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 השכיחות שלASD  8בקרב ילדים מתחת לגיל  68-ל 1היא* 

 

 למחקרים גדולים שמבוססים עלEHRs   באופן רחב היקף יש פוטנציאל לגלות יחסים יותר

כיווני  : בצורה משמעותית ASD-ולתרום לחקר ה ASDבקרב לוקים ב  קלסטריםמורכבים כמו 

 .הבנת סיכונים עתידיים, טיפול יותר מבטיחים

 

 מחקרים כאלה נתקלים בבעיה בחילוץASD cohort גוזל הרבה משאבים לאשר באופן : אמין

 .ASD-הוא אכן לוקה ב cohortידני שכל אחד ב 

 

 על מנת לנצל את הכוח שלEHR data חילוץ  חייבים להיות מסוגלים לבצע אנחנו , רחב היקף

cohort בעל אמינות גבוהה בצורה אוטומטית. 

 

 

 
*”Prevalence of autism spectrum disorder among children aged 8 years–autism and developmental disabilities monitoring network” 
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 שימוש בEHRs  של מספר מוסדות כדי לקדם את המחקר שלASD על ידי: 

 בעל תוקף  ASD cohortאלגוריתם אוטומטי לחילוץ פיתוח  -

 .ASDב בקרב לוקים ( תחלואות נלוות) comorbiditiesבדיקה של  -

 

האלגוריתמים שנראה: 

.1Rule-based algorithm . 

.2Machine learning algorithm: Predictive classifier. 

 

 .אמין cohort ASDחילוץ  :מטרתם

 

האלגוריתמים 2-נתחיל מלהציג את השלבים המקדימים המשותפים ל. 
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ICD-9 Codes =(International Classification of Diseases 9th edition )  רשימה

 .סטנדרטית של קודים שמציינים אבחון של מחלות

משפרת את הקונסיסטנטיות בקרב רופאים ברשומות הרפואיות לצורך תשלום ,

 .מעקב של רופאים שונים וגם לצורך מחקרים רפואיים
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 סינון על פיCodes9 -ICD : מתוך הEHR Databases  של בתי החוליםBCH Boston) 
Children’s Hospital )ו-CCHMC (Cincinnati Children’s Hospital Medical Center ( 

לפחות  התחלתי שהיה מורכב מכל הפציינטים שהיה להם ברשומה הרפואית  cohortיצרו 
 (inclusion codes: )הבאים ICD-9מהקודים המאבחנים  אחד

 299.0 = Autism 

 299.80 = Asperger’s 

 299.9 = Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified (PDD-NOS) 

 

 (exclusion codes) –שמתייחס לאחד מהבאים  ICD-9היה להם קוד  ולא    
Rett Syndrome, Childhood Disintegrative Disorder, Schizophrenia, Tuberous Sclerosis, and Fragile X 
Syndrome,  severe Intellectual Disability (cognitively delayed or IQ < 40), psychiatric illnesses 

 

כ"סה     :BCH :14,758      ,CCHMC :4,229 

אנחנו נמצאים כאן  : 
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ה-cohort  מכיל מקרים של למרות הסינון עדיין ההתחלתיfalse-positives  : 

 ,כאמור ICD-9פציינטים שברשומה הרפואית שלהם מופיע קוד     

 .ASD-אבל הם לא לוקים ב    

      

מתוך ה-cohort  ההתחלתי(BCH :14,758 ,CCHMC :4,229 ) פציינטים 302נבחרו 

    (BCH :150 ,CCHMC :152  ) רנדומליתבצורה  . 

=   gold standard setהמידע הרפואי של כל פציינט נבחן בצורה ידנית על ידי הרופאים כדי ליצור    

 . מולה נבחן את תוצאות האלגוריתמים וולידיתקבוצה 
 

 ב לייבלים 4יש-gold standard set  : 

    Yes –  לוקה ב-ASD. 

    No –  לא לוקה ב- ASD. 

     Maybe– ראייה לכך איזושהיאיש , מקרה שאינו וודאי. 

    Unknown – מקרה שבו אין מספיק מידע כדי לבצע החלטה בהתייחס למקרה. 
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ב-BCH  ואילו ב, רופאים שעברו על תיקי הפציינטים בצורה ידנית 2היו-CCHMC 3 רופאים . 

