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Резюме: Предложен е модел – байесова мрежа за оценка на вероятността на диагно-
зата „саркоидоза“ в сравнение със заболяванията със сходни симптоми. Параметрите 
на модела са оценени на базата на обобщени статистически данни за честотата на 
отделните показатели за диагностициране на заболяването. Моделът може да се 
използва като помощно средство в лекарската практика.  
Ключови думи: Байесови мрежи, Медицинска диагностика, Саркоидоза. 
 
 
1 Въведение 
 
Байесовите мрежи са широко използван понастоящем инструмент на изкуствения 
интелект. Те обединяват теорията на графите и теорията на вероятностите и предо-
ставят ефективен, компактен и интуитивен метод за представяне на знания, характе-
ризирани с висока степен на неопределеност. Настоящата работа илюстрира използ-
ването на байесова мрежа в диагностиката на саркоидозaта. 

Саркоидозaта представлява грануломатозно заболяване, което засяга хора по 
целия свят [1, 2]. Саркоидозата варира значително в различните популации [2, 3]. 
Xарактеризира се с неизвестна етиология и голямо разнообразие от клинични и 
радиологични прояви [4]. Заболяването включва необичайни струпвания на възпа-
лителни клетки (грануломи), които могат да образуват възли в различни органи, като 
най-често грануломите в белите дробове или свързаните с тях лимфни възли [5–7]. 
Други често участващи органи и системи включват на кожата, очите, черния дроб, 
сърцето, нервната, опорно-двигателната и ендокринната система [6, 7]. Тези грану-



79 

ломи не са уникални за саркоидозата и се наблюдават при други заболявания като 
туберкулоза, гъбични заболявания, берилиоза, карциноми и лимфоми [4, 7].  

Саркоидозата засяга средно 20 на 100 000 души от населението и се влияе от пол, 
раса и възраст [8–12] . Например, болестта се проявява различно при бели в сравнение 
с чернокожи индивиди и при жени в сравнение с мъже [9–11]. Въпреки че етническите 
различия не са напълно добре характеризирани [12], според мащабно изследване 
включващо 736 пациенти със саркоидоза в срок от 6 месецa на диагнозата в 
Съединените щати, расата е основният определящ фактор за забoляването, като 
засегнатите органи се различават в зависимост от расата, пола и възрастта [8]. 

Въпреки че през последните няколко години се наблюдава значителен напредък 
в разбирането на саркоидозата, като например по-добро характеризиране на 
етиопатогенезата, диагностиката и лечението на това заболяване, много въпроси 
остават да бъдат изяснени: какво води до заболяването и какви са ключовите гени 
които влияят на склонността към заболяването и формират индивидуалните клинични 
резултати [13]. Диагностиката на саркоидозата е много трудна, защото симптомите и 
индикаторите на заболяването не са специфични. Само пълен преглед, включващ 
изследване на цялостната симптоматика позволява да се постави правилна диагноза. 
Ето защо един от най-важните въпроси касае правилното разпознаване на саркои-
дозата, което е трудно поради забележителната прилика между клиничните и хисто-
логични особености на саркоидозата и тези характерни за други болести като 
туберкулоза и лимфом на Ходжкин [7, 14–16]. Например, при саркоидозата често за 
засегнати паратрахейните и хилусни лимфни възли, но CT скенера често показва 
разширяването на лимфните възли в по-рано неподозирани места като предната 
медиастинума. Лимфомът, от друга страна е системно заболяване, при което също 
често са засегнати медиастиналните лимфни възли, и е лесно да се бърка с саркои-
дозата [4]. Саркоидозата и туберкулозата имат толкова много клинични прилики, че са 
считани от някои автори за казуално свързани и дори за две крайности на един и същ 
процес на болестта [16]. Разграничаването на саркоидозата от тези две заболявания е 
изключително важно, тъй като различните заболявания имат различна прогноза и се 
нуждаят от напълно различен подход към лечението. 
 
