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رسد که يافتن مي بنابراين به نظر. شودنفر جمعيت يک نفر به آن دچار مي ٥٠٠آپانديس يک بيمار شناخته شده است که هر ساله از هر  :چکيده

و ساير عوامل خطر ساز گاهي مفيد در جهت کاهش احتمال  بيمارانمدلي برا پيش بيني احتمال ابتال به اين بيمار بر مبنا سوابق گذشته 

قرار ررسي بمورد تشخيص آن در اين مقاله عوامل مهم و موثر در ايجاد بيمار آپانديس و . خطا انساني در خصوص تشخيص اين نوع بيمار باشد

توان اهميت عوامل مختلف در ايجاد و تشخيص بيمار ها ميبا استفاده از اين شبکه. گرديدو سپس توسط شبکه بيزين مدل ساز گرفته شد 

  .آپانديس را پيشگويي نمود

  .هوش مصنوعي ها سيستم،عوامل خطر سازعلوم پزشکي، ،شبکه ها بيزين، بيمار آپانديس :كليد واژه ها

شود موجود حاكي از آن است كه عالئم آپانديس بسيار متغيير است و در مورد هر فردي كه درد شكمي تشخيص داده مي يهابررسي :مقدمه -١
تواند رخ دهد ولي در مردان بيشتر از زنان مشاهده شده است، اما در كودكان اين بيماري در هر سني مي. آپانديسيت حتما بايد مدنظر گرفته شود

تا كنون كاربردهاي زيادي در شاخه هاي مختلف پزشكي پيدا كرده است  1980هاي بيزين از زمان معرفي در دهه شبكه. [1]دو سال نادر استزير 
 .[2]شوندكه به بروز بيماري ختم ميباشد ميكاربرد اين شبكه يافتن توزيع متغيرهايي . باشدبيماري مي و پيشبيني در زمينه تشخيص ها آنكه اكثر 

ها بررسي شده و متغيرها و لينك هاي بيزين، احتمالو رسم گراف شبكه ها آنروابط بين يافتن در اين مقاله پس از شناسايي متغيرهاي تصادفي و 
  .[3]گرديدسازي پياده Neticaسپس در نرم افزار 

 يش زمينهپ -٢

. گيـرد آپانديس از اولين قسمت روده بزرگ بنام سکوم منشاء مـي . شکل التهاب زايده کرمياز آپانديس عبارت است   :بيمار آپانديس -١-٢...... 

  يـا يـک    گوارشي  عبور در لوله  در حال  محتويات  توسط  است  ممکن همچنين .شودا ندارد ولي باعث بيمار ميشناخته شده مورداين بيمار هيچ 

پـر    و از چـرک   گشـته   و ملتهـب   شود، متورم مي  عفوني  آپانديس  که  زماني. ورد، مسدود شودآ فشار وارد مي  آن  به  از بيرون  که  غيرطبيعي  بافتي  رشته

  .[٤]دعوامل تشديد کننده بيمار هستن  گوارش،  دستگاه  ويروسي  ، يا عفونت حلقو  ها با کرم  آلودگي. شود مي

عوامـل   نيتـر  مهـم  انـد  شـده چار بيمار آپانـديس  نفر انسان بالغ که د  ٨٥با انجام بررسي بر رو  :عوامل تشخيص بيمار آپانديس -٢-٢......

  :[٥]مشخص شده است  ١تعيين و در جدول شماره احتمال اين بيمار 
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  عوامل مشخص کننده بيمار آپانديس ) ١( جدول 

Innuendo  Feature  R 

  Pain Localized In LRQ1 راستسمتدرد شكم در ربع تهتاني 

  Pain at Pressing In LRQ2 پزشكراست در هنگام معاينهسمتدرد شكم در ربع تهتاني 

  Exacerbation Of Pain at Movement3 تشديد درد در هنگام حركت

  Feeling Unwell4  احساس ناخوشي

  Loss Of Appetite 5  بي اشتهايي

  Constant Character OF The Pain6  درد دائم

  Duration Of Symptoms < 48 hrs7 ساعت48  عالئم كمتر ازطول مدت 

درد شكم در ربع تهتاني راست در هنگام معاينه بعد از برداشتن
  Rebound Tenderness (+) In LRQ8  دست

  Nausea9  تهوع

12000تعداد گلبول سفيد خون در هنگام آزمايش خون باالي
  Leukocyte Rate > 12 G/I10  باشد