 הם פסקו שמתוך הstandard set-gold: 

     - 44%  :Yes (60%  מתוךCCHMC מתוך  26% -וBCH  ) 

     - 10%  :No (16%  מתוךCCHMC מתוך  5% -וBCH ) 

     - 36%  :Maybe (18%  מתוךCCHMC מתוך  55% -וBCH  ) 

     - 10%  :Unknown (6%  מתוךCCHMC מתוך  13% -וBCH ) 
 

 

Inter Annotator Agreement (IAA): 

 (=IAA)כדי לבדוק את מידת ההתאמה בין קלסיפיקציות של רופאים שונים באותו מרכז 

 .CCHMC-פציינטים מ 40-ו BCH-פציינטים מ 20נלקחה קבוצת בדיקה של 

 .F-measureהדרך הכמותית לחשב את מידת ההתאמה בין קלסיפיקציות של רופאים שונים היא 
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 הרופאים ב 3מידת ההתאמה שנמצאה בקרב-CCHMC: 

 .Unknownעבור  Maybe ,0.75עבור  No ,0.883עבור  Yes ,0.896עבור  0.969     

 

 הרופאים ב 2מידת ההתאמה שנמצאה בקרב-BCH  : 

 .Unknownעבור  Maybe ,0.75עבור  No ,0.86עבור  Yes ,0.625עבור  0.927    

 

 

 

 

 

אנחנו נמצאים כאן: 
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 השתמשו במערכת לעיבוד שפה טבעיתApache cTakes  את הרשומה הרפואית  למדלכדי

CUIs (Concept Unique Identifiers = )לווקטור של  initial cohortשל כל פציינט מה 

 .UMLS (Unified Medical Language System)מתוך 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1510586   ( עבורASD ) וC0021390 ( עבורinflammatory bowel disease.) 

 

 ב :הממוצע של פציינט היה הוקטוראורך-CCHMC :344  CUIs ,ב-BCH :627 CUIs  . 

 לשני אלגוריתמים שונים שנציג של חילוץ  האינפוטהוקטורים האלו הםcohort אוטומטי. 

 

 

Patient diagnosed with ASD 

And inflammatory bowel disease 
 

EHR 

C1510586 

C0021390 

CUIs vector 



10 

 .Codes9 -ICDכפי שהצגנו קודם באמצעות סינון על פי  initial cohort-יצירת ה :1שלב          

 

 

 

 ( BCH :14,758 ,CCHMC :4,229. )שדיברנו עליו initial cohort-כעת בידינו ה     
 

 .ASDלסימפטומי * לסימפטומים ממילון CUIsמיפוי של  :  2שלב          

מילון שמכיל רשימה מקיפה של  – ASDלסימפטומים ממילון לסימפטומי  CUIsביצוע מיפוי של 

 DSM-IV  =(Diagnostic andשל  ASDפ הקריטריונים המאבחנים "ע ASDסימפטומים של 

Statistical Manual of Mental Diseases 4th Edition) 

 

 based cohort selection-Rule :3שלב          

מופיעים ( CUIsשהיו מיוצגים על ידי ) ASDהאלגוריתם ספר כמה סימפטומים של : עבור כל פציינט

 .  בווקטור של הפציינט
 

* http://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/485907  

 

http://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/485907
http://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/485907
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 מ 2כך שלפחות )סימפטומים  6אם לפציינט היו לפחות-Social Interaction , מ 1לפחות- Communication ,  ולפחות

 .Autistic Disorder Caseאז הפציינט נקבע כ ( Behavior, Interests and Activities -מ 1

 אם פציינט לא התאים לקריטריון שלautistic disorder (3a )  התבצעה הערכה של הסימפטומים עבורAsperger’s 

Syndrome (3b )– הוא נקבע כ , אם הוא התאיםAsperger’s Case. 

 התבצעה הערכה של הסימפטומים עבור , אספרגראם פציינט לא התאים לקריטריון של תסמונתPDD-NOS (3c )-  

 .PDD-NOS Caseהוא נקבע כ , אם הוא התאים

 3אם פציינט לא התאים לאף אחד מהקריטריוניםa-c  ,הוא לא אף אחד מהמקרים. 

 

הקביעה שניתנת בהינתן  

הסימפטומים מבוססת על  

  DSM-IVהקריטריון של 

,  ASDשל  לאיבחון

-PDDו  אספרגרתסמונת 

NOS. 
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חילקו את ה, כדי לפתח את האלגוריתם הזה- gold standard set(302 )קבוצות  3-ל(table 1:) 

      60%- Training Set ,20%- Development Set  ,20%- Testing/Evaluation Set . 

