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 6گروه انفورماتيک پزشكي ،دانشكده پيراپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران
 2بخش جراحي عمومي ،بيمارستان فوق تخصصي شهيد مدرس ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران
(دريافت مقاله -31/1/61 :پذيرش مقاله)31/62/3 :

چكيده
زمينه :آپانديسيت حاد ،شايعترين علت مراجعۀ بيماران با دردهای شكمي به اورژانس بيمارستانها و آپاندکتومي شايعترين عمل جراحي
اورژانس است .با وجود ابداع روشهای گوناگون تشخيصي ،ميزان آپاندکتومي غيرضروری قابل توجه است .استفاده از روشهای هوش
مصنوعي و يادگيری ماشيني ميتواند فرآيند تشخيص و درمان را بهبود بخشد .در اين پژوهش از سيستم ماشينبردار پشتيبان جهت کمک
به تشخيص آپانديسيت حاد با هدف افزايش صحت تشخيصي و کاهش ميزان آپاندکتومي غيرضروری و پيامد های جراحي استفاده شد.
مواد و روشها :طي پژوهشي توسعهای ،با مطالعۀ متون تخصصي بيماریهای دستگاه گوارش ،متغيرهای مؤثر تشخيصي گردآوری و در قالب
چک ليست دستهبندی و توسط متخصصان ارزيابي شدند 636 .مورد از پروندۀ بيماراني که طي سال  6834در بيمارستان فوق تخصصي شهيد
مدرس عمل آپاندکتومي شده بودند ،پايگاه داده را تشكيل دادند .سپس سيستم ماشين بردار پشتيبان با معماریهای مختلف جهت تعيين بهترين
عملكرد تشخيصي پيادهسازی و مقايسه گرديد .از شاخصهای حساسيت ،صحت و مشخصه جهت ارزيابي استفاده شد.
يافتهها :خروجي بهدست آمده از سيستم ماشينبردار دارای حساسيت ،مشخصه و صحت  36/7درصد 31/2 ،درصد و  31درصد بود که
بيانگر عملكرد مناسب آن در تشخيص آپانديسيت حاد است.
نتيجهگيری :با استناد به نتايج ميتوان گفت که استفاده از سيستم ماشين بردار پشتيبان طراحي شده در تشخيص آپانديسيت حاد ،با هدف
تشخيص به موقع ،جلوگيری از آپاندکتومي غيرضروری ،کاهش مدت بستری و هزينههای درماني بيمار مؤثر خواهد بود.
واژگان کليدی :آپانديسيت ،تشخيص ،ماشينبردار پشتيبان ،هوش مصنوعي ،يادگيری ماشيني
* تهران ،گروه انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
E mail: triplex.mmm@gmail.com
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تشخیص بهتر آپاندیسیت حاد با استفاده از هوش مصنوعی
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مقدمه
با دردهای شکمی به بخشهای اورژانس مراجعه

نمرهدهی آلورادو و روش نمرهدهی اصالح شده آلورادو

میکنند آپاندیسیت حاد و به دنبال آن یکی از شایعترین

زمانی که به جمعیتهای آسیا و خاورمیانه عرضه

اعمال جراحی اورژانس در جراحی عمومی ،آپاندکتومی

میشوند حساسیت و اختصاصی بودن ضعیفی دارند

است ( .)1احتمال ابتال به آپاندیسیت حاد در طول عمر،

( .)7میزان حساسیت و اختصاصی بودن روش آلورادو

هفت درصد گزارش شده که در سنین  11تا  01سال

در مطالعات مختلف به ترتیب بین  50تا  88درصد و

بیشتر محتمل است .این احتمال برای آقایان  6/7درصد

 75تا  81درصد بوده است ( 7و .)8

و برای خانمها  8/6درصد بوده و شیوع آن در دهۀ دوم

در میان روشهای تصویربرداری ،سونوگرافی یک

زندگی باالتر است (.)2

روش غیرتهاجمی ،ایمن ،ارزان و در دسترس است که

تشخیص بالینی آپاندیسیت حاد تخمینی ذهنی از

در بیشتر مراکز درمانی کشور وجود داشته و به عنوان

احتمال التهاب آپاندیس بر اساس متغیرهایی است که به

روش تصویربرداری انتخابی در تشخیص آپاندیسیت به

تنهایی قدرت تمیزدهندگی باالیی ندارند اما زمانی که

کار میرود ونیز از دقت نسبتاً خوبی ( 87–66درصد)

