنین چه بیا
تاخیر در امر تشخیص سبب ایجاد عوارض مانند معلوشیتها و گاها
مرگ شودن پ استواده از این مدلها عالوه بر تشخیص زودهنگام
بیمار ن به غرباشگر بیماران منن یت باکتریایی از غیر باکتریایین
ایجاد ب رنامه درمانی و پیشگیر از مقاومت آنتی بیوتیکی کمک
بزرگی خواهد کرد.
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