 

 

 
 

 י שימוש במערכת "השונים התבצעו ע ללייבליםהסיווגיםSVM (Support Vector Machines )דו שלבית: 

              

          

 

 

 

 

 

Yes   אוMaybe  No   אוUnknown  או 

Yes   אוMaybe  

Yes Maybe 

1Stage : קטגוריות 2-בשלב הראשון הפציינטים סווגו לאחת מ: 

2Stage  :הפציינטים שבקטגוריה: 

לקטגוריה אוסווגו לקטגוריה                
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SVM: מודל של למידה חישובית שמשתמש בקבוצה של דגימות ,features כך שכל , ולייבלים

,  חדשהעל מנת ליצור מסווג בינארי שבהינתן דגימה , 2או לייבל  1דגימה משתייכת ללייבל 

 .  היא תסווג ללייבל הנכון

מבוסס על הרעיון של מציאת ה-hyperplane  שמפרידdataset 2-בצורה הטובה ביותר ל 

 .מחלקות

דגימות חדשות מסווגות לפי המחלקה שהן נופלות אליה. 
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 קבוצת הfeatures ההתחלתית הם ה- CUIs שמופיעים באיחוד של כל הווקטורים ב- gold 

standard set . 

 על הקבוצה הזו ביצעוfeature selection : כדי להקטין את המימד של ווקטורי המטופלים ובכך

 . לזרז את זמן ביצוע האלגוריתם

 חי בריבועביצעו זאת על ידי שימוש במבחן: 

 במקרה שלנו  . משתנים 2בסטטיסטיקה מבחן חי בריבוע משמש כדי לבדוק האם יש תלות בין

 .ללייבל אליו משויך הפציינט featureאנו רוצים לבדוק האם יש תלות בין 

 לכלfeature חישבו את ה- chi square value ,ודירגו את ה-features   על פי הערכים מהגבוה

 :לנמוך

 ככל שלfeature  ישchi square value    יותר גבוה זה מעיד שיש תלות יותר מובהקת בין

 . השניים

 

 

 

 

 

 

 

features: לאחר התהליך נקבע כי ה- features set  יהיה מורכב מfeatures250   

 (upper-bound. )שלהם הוא הכי גבוה chi square value-שה
 

labels :Yes, Maybe, No, Unknown 
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 :שלבים עיקריים

.1Training :Development: 

 

 

 

.2T 

 

 

 

.3Test: 

 

 

 

 

Test 

 

 

 

 .Test Set -הערכת המסווג על ה

Training 

 

 

 

Development 

 

 

 

ששונים זה מזה ב  )נבדקו המסווגים  Development Set-על ה

features sets ו-cost parameters)  על מנת לבחור את המסווג

  .שנותן את הביצועים הטובים ביותר

 

המודל התאמן ויצר מסווגים עם   Training Set-על ה

 .  cost parameters -ו features setsאפשרויות שונות של 
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 . היא ליצור מסווג בינארי שיצליח לסווג נכונה דגימות עתידיות SVMהמטרה של מודל 

 :לשם כך רוצים

.1Hyperplane כך שה-margin על פני הנקודות הקיימות יהיה הגדול ביותר המינימלי. 

.2Hyperplane  שמפריד בצורה נכונה כמה שיותר נקודות קיימות. 

 

  :למשל. 1' גם אם זה יגבה מחיר של מס 2' קובע כמה חשוב לנו להקפיד על מס Cפרמטר -ה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  בסגול)די גדול  מינימלי marginנמוך נותן  cערך 

 אבל במחיר של סיווג שגוי של דגימה כחולה  

-אבל ה, גדול נותן סיווג יותר טוב cערך 

margin יותר קטן המינימלי 

Cost parameter – Development 
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Precision/PPV:                  

( המקס 1כאשר  1-ל 0ערכו בין'  ) 

   gold standard set-החלק של הפציינטים שב

   positive caseוהאלגוריתם קבע שהם   positive caseהם 

 .positive caseשהם שהאלגוריתם קבע מתוך כל הפציינטים 

 הוא רוב הסיכויים positive -מי שקבע כ: ככל שהערך הזה יותר גבוה

 .false positiviesיש פחות טעויות של , positiveבאמת 

 

 

):1Training and Development (Stage  
 

SVM 
Yes, Maybe 

vs. 

No, Unknown 

Training Set 
Selected  

Features X 

Labels (Yes, Maybe, No, Unknown) 

בהינתן   – Xמסווג 

דגימה חדשה הוא  

  'מסווג האם היא בקט

Yes,Maybe או בקט  '

No,Unknown 

Selected  

Features Y Training Set 

Labels (Yes, Maybe, No, Unknown) 

SVM 
Yes, Maybe 

vs. 