به صورت ترکیبی استفاده میشوند ،ارزش تشخیصی

نیز برخوردار است (.)0

باالیی خواهند داشت .فرآیند تشخیصی یاد شده را

سی تی اسکن روشی دقیق برای تشخیص فرآیندهای

میتوان با استفاده از سیستمهای نمرهگذاری بالینی که

التهابی است .طی مطالعات متعدد انجام شده ،استفاده از

از متغیرهای مؤثر در تشخیص آپاندیسیت حاد استفاده

سی تی اسکن در تشخیص آپاندیسیت حاد ،آپاندکتومی

میکنند علمیتر و عملیتر کرد .سیستم نمرهگذاری

منفی را به میزان قابل توجهی کاهش داده است ( .)6با

آلورادو

اینکه سی تی اسکن مزایای قابل توجهی در زمینۀ

( )Alvaradoپیشنهاد شد .این روش نمرهگذاری بر

تشخیصی عرضه کرده است؛ از معایب آن به این موارد

روی یافتههای بالینی خاص استوار است .همچنین

میتوان اشاره کرد :این روش بیمار را در معرض

مطالعات مختلف دقت تشخیصی آلورادو را تا

تشعشعات رادیواکتیو قرار میدهد ،هزینۀ انجام این

 88–78درصد گزارش کردهاند ( .)0روش نمرهگذاری

روش بسیار است ،در مورد خانمهای باردار قابل استفاده

آلورادو از پرکاربردترین روشهای نمرهگذاری در این

نیست ،آلرژی به مادۀ حاجب چه در نوع تزریق وریدی

زمینه است (.)8

چه در نوع خوراکی در بعضی افراد وجود دارد ،در همۀ

روش نمرهگذاری واکنش التهابی آپاندیسیت 1نیز شبیه

مراکز بهداشتی درمانی در دسترس نیست و انجام آن

به روش آلورادو است با این تفاوت که در آن متغیرها

نسبت به روشهای عکسبرداری زمان بیشتری الزم

سطوح بیشتری دارند و پروتئین واکنشی سی را نیز به

دارد (.)1

عنوان متغیر در نظر گرفته است ( 5و  .)6با این وجود

با اینکه از دو روش تصویربرداری مذکور برای

روشهای نمرهگذاری بالینی مقبولیت زیادی در

تشخیص آپاندیسیت حاد استفادۀ فراوانی میشود ولی

مانترلس

()Mantrels

توسط

آقای

Appendicitis inflammatory response score
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یکی از باالترین احتمالهای تشخیصی برای بیمارانی که

تشخیص آپاندیسیت حاد بهدست نیاوردهاند ( .)1روش

ميرحسيني و همكاران

تشخيص بهتر آپانديسيت حاد846 /

درصد تشخیص اشتباه آپاندیسیت حاد در خانمها

استفاده از ویژگیهای ثبت شده ،چند سیستم

مخصوصاً در سنین باروری بیشتر از آقایان است

نمرهگذاری جهت کمک به تشخیص این بیماری ایجاد

( 11 ،1و .)11

شده است .این ویژگیها شامل عالئم و شکایات بیمار،

ممکن است بعضی اوقات بین روشهای تشخیصی

معاینات بالینی و تستهای آزمایشگاهی است که در

مختلف و مشاهدات بالینی تناقضهایی دیده شود (.)12

سیستمهای نمرهگذاری مختلف با کمی تفاوت مورد

همیشه عالئم و نشانههای کالسیک آپاندیسیت حاد

استفاده قرار میگیرند .این سیستمها شامل سیستم

وجود ندارد و عالئم متفاوت میتواند تشخیص

نمرهگذاری آلورادو ،سیستم نمرهگذاری ریپاسا و سیستم

آپاندیسیت حاد را مشکل کند (.)0

نمرهگذاری التهابی آپاندیسیت حاد میباشد.