2 Байесови мрежи и приложението им в медицинската диагностика 
 
Байесовите мрежи (БМ) [17–25] се отнасят към категорията на вероятностните 
графични модели. БМ представлява направлен ацикличен граф. Възлите на графа са 
вероятностни променливи, а дъгите описват връзките между тях. Параметри на БМ с 
дискретни променливи са таблиците на условните вероятности. За входните възли те 
представляват априорните безусловни вероятности на възможните състояния на 
дадения възел, а за възлите с родители – условните вероятности на дадено състояние 
на възела при всички възможни комбинации на състоянията на родителските му 
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възли. Основната идея на БМ е да използва вероятностния подход за решаване на 
множеството проблеми в реалния свят, свързани с неопределеност. Това става чрез 
определянето на апостериорните маргинални разпределения на вероятностите при 
постъпване на наблюдения за някои от възлите в мрежата. В зависимост от вида на 
наблюдаваните възли двата крайни варианта на логическия извод с БМ са: прог-
нозиране – определение на вероятността на дадено събитие при наблюдаване на 
причини, и диагностициране – определяне на причината за наблюдаваните следствия. 
В медицинската диагностика се решава най-вече втората задача. 

Създадени са редица методи за точен и приблизителен логически извод с 
байесовите мрежи [17–25]. 

Байесовата мрежа може да бъде построена въз основа на експертни оценки или на 
базата на статистически данни. Експертната информация може да се използва както за 
установяване на връзките между случайните променливи, т.е. структурата на мрежата, 
така и за оценка на условните вероятности. Както при всички модели, построени на 
принципите на изкуствения интелект, съществува възможност за автоматично 
обучение на структурата и параметрите на модела при постъване на необходимите 
данни [26–30].  

Разработени са много приложения на байесовите мрежи в медицината, в частност 
за медицинска диагностика на патологията на лимфните възли [31], нервно-мускулни 
патологии [32], болести на сърцето [33], рака на хранопровода [34], пневмонията 
в отделенията за интензивно лечение [35], в традиционната китайска медицина [36], 
сърдечните болести въз основа на данните от ехокардиографията [37], на лимфомите 
[38], анемията [39], зъбобола [40], белодробната емболия [41], психиатричните 
болести [42].  

Байесовите мрежи са подходящо помощно средство при диференцирането на 
саркоидозата от туберкулозата и лимфома на Ходжкин, защото позволяват да се 
обединят и отчетат всички показатели за диагностиката. В настоящата работа са 
анализирани множество публикация с проучвания за пациентите и наблюдения от 
практиката относно честотата на възникване и относителната важност на всеки 
фактор, който влияе върху диагностицирането на разглежданата група болести. Тези 
данни от специализираната литература са използвани за задаване на тежестта на 
дадения фактор при параметризирането на мрежовия модел.  
 
3 Описание на модела 
 
Разработката и логическите изводи с модела са изпълнени с помощта на софтуерния 
пакет AgenaRisk [43]. Структурата на модела е показана на Фиг. 1.  

Предложеният БМ модел включва целевия възел Sarcoidosis и 27 входни възли, 
обхващащи основните диагностични показатели. Те са разделени на 5 групи: рискови 
фактори (R1–R4), оплаквания (O1–O3), симптоми, открити при медицинския преглед 
(S1–S3) и данни от медицинските анализи (А1–А17). Всички възли в мрежата са 
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логически (Boolean) със състояния Yes/No. Смисълът на възлите е формулиран така, че 
състоянието Yes води до увеличение на вероятността за изследваната диагноза. На 
дадения етап целта е да се диференцира (т.е. разграничи) саркоидозата от алтерна-
тивните възможни диагнози, които се задават със състоянието No на целевия възел 
Sarcoidosis. 

 
 

Фигура 1. Структура на модела 

Таблиците на условните вероятности (ТУВ) на основната част от възлите са 
зададени по стандартния за класификаторите начин. В Таблица 1 е показана парамет-
ризацията на възела А1: Позитивна флуороскопия. Tя е получена въз основа на данни 
от специализираната литература, въз основа на които при 92% от болните от 
саркоидоза се наблюдава двустраннo увеличение на вътрешногръдните лифни възли 
(състояние Yes). При алтернативните заболявания с подобни симптоми такава 
рентгенографична картина се наблюдава при 20% от пациентите.  