  Pain In LRQ at Rest11  در هنگام استراحتدرد

  Migration Of Pain into LRQ12 مهاجرت درد به ربع تهتاني راست

 100تا  60به صورت نرمال ضربان قلب بين (  90ضربان قلب باالي 
  Tachycardia > 90 / min13  )است

CRP  است20در هنگام آزمايش خون بااليخون CRP Concentration > 20 mg/dl14  

  Vomiting15  استفراغ

  Temperature 37 - 38 °C16 )تبعالئم(درجه سانتي گراد 38تا  37دماي بدن بين 

  

ها ابزار طبيعـي بـرا رسـيدگي بـه دو     اين شبکه. باشندگرافيکي ترکيبي از تئور احتماالت و گراف مي ها مدل :شبکه ها بيزين -٣-٢......

در نمايش عدم قطعيت نقش  ها آنبه خصوص به خاطر توانايي .  کنندرياضايت کاربرد يعني عدم قطعيت و پيچيدگي را فراهم ميشکل مهندسي و 

  .ها پزشکي دارندمهمي در بسيار از کاربرد

ها تصادفي و ا نمايش متغيرشود، يک گراف احتماالت بريک شبکه بيزين که به آن شبکه باور يا شبکه استقالل احتماالت جهت دار نيز گفته مي

ها بين متغيرها تصادفي با ها آن نشان دهنده وابستگيها تصادفي و کمانها اين شبکه نشان دهنده متغيرگره. باشدمي ها آنها وابستگي

  .[٦]ا وجود ندارده و در آن هيچ حلقهها جهت دار بودبنابراين تمام لبه. ا جهت دار استاين شبکه يک گراف غير حلقه. باشداحتماالت شرطي مي

ها محاسبه ها احتمال موضعي همه گرهدر يک شبکه بيزين با ضرب توزيع {Xn,…,X٢,X١}=Sتوزيع احتمال ترکيبي متغيرها تصادفي ......

بنابراين توزيع احتمال ترکيبي . باشدمي Xiنشان دهنده گره ها والد  Pa(Xi)و  Xiنشان دهنده متغير تصادفي  Sدر  Xi گره. شودمي

S={X١,X٢,…,Xn} [٢,٧]شودمي به شکل زير محاسبه:  
  

) ١ (  
  

P = (X1,X2,…,Xn) = ∏P (XN
i | Pa)Xi)) 
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ها شرطي متناظر مقادير احتمال .ها متصل به هم تعيين شوداز اينکه توپولوژ شبکه بيزين مشخص شد بايستي مقدار و روابط بين گره عدب......

  .[٢]گويندجداول احتمال شرطي مي ها آنگردد که به با هر متغير اغلب در جداولي ذخيره مي

. شودباور گفته مي ها نياها را محاسبه کنيم که به احتمال بعد برا هر کدام از گره ها عيتوزتوانيم با داشتن مشخصات يک شبکه بيزين مي......

اين شبکه برا انواع  از. را داشته باشيم رهايمتغتوانيم تشخيص بازبيني شده و مقدار مورد انتظار برا بقيه ما مي مشخص شدن مقدار يک متغيربا 

مام برا مدل ساز ت ها آنچون شبکه ها بيزين گراف هستند، از  .توان استفاده نمودمي... و  پيشگويي کننده ، مختلف استنتاج مثل تشخيصي

عالوه بر اين شبکه ها بيزين از . باشندآمار مرسوم مي ها مدلنسبت به  تر قودر نتيجه روش مدل ساز . شودها استفاده ميروابط بين متغير

  .[٧]توانند روابط عليتي خطي و غير خطي را نيز نشان دهندل شرطي مياطريق جداول احتم

  پيش زمينه -٣
 

و همچنين  [٥ ,١,٤]با مطالعه کتب و مقاالتي در اين زمينه  : اطالعاتآور  يافتن عوامل تشخيص بيمار آپانديس و جمع -١ -٣......

عامل مهم تشخيص برخورد کرديم  ١٦عوامل تشخيص بيمار آپانديس به در شناخت  پاتولوژجراحي داخلي و مشورت با چند پزشک متخصص 

  . نشان داده شد ١که در جدول شماره 

 همان طور. بيمار در خصوص هر يک از عوامل تشخيص بيمار نشان داده شده است  ٨٥مشخص شده بر رو  ها يبررسنتايج  ٢در جدول شماره 

  .باشدط به درد شکم در ربع تهتاني سمت راست بدن ميعامل اين بيمار مربو نيتر مهمکه مشخص است 
  