با توجه به حجم باالی پذیرش بیماران در بخش

ویژگیهای استفاده شده در این پژوهش شامل اکثر

اورژانس مخصوصاً در مراکز دولتی و دانشگاهی،

ویژگیهای این سه سیستم نمرهگذاری است که پس از

زمانبر بودن انجام روشهای تصویربرداری و

تأیید پزشکان متخصص انتخاب شدند .در مجموع تعداد

محدودیت زمانی جهت تشخیص آپاندیسیت حاد؛

ویژگیهایی که برای تشخیص آپاندیسیت حاد انتخاب

استفاده از تکنولوژیهای یادگیری ماشینی و هوش

شدند شامل  16مورد بود .این ویژگیها به ترتیب عبارتند

مصنوعی جهت کمک به تشخیص آپاندیسیت ،متناسب

از :درد مهاجره ناحیه تحتانی راست شکم ،درد ناحیه

ویژگیهای تشخیصی جامعۀ کشورمان که باعث تسریع

تحتانی راست شکم ،تندرنس ،ریباند تندرنس،

در فرآیند تشخیص بیماری ،کاهش هزینهها و مدت

لوکوسیتوزیس ،بیاشتهایی ،شیفت به چپ تعداد

اقامت بیمار در بخش اورژانس و جلوگیری از انجام

نوتروفیلها ،نشانگان رووسینگ ،گاردینگ ناحیه تحتانی

آپاندکتومی منفی گردد ،سودمند خواهد بود (.)10

راست شکم ،سن ،تهوع یا استفراغ ،تب ،آنالیز ادرار منفی،

هدف از این پژوهش استفاده از سیستم ماشینبردار

غلظت پروتئین واکنشی سی ،جنسیت ،ملیت.

پشتیبان به عنوان یکی از تکنیکهای هوش مصنوعی

در بخش دوم از این پژوهش ،ویژگیهای انتخاب شده

برای کمک به تشخیص این بیماری جهت افزایش

در قالب فرم نظرسنجی گردهم آمدند .پس از تأئید

صحت و کاهش زمان تشخیص ،کاهش میزان

روایی و پایایی ،فرم مذکور بین 17متخصص جراحی

آپاندکتومی غیرضروری و پیامدها جراحی و هزینههای

سه بیمارستان فوق تخصصی آموزشی و درمانی امام

بیمارستانی بیمار بود.

حسین (ع) ،طالقانی و شهید مدرس توزیع گردید .پس
از جمعآوری کامل فرمهای نظرسنجی ،برای اطالعات

مواد و روشها

بدست آمده شاخصهای آماری میانگین ،واریانس و

هدف از این مطالعه ،مقایسه عملکرد چند معماری شبکۀ

انحراف معیار محاسبه شد .بدین ترتیب ویژگیهایی که

ماشینبردار پشتیبان در تشخیص آپاندیسیت حاد بود.

از نظر استادان مختلف ارزش تشخیصی باالتری برای

در مرحلۀ ابتدایی از پژوهش انجام شده الزم بود که

آپاندیسیت حاد داشتند ،مشخص شدند .اولویتبندی

اطالعات جامع در مورد ماهیت بیماری و ویژگیهای

ویژگیها در کاهش ویژگیهای شبکه عصبی مصنوعی،
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میزان تشخیص غلط آپاندیسیت حاد ثابت مانده است.

تشخیصی ،جهت شناخت بهتر آن کسب گردد .با
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استفاده شدهاند.