No, Unknown 

בהינתן   – Yמסווג 

דגימה חדשה הוא  

  'מסווג האם היא בקט

Yes,Maybe או בקט  '

No,Unknown 

 

Dev. Set  
 

בחירת המודל שביצועי  

שלו    precision-ה

 הטובים ביותר

בדיקה של  

 -המסווג על ה

Dev. Set 

… 
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1Test of Stage  
 

 .Test Set -הערכת המסווג על ה 

שביצועי  )המסווג הנבחר 

שלו היו    precision-ה

 .Dev -הטובים ביותר על ה

Set) 

   -המסווג מחזיר תשובה

 או                       
 

נראה בהמשך כיצד העריכו את  

 .ביצועיו

 ווקטור של פציינט  

 Test Set -מה

Yes   אוMaybe  No   אוUnknown  
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  cost parameter -וב features set -השתמשו ב Stage 2עבור יצירת המסווג של 

 . שנתנו את הביצועים הטובים ביותר בשלב הקודם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Test Set -בודקים את המסווג על וקטורי הפציינטים שב, Stage 1 -באופן דומה ל

 .ונראה כיצד העריכו את ביצועיו, או                 :            המסווג מחזיר תשובה, עבור כל ווקטור

 

 

Training Set 

SVM 
Yes 

vs. 

Maybe 

מסווג שבהינתן  

דגימה חדשה  

הוא מסווג האם  

או   Yes  'היא בקט

 Maybe' בקט

Labels (Yes, Maybe) 

Best  

Features  

Set 

2Test of Stage  
 

 .Test Set -הערכת המסווג על ה 

Yes Maybe 
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סיכום השלבים: 

 

 

 

 

 

 
אנחנו נמצאים כאן: 
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בדקו את ביצועי האלגוריתם על ה- gold standard set( .היא שימשה כ- Evaluation Set) 
 

הבדיקה נעשתה בצורה בינארית: (positive case/negative case) 

      - ASD,  Asperger’s, PDD-NOS          positive case 

 (negativeוהשאר ) gold standard set         positive caseשל ה  Maybe-ו Yes  הלייבלים -      
 

 מקרים אפשריים 4אז קיימים: 

 positive caseואכן לפציינט יש לייבל של  positive caseהאלגוריתם קבע שהפציינט הוא 1.
 True Positive =( Maybe  או Yesכלומר )

 negative caseאך לפציינט יש לייבל של  positive caseהאלגוריתם קבע שהפציינט הוא 2.
 False Positive( = Unknownאו  Noכלומר )

 negative caseואכן לפציינט יש לייבל של  negative caseהאלגוריתם קבע שהפציינט הוא 3.
 True Negative( = Unknownאו  Noכלומר )

 positive caseאך לפציינט יש לייבל של  negative caseהאלגוריתם קבע שהפציינט הוא 4.
 False Negative=  ( Maybe  או Yesכלומר )
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Precision/PPV:                   ( המקס 1כאשר  1-ל 0ערכו בין' ) 

-והלייבל שלהם אכן שייך ל positive caseהחלק של הפציינטים שהאלגוריתם קבע שהם   -

positive case ( במקרה שלנוYes, Maybe ) שהם שהאלגוריתם קבע מתוך כל הפציינטים

positive case. 

יש פחות  , positiveהם באמת  positive -רוב המקרים שקבע כ: ככל שהערך הזה יותר גבוה  -

 .false positivesטעויות של 

 

Recall/Sensitivity(                : המקס 1כאשר  1-ל 0ערכו בין' ) 

  -והלייבל שלהם אכן שייך ל positive caseהחלק של הפציינטים שהאלגוריתם קבע שהם  -

positive case ( במקרה שלנוYes, Maybe ) שייך לשהלייבל שלהם מתוך כל הפציינטים-

positive case. 

 positiveהוא הצליח להחזיר שהם  positive casesהמדד מעיד על כמה מהמקרים שהם  -

cases . ביחס לכל ה " איתר"כמה מקרים כאלה הואpositive cases הקיימים . 

 

 מושגים )בדיקת טיב האלגוריתם(:
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Measure-1F  : 

 

 .מדד לדיוק של התוצאות -

 (.1שניהם  recall-ו precisionכאשר ) 1כאשר הערך הגבוה ביותר הוא , 1-ל 0הערך שלו הוא בין 

בדק את ביצועי האלגוריתם  ( CHOP= Children’s Hospital of Philadelphia)מוסד נוסף *

 . אנשים 50של  initial cohortבאופן עצמאי עם 

 תוצאות:
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בדקו את ביצועי האלגוריתם על ה- gold standard set( .היא שימשה כ- Evaluation Set) 

 
 

 

 (positive case/negative case: )הבדיקה נעשתה בצורה בינארית
 

 (negative case                           -ו)  positive case   הקטגוריה                                -

 (negative caseוהשאר ) gold standard set          positive case-של ה Maybe-ו Yes הלייבלים - 

 ] rule-based algorithm -כמו ה [ 

 