آمار بدست آمده از عوامل مشخص کننده بيمار آپانديس ) ٢ ( جدول  
 

Number Of Patients  Feature  
85 Pain Localized In LRQ 1 

85 Pain at Pressing In LRQ 2 

83 Exacerbation Of Pain at Movement 3 

79 Feeling Unwell 4 

75 Loss Of Apatite 5 

74 Constant Character OF The Pain 6 

64 Duration Of Symptoms <٤٨ hrs 7 

63 Rebound Tenderness (+) In LRQ 8 

59 Nausea 9 

56 Leukocyte Rate > ١٢ G/I 10 

54 Pain In LRQ at Rest 11 

51 Migration Of Pain into LRQ 12 

43 Tachycardia > ٩٠ / min 13 

41 CRP Concentration > ٢٠ mg/dl 14 

37 Vomiting 15 

36 Temperature ٣٨-٣٧ °C 16 
  

را به خود ) Yes / No(توانند مقدار بله و يا خير ايان به ذکر است کليه مقادير مرتبط با عوامل تشخيص بيمار آپانديس ميهمچنين ش......

  ..دهندتخصيص 



 

 

مرحله اول شامل شناسايي و . برا تشکيل شبکه بيزين استفاده شده است Neticaدر اين مقاله از نرم افزار  :شبکه بيزينتشکيل  -٢-٣......

ها تصادفي در ساختار شبکه بود که با توجه به عوامل تشخيص اين بيمار و با اطالعات بدست آمده از جمع آور  ريمتغ نيبنمايش روابط 

و  ها آنها مختلف و تست در نهايت پس از تشکيل شبکه. آمد و همچنين مشورت با پزشکان متخصص، روابط بين متغيرها بدست ها پرسشنامه

انتخاب به عنوان پاسخ صحيح باشد مي )Link( يال ٢٥و  )Node(گره  ١٧که شامل  )١(شکل   بدست آوردن جداولشان، مدل ارائه شده در

  .[٣]گرديد

  

 

  
  

  

 
 
 
 
 
 

شبکه بيزين مورد استفاده جهت تشخيص بيمار آپانديس ) ١ (شکل  
 

پس از شناسايي روابط بين متغيرها با استفاده از اطالعات بدست آمده، احتمال مربوط به هر گره در شبکه محاسبه و جداول احتمال شرطي ......

)CPT(  شبکه نهايي تشکيل شده در نرم افزار . رسم گرديد ها آنمرتبط باNetica  [٢,٣]نشان داده شده است  ٢در شکل.  

همان طور که مشخص است . در بيمار آپانديس را بررسي نمودتوان اهميت عوامل تشخيص استفاده از شبکه بيزين بدست آمده ميبا  :نتايج  – ٤

همچنين با استفاده از . و همچنين تب از اهميت کمتر برخوردار است باشد در ربع تهتاني راست شکم ميعامل الزم در تشخيص اين بيمار درد 

  .باشد پيشگويي نمود احتمال اينکه يک بيمار دچار بيمار آپانديس شده است چقدر مي تواناين شبکه مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Neticaشبکه بيزين تشکيل شده در نرم افزار  ) ٢ (شکل



 

 

ها بيزين و توسعه شبکه. اند شدهبيزين به سرعت تبديل به يک ابزار مهم برا هوش مصنوعي کاربرد ها شبکه: بحث و نتيجه گير –٥

دها هوش مصنوعي استنتاج صحيح احتماالت را يک انتخاب واقعي برا طيف وسيعي از کاربر ١٩٨٨در سال  Perlمربوط توسط  ها تميالگور

ها پزشکي کاربرد ها شبکهاين . شوندتصل ميها بيزين، گرافي شامل چندين گره هستند که توسط تعداد کمان به هم مشبکه. ساخته است

بيني و تشخيص احتمال ابتال به بيمار ما در اين مقاله از شبکه ها بيزين برا پيش. بيني بيمار دارندها تشخيص و پيشزياد در زمينه

. کندشبکه بيزين تشکيل شده به خوبي احتمال بروز بيمار آپانديس را بر اساس عوامل خطرساز موجود محاسبه مي. آپانديس استفاده نموديم

- با توجه به نتايج حاصل در اين مقاله مي. نماييدعوامل مختلف را در تشخيص اين بيمار مشاهده  ريتأثد يتوانمچنين با استفاده از اين جدول ميه

يش ها بسيار مفيد بوده و استفاده از آن سبب کاهش هزينه ها درماني و افزاتوان نتيجه گرفت که شبکه بيزين در تشخيص و پيشگويي بيمار

  .شودسطح سالمت در جامعه مي
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