باشد ،خروجی را یک فرض کرده و به معنای آن است

در ادامه ،فرم جمعآوری اطالعات بیمارانی که تحت

که این ویژگیها متعلق به یک فرد بیمار است .در

عمل آپاندکتومی قرار گرفتهاند جهت جمعآوری دادهها

صورتی که مقدار خروجی این نورون ،کمتر از حد

ایجاد گردید .پایگاه دادۀ پژوهش شامل  181مورد از

آستانه باشد ،نشان دهندۀ سالمت فرد است.

بیمارانی است که در طول سال  68تحت عمل

در این پژوهش از تابع پایه شعاعی 2به عنوان کرنل

آپاندکتومی قرار گرفتهاند.

سیستم ماشینبردار پشتیبان استفاده شد .برای بهینهسازی

طی جمعآوری اطالعات بیماران در بخش اورژانس و

این سیستم ،باید مقدار شعاع آن بهینهسازی شود .برای

پاتولوژی ،اطالعات بیماران از جمله اطالعات

ارزیابی بهتر عملکرد سیستم ماشینبردار پشتیبان در

دموگرافیکی آنها ،محرمانه باقی ماند و تنها با استفاده از

روش  Kfold cross validationمقدار  kبرابر  11در

کد پذیرش و شمارۀ پروندۀ آنها فرآیند جمعآوری

نظر گرفته شده است .در جدول  1مقدار صحت،

اطالعات انجام گرفت.

حساسیت و مشخصه سیستم ماشینبردار پشتیبان به

کم بودن تعداد آپاندکتومیهای انجام شده در بیمارستان

ازای تعداد ویژگیهای مختلف نشان داده میشود.

مدرس ،محدودیت زمانی در جمعآوری دادهها ،طوالنی
بودن فرآیند تشخیص پاتولوژی ،عدم همکاری کافی
توسط برخی از پرسنل بیمارستان و متخصصان جراحی،

جدول  )6مقادير صحت ،حساسيت و مشخصه به ازای
تعداد ويژگيهای مختلف در سيستم ماشينبردار پشتيبان
تعداد ويژگيهای تشخيصي
آپانديسيت حاد

صحت

حساسيت

مشخصه

(درصد)

(درصد)

(درصد)

بخشهای مختلف بیمارستان از محدودیتهایی انجام

66

86/7

88

80/0

62

88/8

88/7

87/5

این پژوهش بودند.

68

61/1

61

87/5

64

61/6

61

86/6

61

62/8

62/5

60/8

61

65

66/2

61/7

محدود به شیفت صبح بودن خدمات ارائه شده توسط

آناليز آماری
در این پژوهش از ابزار شبکۀ ماشین بردار پشتیبان به

در جدول  2به بررسی اثر ویژگیهای آزمایشگاهی بر

منظور طبقهبندی دادهها استفاده شده است .سپس

عملکرد سیستم طبقهبندی کننده میپردازیم .در جدول

عملکرد سیستم در طبقهبندی دادهها به ازای تعداد

زیر میتوان صحت ،حساسیت و مشخصه سیستم

ویژگیهای مختلف مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.

طراحی شده نشان داده شده است.

برای ارزیابی صحت عملکرد سیستم طبقهبندی از روش
 Kfold cross validationاستفاده شد.
برای طراحی سیستم ماشین بردار پشتیبان ،باید تعداد
نورونها در الیۀ ورودی ،تابع کرنل و همچنین تعداد

جدول  )2عملكرد سيستم ماشينبردار پشتيبان بدون ويژگي
صحت (درصد)

حساسيت (درصد)

مشخصه (درصد)

66/6

66/6

58/0

نورونهای موجود در الیۀ مخفی تعیین شود .اگر مقدار
)Radial Basis Function (RBF
http://bpums.ac.ir
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در حین فرآیند آموزش ،مقایسه و بهینهسازی شبکه

خروجی این نورون خروجی از یک حد آستانه بیشتر

تشخيص بهتر آپانديسيت حاد848 /

ميرحسيني و همكاران

با انجام محاسبات آماری بر روی پایگاه دادۀ این پژوهش

جدول  0تعداد تشخیصهای درست و نادرست

دریافتیم که از  181مورد بیمارای که عمل آپاندکتومی

پزشکان با تشخیص پاتولوژی و طبقهبندی سیستم

شدهاند 100 .مورد معادل صحت تشخیص 70/88

ماشین بردار پشتیبان نشان داده شده است.

