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 چکیده 

اند توهای دموگرافیک بیمار میبر اساس شرایط فیزیولوژیکی و ویژگی COVID-19 بینی خطر مرگ و میر بیمارانپیش مقدمه و هدف:

در مطالعه حاضر، هدف ما توسعه چندین مدل  .سازی مصرف منابع همراه با ارائه خدمات پزشکی مؤثر برای بیماران کمک کندبهینهبه 

نی بی، ارزیابی عملکرد آنها و انتخاب مدلی با بالاترین قدرت پیشCOVID-19 بینی خطر مرگ و میر در بیمارانیادگیری ماشینی برای پیش

 .بود

های اصلی شهر قزوین واقع در شمال غرب بستری در یکی از بیمارستان ۹۱-نگر سوابق مربوط به بیماران کوویدعه گذشتهمطال ها:روش

علائم  .های یادگیری ماشین با ترکیب عوامل جمعیت شناختی انتخاب کردیممتغیر را برای توسعه مدل 1۱ما  .ماه انجام شد ۹1ایران طی 

تجزیه و تحلیل  .متغیر نتیجه مرگ و میر به عنوان یک متغیر باینری بود نتایج آزمایشات آزمایشگاهی و بیماری های همراه؛ فیزیکی؛

 .رگرسیون لجستیک برای شناسایی عوامل خطر مرگ در بیمارستان انجام شد

 F1 (0.8121 ، امتیاز(CI: 0.7787 ،0.8356 %۱9، 8708.۹حداکثر مقادیر دقت ) Ensembleبینی مرگ و میر، در پیش نتایج:

95% CI: 0.7900 ،0.8341 ،0.8341)و ، AUROC: 0.878% (0.807:0.9) و AUROC:  ،0.8358).  شامل چهارده

، BUN د سطحبندی گروه ماننهای طبقهکنندهبینیویژگی با امتیاز بالا که با حداکثر ارتباط الگوریتم حداقل افزونگی در زیرمجموعه پیش

سطح، درد عضلانی، عدم  .اند، اسهال، گلودرد اکسیژن خون شناسایی شدهWBCاری، تب، جنسیت، درد بدن، تنگی نفس، تشنج، سابقه بیم

خطر مرگ و میر  بینیبینی خود برای پیشبندی کننده کافی است تا به بهترین قدرت پیشطعم و سابقه مصرف دارو )دارو( برای این طبقه

 .برسد COVID-19 بیماران

نج، تب، گلودرد و ای، تنگی نفس، تشتر اشباع اکسیژن، شرایط پزشکی زمینههای مطالعه نشان داد که سن، سطح پایینیافته گیری:نتیجه

-COVID از بیماران .داری با افزایش خطر مرگ و میر مرتبط استبه طور معنی CRP و BUN ،WBC بدن درد، علاوه بر سطوح سرمی

های های مراقبتبه سیستم COVID-19 بینی و کاهش خطر مرگ و میر بیماراند با پیشتواننهای یادگیری ماشینی میالگوریتم 19

  .بهداشتی کمک کنند

 .، مرگ و میر، عوامل خطر، یادگیری ماشینی۹۱-کوویدکلمات کلیدی: 