  :מקרים אפשריים 4גם כאן קיימים  

.1True Positive 

.2False Positive 

.3True Negative 

.4False Negative 

 

 

Yes   אוMaybe   No   אוUnknown  

  Unknownאו   Maybe Noאו  Stage 1 Yes: בשלב זה המסווג סיווג את הפציינטים לאחת מ-2 קט':                       או 
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  (positive case/negative case) :הבדיקה נעשתה בצורה בינארית

 (. negative case               -ו) positive caseהקטגוריה                      -

   Maybe,No,Unknown והלייבלים) gold standard set           positive case-של ה Yesהלייבל  -

 (.negative caseהם 
 

 

 מקרים אפשריים 4גם כאן קיימים:  

.1True Positive 

.2False Positive 

.3True Negative 

.4False Negative 

 

 

 

Yes Maybe 

 Maybe Yes Maybeאו  Stage 2 Yes: בשלב זה המסווג סיווג את הפציינטים שב-                       לאחת מ-2 קט':            או 
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Area under ROC Curve:  דרך נפוצה כדי להמחיש בצורה ויזואלית את הביצועים של
 .מסווג בינארי

ונניח שיצרנו מסווג בינארי שלכל פציינט , תהי מחלה כלשהיא :הסבר על ידי דוגמא היפותטית
 .  מחזיר באיזו הסתברות הוא חולה במחלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

250-הקבוצה שנלקחה לצורך בדיקת המסווג מורכבת מ positives 250 -ו negatives: 

250  פציינטים שהלייבל האמיתי שלהם הוא = נקודות אדומותpositive 

250  פציינטים שהלייבל האמיתי שלהם הוא = נקודות כחולותnegative 

 צירx :ציר ,   ההסתברויות שהמסווג ניבאy : (בהיסטוגרמהכמו )מספר הפציינטים 

והלייבל האמיתי שלהם הוא   0.3' פציינטים שהמסווג החזיר שהם חולים בהסת 10יש : לדוגמא
negative. 

 

 

כל נקודה 

 היא פציינט
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ROC Curve: מתאר את הTPR ( צירy )מול ה-FPR ( צירx ) עבור כלclassification 

threshold  אפשרי  . 

 

 עבורthreshold ומעלה יסווג כ 0.8' הסת: 0.8-ב-positive ,יסווג   0.8-קטנה מ' והסת

 .negative-כ

 

 

 

 

 

 

 (: 0.2 ,0)נציב את הנקודה 

 

 

 

 

True Positive Rate (TPR) =            = 50/250 = 0.2 
 

False Positive Rate (FPR) =             = 0/250 = 0 
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 עבורthreshold ומעלה יסווג כ 0.5' הסת: 0.5-ב-positive ,יסווג   0.5-קטנה מ' והסת

 .negative-כ

 

 

 

 

 

 

 

 (:  0.94 ,0.5)נציב את הנקודה 

 

 

 

 

 

 

True Positive Rate (TPR) =            = 235/250 = 0.94 
 

False Positive Rate =              =125/250 = 0.5 
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בסופו של דבר כדי ליצור את כל ה-ROC Curve   צריך לחשבFPR  מולTPR עבור כל ה-

classification threshold 1-ל 0-האפשריים מ. 

שלנו נקבל' בדוג: 

 

 

 

 

 

 

Area under ROC Curve: השטח מתחת ל-ROC Curve .מהווה מדד לביצועי המסווג. 

המסווג יותר טוב: 1-ככל שהשטח קרוב יותר ל. 

נראה דוגמאות. המסווג חסר תועלת משמעותית: 0.5-אם השטח קרוב ל- 
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מסווג מוצלח :AUC  1 -קרוב ל 

 

 

 

 

 

 
מסווג לא מוצלח :AUC 0.5-קרוב ל 
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Precision/PPV:                   ( המקס 1כאשר  1-ל 0ערכו בין' ) 

-והלייבל שלהם אכן שייך ל positive caseהחלק של הפציינטים שהאלגוריתם קבע שהם   -

positive case ( במקרה שלנוYes, Maybe ) שהם שהאלגוריתם קבע מתוך כל הפציינטים

positive case. 

יש פחות  , positiveהם באמת  positive -רוב המקרים שקבע כ: ככל שהערך הזה יותר גבוה  -

 .false positivesטעויות של 

 

Recall/Sensitivity(                : המקס 1כאשר  1-ל 0ערכו בין' ) 

  -והלייבל שלהם אכן שייך ל positive caseהחלק של הפציינטים שהאלגוריתם קבע שהם  -

positive case ( במקרה שלנוYes, Maybe )מתוך כל הפציינטים שהלייבל שלהם שייך ל-

positive case. 

 positiveהוא הצליח להחזיר שהם  positive casesהמדד מעיד על כמה מהמקרים שהם  -

cases . ביחס לכל ה " איתר"כמה מקרים כאלה הואpositive cases הקיימים . 