درصد ،دارای تشخیص پاتولوژی آپاندیسیت حاد و 88
مورد معادل  26/51درصد ،آپاندیس نرمال داشتهاند و

حاالت تشخيصي

تعداد (درصد)

جراحي

پس از رتبهبندی ویژگیها طبق نظر متخصصین

صحت تشخيصي

تشخيص متخصين

و در خانمها  85/86درصد بوده است.

آپانديس طبيعي

تعداد (درصد)

سال بود .میزان تشخیص اشتباه در آقایان  16/85درصد

آپانديسيت حاد

تشخيص پاتولوژی

 01مورد باقی مانده زن بودهاند .میانگین سنی بیماران 28

تعداد (درصد)

 101موردی که صحیح تشخیص داده شده بودند مرد و

تشخيص شبكه

عمل جراحی آنها غیر ضروری بوده است 111 .مورد از

جدول  )8تعداد تشخيصهای درست و نادرست

181

100

128

()%111

(%70/86

()%71/71

1

88

88

()%-26/51

()%26/51

()%28/01

%70/86

%111

%65

جراحی ،سیستم ماشینبردار پشتیبان به ازای  11تا 16
ویژگی برتر بهینهسازی شده و عملکرد آن مورد ارزیابی

در شکل زیر  Confusion matrixمربوط به سیستم

قرار گرفت .همانطور که مشخص است ،با کاهش تعداد

ماشین بردار طراحی شده به ازای  16ویژگی تشخیصی

ویژگیهای مورد استفاده ،عملکرد سیستم ماشینبردار

آمده است.

پشتیبان کاهش مییابد .هنگامی که از هر  16ویژگی
استخراج شده ،در طبقهبندی دادهها استفاده شده است،
صحت ،حساسیت و مشخصه شبکه به ترتیب 65
درصد 66/2 ،درصد و  61/7درصد است که عملکرد
بسیار مناسبی دارد .با کاهش تعداد ویژگیها از 16
ویژگی به  11ویژگی ،صحت ،حساسیت و مشخصه
شبکه به ترتیب به  86/7درصد 88 ،درصد و 80/0
درصد کاهش مییابد که عملکرد آن همچنان در حد
مناسب و قابل قبولی قرار دارد .همانطور که مشخص
گردید عملکرد سیستم ماشین بردار پشتیبان بدون
استفاده از ویژگیهای آزمایشگاهی قابل پذیرش نیست.

شکل  )1ماتریس صحت ،حساسیت و مشخصه سیستم ماشینبردار
پشتیبان به ازای هر  16ویژگی

با توجه به نتایج حاصل از آموزش و ارزیابی شبکهها،
مشخص شد که سیستم ماشینبردار پشتیبان با کرنل

در جدول  8عملکرد سیستم ماشینبردار پشتیبان در

شعاع پایهای که در آن  16ویژگی تشخیصی همزمان

طبقهبندی موارد بیمار و سالم با نتیجۀ پاتولوژی مقایسه

استفاده شده است دارای باالترین قدرت تشخیصی در

گردیده است.
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جدول  )4مقايسۀ عملكرد تشخيصي سيستم ماشينبردار پشتيبان و جواب پاتولوژی
تشخيص پاتولوژی

مقايسه تشخيص
پاتولوژی و SVM

جمع

تشخیص

آپاندیسیت حاد

128

8

102

SVM

آپاندیس طبیعی

5

88

86

100

88

181

جمع

مقایسۀ نتایج پاتولوژی با طبقهبندی انجام شده نشان داد

ابزارهای مذکور متفاوت است .در ادامه چند مورد از

که سیستم ماشینبردار پشتیبان طراحی شده 128 ،مورد

استفادۀ هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی در کمک به

از  100بیمارانی که آپاندیسیت حاد داشتهاند و  88مورد

تشخیص بیماریها ذکر شده است.

از  88بیمارانی آپاندیسیت نرمال داشتهاند؛ صحیح

طبق نتایج مطالعۀ دیگری که توسط زایلوک و

طبقهبندی کرده است .این طبقهبندی در مقایسه با نتایج

اوستروسکی ( )Zyluk & Ostrowskiبرای بررسی

پزشکان ،بهبود بسیار زیادی داشته است که بیانگر بهینه

عوامل مؤثر بر صحت تشخیصی آپاندیسیت حاد انجام

بودن سیستم ماشینبردار پشتیبان طراحی شده در

شد ،مشخص گردید که تأثیری بین سن ،جنس ،مدت

تشخیص این بیماری میباشد.

زمان ایجاد عالئم و پارامترهای بیوشیمیایی با یافتههای
بالینی پژوهش و نتایج تشخیصی ،وجود ندارد.

بحث

ویژگیهای استخراج شده تشخیصی ،با استفاده از انجام

به دلیل ماهیت اثربخشی و سودمندی روشهای هوش

روشهای آماری بر روی شرح حال بیماران و نتایج

مصنوعی در کشف و دستهبندی بیماریها استفاده از آن

تستهای آزمایشگاهی آنها صورت گرفته است (.)16

به منظور تحلیل و بررسی مسائل حوزه پزشکی و

در حالی که در پژوهش فعلی رابطۀ بین سن و جنس

سالمت ،در حال افزایش است .روشهای هوش

باوجود آپاندیسیت حاد ،هم در نظرسنجی از پزشکان و

مصنوعی و یادگیری ماشینی کاربردهای متفاوت و

هم در پایگاه داده مشهود است.

گستردهای در علوم پزشکی دارند ( .)18-18امروزه در

عالوه بر این اکثر پارامترهای آزمایشگاهی که در ابتدا

پزشکی از سیستمهای خبره به منظور پیشبینی،

به عنوان ویژگیهای مذکور در منابع گوناگون ثبت

تشخیص ،تخمین ریسک ،کمک به تصمیمگیری در

گردیدند ،در اولویتبندی پزشکان بعد از نظرسنجی نیز

درمان و سایر موارد استفاده میشود .برای طراحی این

وجود دارند .این بدین معنی است که پارامترهای

سیستمها از ابزارهای گوناگونی مانند :شبکه عصبی

تشخیصی آزمایشگاهی در تشخیص این بیماری از

مصنوعی ،سیستم ماشینبردار پشتیبان ،منطق فازی،

اهمیت باالیی برخوردارند.

درخت تصمیم ،الگوریتم ژنتیک و غیره استفاده میشود.

در مطالعۀ دیگری که توسط قادرزاده و همکاران با

برای طراحی سیستم بنا به نوع و موضوع پژوهش،

جامعه آماری متشکل از  061بیمار مبتال به

دادههای ورودی ،خروجی و هدف ،روش استفاده از

ناهنجاریهای پروستات بودند انجام گرفت؛ در طراحی
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ميرحسيني و همكاران
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سرطان پروستات از بزرگی خوشخیم آن ،از الگوریتم

همکاران انجام گرفت؛ سیستم امتیازدهی آلورادو در

شبکه عصبی گرادیان توام مدرج 0استفاده شد.

مقابل شبکۀ عصبی مصنوعی طراحی شده ،جهت کمک

شاخصهای عملکردی این سیستم ،ویژگی و حساسیت

در تشخیص آپاندیسیت حاد مقایسه شد .در این

بودند و عملکرد سیستم تصمیمیار بالینی پیشنهاد شده

پژوهش  61بیمار که مشکوک به آپاندیسیت حاد بودند

بر اساس این شاخصها به ترتیب عبارت از  67/16و

در طی شش ماه به صورت آیندهنگر مورد برسی قرار

 62/11درصد بود .نتایج سیستم تصمیمیار در تشخیص

گرفتند .میزان حساسیت ،مشخصه ،ارزش اخباری مثبت

و طبقهبندی بیماریهای نئوپالزی پروستات ،حاکی از

و منفی شبکۀ عصبی مصنوعی به ترتیب  111درصد،

پتانسیل باالی سیستمهای مبتنی بر شبکههای عصبی به

 67/2درصد 66 ،درصد و  111درصد گزارش شد.