 

 תזכורת מושגים )בדיקת טיב האלגוריתם(:
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 חלקA  של הטבלה מציג את תוצאות ביצועי המודל עבורstage 1. 

ב- stage 2 התבצע סיווג ל, כפי שהוסבר-Yes ול- Maybe. 

 חלקB  כאשר הלייבל , 2-ו 1של הטבלה מציג את תוצאות הביצוע המשולב של שלביםYes  

 . negative case הלייבליםוכל שאר  positive caseהוא   gold standard-של ה
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grid search  שביצעו על מנת לבדוק אפשרויות שונות שלfeatures ו- cost 
parameters על ה- development set: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  250של  upper-boundהערך נשאר אותו דבר ולא השתנה ולכן הם החליטו לקבוע  features 250גם מעל -
features. 

 
 
 
 
 



34 

 :algorithm  based-ruleתוצאות של1.

 

 

 

 
 

 : machine learning algorithmתוצאות של 2.

 .Precisionביצועים טובים יותר מבחינת  Rule-basedלאלגוריתם 
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השוואת התוצאות שהתקבלו מול ה-baseline: 

baseline :אלגוריתם שמשתמש רק ב-Codes9 -ICD כפי שדיברנו ) רלוונטים

 .ASD cohortעל מנת לחלץ ( בהתחלה
 

תוצאות האלגוריתם הזה:  
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מקבלים  , ASD cohortלחילוץ  ICD-9 Codesאם מסתמכים רק על 

cohort עם הרבה שגיאות של , הרבה פחות טהורfalse positives  . 

Precision / 

Test Set 

Baseline Rule-Based 

 

BCH 0.273 0.885 

CCHMC 0.645 0.840 

Combined 0.460 0.866 
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Comorbidity= הימצאות של מספר מחלות כרוניות בו זמנית -תחלואה נלווית. 
 

מצא שאנשים עם  *מחקר שנעשה בעברASD ,נוטים הרבה יותר , בהשוואה לאוכלוסיה הכללית
 ,Epilepsy, Schizophrenaכמו למשל  מסויימות נילוותלהיות מאובחנים בתחלואות 

Inflammatory Bowel Disease, Cranial Abnormalities. 

השתמש ב** מחקר נוסף-clustering  בקרב אנשים   קלסטריםכדי להראות את קיומם של
 .שלו הנילוותכאשר כל אדם מאופיין על ידי קבוצת התחלואות , ASD-שלוקים ב

 

במחקר הזה ביצעו מספר שיפורים בהשוואה למחקר הקודם**: 

שמספק דגימה  , התקבלה על ידי שימוש באלגוריתם שהוצג במאמר ASDקבוצת הלוקים ב.  1
 .ASDנקייה יותר של לוקים ב 

 .מכמה בתי חולים דאטה –הוא יותר גדול בצורה משמעותית  dataset -ה. 2

 .visuazliation algorithms -ושימוש ב clusteringהשוואה בין כמה סוגי . 3

  

 
 

* Comorbidity Clusters in Autism Spectrum Disorders: An Electronic Health Record Time-Series Analysis – http://pediatrics.aappublications.org/content/133/1/e54  

** The Co-Morbidity Burden of Children and Young Adults with Autism Spectrum Disorders - http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0033224  

 

http://pediatrics.aappublications.org/content/133/1/e54
http://pediatrics.aappublications.org/content/133/1/e54
http://pediatrics.aappublications.org/content/133/1/e54
http://pediatrics.aappublications.org/content/133/1/e54
http://pediatrics.aappublications.org/content/133/1/e54
http://pediatrics.aappublications.org/content/133/1/e54
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0033224
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0033224
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0033224
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0033224
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0033224
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0033224
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ה- data ה: ההתחלתי- initial cohort (BCH :14,758 ,CCHMC :4,229 ) וגםdataset   נוסף
גם הוא לאחר סינון על פי ) VUMC: 6,482: על מנת להעריך את הכלליות של התוצאות

ICD-9 Codes  ) 
 

שלבים: 

 .הזה הדאטהעל כל  rule-basedהרצת האלגוריתם  .1

 ,CCHMC (2,988)-מ BCH (12,949) ,70.7%-מ 87.7%האלגוריתם קבע כי 

 .ASD Caseהם VUMC (4,721 )-מ 72.8% -ו
 

 PheWAS categories -ל ASD Case  -כ של הפציינטים שנקבעו ICD-9 Codesהמרת . 2
=( Phenotype Wide (Association Study . 