عنوان ابزاری قوی در طبقهبندی ناهنجاریهای

( )18در این مطالعه نقش مفید شبکههای عصبی

پروستات بود .در این پژوهش یک سیستم تصمیمیار

مصنوعی در تشخیص این بیماری مشخص گردید .در

پزشکی با هدف یاریرساندن به متخصصان در

طراحی این شبکۀ عصبی مصنوعی از ویژگیهای

تشخیص و طبقهبندی بیماریهای نئوپالزی پروستات

استفاده شده در آلورادو استفاده شده است .همانطور که

طراحی گردید (.)16

توضیح داده شد در جمعیتهای آسیای مرکزی و شرقی

در پژوهشی که توسط همراهی و همکاران ،به منظور

قدرت تشخیصی آلورادو کاهش مییابد .این در حالی

مدلسازی تشخیص آپاندیسیت حاد با استفاده از

است که سیستم ماشینبردار پشتیبان بهینه شده در این

شبکههای بیزین صورت گرفت؛  16عامل در تشخیص

پژوهش از ویژگیهای بیشتر و اختصاصیتری استفاده

آپاندیسیت حاد انتخاب شد و پس از تعیین روابط بین

میکند .در این پژوهش نیز سیستم تصمیمیار بالینی برای

آنها شبکۀ بیزین مربوطه طراحی شد .نتایج بدست آمده

استفاده از شبکۀ مذکور طراحی نگردید.

حاکی از آن است که درد در ربع تحتانی راست شکم و

در هندوستان هوددار ( )Huddarو همکاران طی

تب از اهمیت کمتری در تشخیص برخوردارند .این در

مقالهای با عنوان «پیشبینی نقص تنفسی حاد در

حالی است که در بررسیهای انجام شده در پژوهش

مراقبتهای ویژه با استفاده از نوشتههای پرستاری و

فعلی اهمیت درد در ربع تحتانی راست ،زیاد بوده و

نشانههای فیزیولوژیکی» عملکرد سه روش رگرسیون

جزء اصلیترین ویژگیهای تشخیصی آپاندیسیت حاد

منطقی ،ماشینبردار پشتیبان و جنگل تصادفی 8را در

میباشد ( .)21در این پژوهش سیستم تصمیمیار طراحی

تشخیص این بیماری سنجیدهاند .پایگاه دادۀ این

نشده است .شبکۀ طراحی شده در پژوهش فعلی با 16

پژوهش از اینترنت تهیه شده که شامل دادههای مربوط

ویژگی بهینه شده است و صحت تشخیصی  65درصد

به  2011بیمار تحت مراقبتهای ویژه است .از این

را داراست و قابل استفاده در سیستمهای تصمیمیار

پایگاه داده ،دو پایگاه داده ایجاد گردید .یکی از آن دو

بالینی میباشد.

مربوط به بیمارانی است که بعد از عمل جراحی (بجز

Scaledconjugate gradient
Random Forest
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مراقبتهای ویژه منتقل شدهاند که شامل  816بیمار

یاد شده در اهمیت این پژوهش ،دقت پایین روش

( 122بیمار با نقص تنفسی حاد و  688بیمار بدون نقص

نمرهگذاری آلورادو در جمعیت آسیای شرقی است و

تنفسی حاد) است و پایگاه دادۀ بعدی شامل  52مورد

خصوصیت بارز این پژوهش بومیسازی پایگاه داده و

( 22بیمار با نقص تنفسی حاد و  01بیمار بدون نقص

ویژگیهای دخیل تشخیصی میباشد (.)22

تنفسی حاد) که شامل بیمارانی است که تحت عمل
جراحی بایپس عروق کرونری قلب قرار گرفتهاند .نتایج

نتيجهگيری

بهدست آمده از عملکرد روشهای پیشبینی استفاده

با توجه به این مسئله که میزان صحت تشخیص قبل از

شده حاکی بر آن است که سیستم ماشینبردار پشتیبان

عمل جراحی باید باالی  85درصد باشد ( ،)2عملکرد

در پیشبینی نقص تنفسی حاد در بیمارانی که تحت

سیستم ماشینبردار پشتیبان طراحی شده جهت

عمل جراحی بایپس عروق کرونری قلب قرار گرفتهاند

تشخیص آپاندیسیت حاد مطلوب است و میتواند به

با صحت ،حساسیت و مشخصه  62درصد 82 ،درصد

پزشکان در تشخیص سریعتر و صحیحتر بیماری

و  111درصد عملکرد مطلوبی دارد (.)21

آپاندیسیت حاد یاری رساند و به میزان قابل توجهی

در پژوهشی که تحت عنوان «استفاده از روش هوش

عوارض تشخیص دیرهنگام بیماری ،آپاندکتومی

مصنوعی در تشخیص آپاندیسیت حاد» توسط سونگ

غیرضروری ،مدت اقامت بیمار در بیمارستان و

یون پارک ( )Park SYو همکاران در کره انجام گرفت

هزینههای آن را کاهش دهد.

که در آن سه روش سیستم نمرهگذاری آلورادو،

این مقاله حاصل پایان نامۀ آقای میرمیکائیل میرحسینی

شبکههای عصبی مصنوعی چندالیه و ماشینبردار

در مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ انفورماتیک پزشکی

پشتیبان در تشخیص آپاندیسیت حاد مقایسه شدند761 .

است که در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی

بیمار و هر بیمار با  18ویژگی تشخیصی پایگاه دادۀ این

تهران انجام شده است و تحت حمایت مالی سازمان و

پژوهش را تشکیل دادند .صحت تشخیصی روش

یا مؤسسهای نیست.

سیستم نمرهگذاری آلورادو ،شبکههای عصبی مصنوعی
چندالیه و ماشین بردار پشتیبان به ترتیب  58/87درصد،

تضاد منافع

 62/86درصد و  66/61درصد محاسبه گردید .پژوهش

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

انجام شده گواه بر قدرت تشخیصی باالی سیستمهای

نشده است.

ماشینبردار پشتیبان در تشخیص بیماریها بخصوص
آپاندیسیت حاد میباشد که میتواند افزایش صحت و
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Abstract

Background: Acute appendicitis is the most common cause for the referral of patients with abdominal
pains to the emergency department of hospitals and appendectomy is the most common medical emergency
operation. Despite the introduction of the various diagnostic methods, exorbitant appendectomy rate still is
significant. Therefore, artificial intelligence and machine learning methods could be used as an adjunct tool
to improve the diagnosis and treatment of acute appendicitis. Particularly, it can facilitate earlier and more
accurate diagnosis, reduce the length of stay in the hospital and decrease the treatment costs.
Materials and Methods: During this developmental research, literature, and resources related to
gastrointestinal diseases were studied, variables contributing to the diagnosis were evaluated and
categorized by surgeons. The data collected from 181 cases of patients who underwent appendectomy at the
Modarres Hospital during 2015 were used as the research database. Then, the support vector machine
systems with different architectures implemented and compared to determine the best diagnostic function.
Sensitivity, accuracy, and specificity outcomes were used for verification, evaluation, and defining the
optimal diagnostic function.
Results: The output obtained from the system of vector machine indicated 91.7, 96.2, and 95 percent for
sensitivity, specificity, and accuracy of respectively, which expresses its sufficient efficiency in detecting
acute appendicitis.
Conclusion: The results showed that designed support vector machine could be used for the diagnosis of
acute appendicitis, resulting in timely detection of acute appendicitis, prevention of unnecessary
appendectomy, reduction in patient's length of stay in the hospital and decreasing health care costs.
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