 .PheWAS Codesכעת כל פציינט מיוצג על ידי וקטור של    
 

3 .means clustering-k :  שימוש באלגוריתםmeans-k  לביצועclustering  של הפציינטים
 . בכל בית חולים בנפרד( pheWAS code vectorsהמיוצגים על ידי ה)

הכי קרוב  לקלסטרכך שכל דגימה משתייכת  קלסטרים k-לחלק את הדגימות ל: תזכורת]   
 [מיוצג על ידי ממוצע הדגימות שבו וקלסטר, אליה
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 כדי למצוא את ה קלסטרים 20עד  2ניסו אפשרויות שונות של בין  הקלסטרינגבתהליך-clustering  

 .הגבוה ביותרsilhouette coefficient  -עם ה

Silhouette value : שמציין עד כמה אובייקט מתאים ל ]-1,1[ערך בטווח-cluster אליו הוא שייך  .

שהוא שייך ולא  ( cohesion/similarity) לקלסטרערך גבוה מעיד שהאובייקט מתאים בצורה טובה 

יש ערך    clustering-אם לרוב האובייקטים ב(. separation)השכנים  לקלסטריםמתאים בצורה טובה 

-ואם להרבה אובייקטים יש ערך נמוך או שלילי אז ב, נעשה בצורה טובה clustering-גבוה אז ה

clustering  קלסטריםיש יותר מדי או מעט מדי. 

 איך מחשבים את הערך הזה?  

  :נחשב בדאטה iלכל נקודה -

-a(i)  = ממוצע המרחק שלi  שהוא שייך אליו בקלסטרלכל הנקודות. 

 -ונסמן ב, בקלסטרלכל הנקודות  iנחשב את ממוצע המרחק של ( לא נמצא בו i) dאחר  קלסטרלכל -

b(i) את המינימום על פני הממוצעים האלה שחישבנו  . 

-Silhoutte value   שלi: 
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 לאחר ביצועclustering   על ידיk-means , ביצעוclustering  אלגוריתמים  2על ידי

 .והשוו בין התוצאות Agglomerative Clustering -ו DBSCAN: נוספים

 שני האלגוריתמים נתנו הפרדה(sepeartion ) הקלסטריםפחות טובה בין. 

 

 נרחיב על האלגוריתם שלAgglomerative Clustering. 
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 .data points  -את מספר ה n-נסמן ב

 .  משלה                  בקלסטרתהיה  פוינט       דאטהבשלב הראשון כל . 1

 .הקלסטריםאת קבוצת כל  C -נסמן ב     

 :אחד בקלסטריהיה  הדאטהעד שכל  איטרטיביבאופן . 2

                             :כלומר,שהם הכי קרובים אחד לשני      -ו      קלסטריםנמצא זוג . 2.1

 .שנגדיר  Distance Metricעל פי 

 .           :חדש לקלסטר      -נמזג את      ו. 2.2

 .ונכניס אליה את                 -את      ו Cנוציא מהקבוצה . 2.3

 
 :הערה

 :למשל. קלסטרים 2יש כל מיני אפשרויות למדוד מרחק בין 

-Average Linkage : הקלסטריםנקודות משני  2ממוצע המרחקים של כל. 

-Single Linkage : הקלסטריםהנקודות הקרובות ביותר זו לזו בין שני  2המרחק בין. 

-Complete Linkage : הקלסטריםהנקודות הרחוקות ביותר זו מזו בין שני  2המרחק בין. 

 
 קלסטריםהתהליך נותן עץ היררכיה של       . 

 

 

 
 

Agglomerative Clustering: 
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 .קלסטרים 2כמרחק בין   single linkageנשתמש ב :דוגמא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Credit: https://www.youtube.com/watch?v=XJ3194AmH40 
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 :clustering-חותכים את העץ בערך הזה ומקבלים את ה, distance thresholdקובעים 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Credit: https://www.youtube.com/watch?v=XJ3194AmH40 
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כעת נציג את ה-clustering שהתקבל על ידי , הנבחרmeans-k: 

 ביצעוclustering ל-dataset  ח בנפרד"של כל בי. (BCH, CCHMC, VUMC) 

ח מצאו תבנית "בכל ביclustering דומה : 

 .  אחד גדול וקלסטר( כולו setמתוך ה 5-20%)קטנים  קלסטרים 4או  3ח יש "בכל בי-

והיא מבין  ( הכי שכיחה)הקטנים יש תחלואה נלווית אחת ששולטת  מהקלסטריםבכל אחד -

 :הקטגוריות הבאות של תחלואות נלוות

1) psychiatric problems including anxiety disorder, hyperkinetic syndrome, obsessive 

compulsive disorder, and depression;  

2) developmental disorders including dyslexia, lack of coordination, and various 

disorders of the ear, skin and other bodily systems;  

3) epilepsy and recurrent seizure. 

 

לא היה מאופיין בשכיחות גבוהה של , כולו setמה 60-80%הגדול יותר שמהווה כ  הקלסטר-

 .תחלואה נלווית או קטגוריה של תחלואה נלווית איזושהיא
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 קיבצו את , שהתקבלו לתוצאות של מחקרים קודמים הקלסטריםכדי להשוות ביןPheWAS 

Codes  על פי קבוצותcomorbidities  הבאות: 

Seizures, Psychiatric,  Auditory, Developmental, GI Disorders, Cardiac Disorders 
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 הוקטורים של הפציינטים היו ממימד גבוה(100-200 pheWAS codes.) 

 השתמשו באלגוריתם להקטנת מימד שנקראdistributed Stochastic Neighbor Embedding-t 

וכך לראות בצורה   ,מימדים 2-ב PheWAS Codesכדי להציג בצורה ויזואלית את וקטורי 

 .הקלסטריםבין ( seperation)ויזואלית את ההפרדה 

 

שלבים עיקריים 3-האלגוריתם מורכב מ: 

ומגדיר הסתברות  , ממימד גבוה,     אובייקטים      2האלגוריתם משתמש במרחקים שבין כל 1.

אז יש ( similar)    -אם      קרוב ל –      ,עבור כל זוג אובייקטים       similarityשמייצגת

אז ( dissimilar)ואם הוא רחוק  neighborהסתברות גבוהה לכך שהוא יבחר אותו בתור 

 .  הסתברות מאוד נמוכה

 .  ממימד נמוך,      אובייקטים      2בין כל  האלגוריתם מגדיר הסתברות דומה2.

ממימד       -שבין האובייקטים      ו similarity-נכון את ה ממדלות      -מתקיים שאם     ו      

 .יהיו שוות 2-ו 1גבוה אז ההסתברויות של 

   Kullback–Leibler divergenceלכן מיקום הנקודות      במפה נקבע על ידי מינימיזציה של 1.

 .בין שתי ההתפלגויות( התפלגויות 2מדד לשוני בין )
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הקטנת המימד על ידי  

על   t-SNEאלגוריתם 

PheWAS codes  . 

הוא על פי   קלסטרהשם של כל -

  comorbidity category-ה

 .שבשכיחות הכי גבוהה בו

שמות מופיעים יותר מפעם   -

  מקלסטראחת כאשר יש יותר 

על ידי אותה  ' נשלט'שאחד 

 .קטגוריה

( Deve.–Developmental 

Disorders, Seiz.–Seizure 

Disorders, Psych.—

Psychological Disorders). 
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 אלגוריתםrule-based: 

הם שמרו על נאמנות לקריטריון   positive case -כ Maybeעל ידי התייחסות ללייבל -

DSM-IV  מכיוון שעבור מספר גבוה של מטופלים שהלייבל שלהם הואMaybe  

 .PDD-NOS Caseהאלגוריתם קבע שהם 

והיא סובלת , היא לא חפה מטעויות Apache cTAKESמערכת לעיבוד שפה טבעית -

יש דרכים רבות להביע התנהגות  –למשל עושר לשוני , מאי דיוקים מסיבות שונות

למשל אם , סיבה נוספת היא ידע שלא מקודד על ידי המערכת, ASD-של לוקה ב

 .ס מיוחד"ברשומה רפואית רשום שילד הולך לבי

 באלגוריתם שלML ,התוצאות עם הביצועים הטובים ביותר התקבלו מ- 

Combined training set , וזה מעיד על פוטנציאל שקיבוץ שלdata   ממספר מוסדות

 .יכול לשפר את כוח החיזוי
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 של  קוהורטראינו שחילוץASD פ "עICD-9 Codes הוא לא אמין. 

 של  קוהורטהמחקר מספק אלגוריתם אוטומטי לחילוץASD כלי עבור , באמינות גבוהה

 .גדולים עתידיים EHRמחקרים מבוססי 

 קיימים    -המחקר מאשר את מה שמחקרים קודמים עם קבוצות דגימה יותר קטנות מצאו

 .  אחר comorbidityי "שכל אחד מאופיין ע, ASD לוקישונים בקרב  קלסטריםמספר 

 שמבוססים על אפיקי טיפול שונים האלגוריתם מקדם את היכולת לחקורcomorbidity 

clusters  וגנטיים מולקולריםוכן גם סיכונים ומאפיינים . 
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