 
 Sarcoidosis = “Yes” Sarcoidosis = “No” 

Позитивна флуороскопия = “yes” 0.92 0.2 

Позитивна флуороскопия = “no” 0.08 0.8 

Таблица 1. Параметризация на възела Позитивна флуороскопия 
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Таблици 2–4 показват данните, използвани за параметризацията на останалите 
входни възли въз основа на информацията в [1–16]. Тъй като целта на модела е да 
потвърди или отхвърли диагнозата саркоидоза, са подбрани показатели, които се 
наблюдават в по-голяма степен при болните от саркоидоза. По някои от показателите 
съществува значителен разброс в статистическите данни, поради което са използвани 
осреднени значения. За по-голяма гъвкавост на модела са добавени междинните възли  
Клиничен анализ на кръвта, Имунологичен анализ на кръвта и  Биохимичен анализ на 
кръвта  с априорни разпределения на вероятностите на състоянието “Yes” (0.7, 0.4), 
Подозрителни оплаквния (0.2, 0.05) и Подозрителни данни от прегледа (0.2, 0.02). 
Първата цифра съответства на наличието на диагнозата саркоидоза, а втората – на 
отсъствието ѝ. Ниските значения за вероятността на състояние “Yes” на последните 
два възела са продиктувани от факта, че оплакванията и рутинният преглед са 
слабоинформативни за поставяне на разглежданата диагноза.  

Възелът Група с повишен риск отчита повишената вероятност от заболяване при 
хора от негроидната раса (възел с име negro), жени (woman), непушачи (nosmoker) и 
хора на възраст oт 20 до 40 години (аge20_40). Таблицата на условните вероятности 
на този възел е зададена чрез функцията noisyor[17-19]: 

 noisyor(woman, 0.1, age20_40, 0.1, nosmoker, 0.1, negro, 0.15, 0.3) (1) 

Aприорното разпределение на вероятностите за състоянието “Yes” за възела Sarcoidosis 
e зададено (0.1, 0.067) – за Група с повишен риск = “Yes” и “No”, съответно. Цифрата 
0.067 е избрана на базата на приблизителните статистически данни, че на 15 пациента от 
разглежданата група заболявания се пада 1 със саркоидоза. 

 
 Саркоидоза Алтернативни 

заболявания 

O1: Суха кашлица 50% 20% 

O2: Повишена температура, болки в ставите 20% 5% 

O3: Субфебрилитет, лесна уморяемост 50% 40% 
 

Таблица 2. Данни за ТУВ на възлите, описващи оплакванията на пациентите  

 Саркоидоза Алтернативни 
заболявания 

S1: Erithema nodosum 20% 2% 

S2: Увеличени лимфни възли 20% 15% 

S3: Респираторни проблеми 30% 20% 

Таблица 3. Данни за ТУВ на възлите - симптоми, открити при прегледа 
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 Саркоидоза Алтернативни 
заболявания 

A1:Позитивна флуороскопия 92% 20% 

A2: Позитивна биопсия 80% 15% 

A3: Lymphopenia 35% 15% 

A4: Monocytosis 35% 25% 

A5: ASR Normal 60% 30% 

A6: Повишено ниво lisozyme 25% 10% 

A7: Повишено ниво Ig G 50% 40% 

A8: Повишено ниво Ig M 50% 30% 

A9: Повишено ниво Ig A 60% 40% 

A10: Отрицателна реакция на туберкулин 70% 15% 

A11: Повишено ниво APF 65% 5% 

А12: Повишено ниво C реактивен белтък 30% 10% 

A13: Hypercalcemia 15% 3% 

A14: Позитивна сцинтиграфия Ga 67 80% 10% 

A15: Изменени функции на външно дишане 30% 15% 

A16: Lymphosytosis  на лаважна течност 70% 20% 

A17: Endobronchitis 45% 25% 

Таблица 4. Данни за ТУВ на възлите – резултати от медицинските анализи 

На Фиг. 2 е показан резултатът от логическия извод с модела при въведени 
наблюдения, съответстващи на случай от практиката на един от авторите: жена на 
възраст 38 години, непушачка, оплаква се от слабост, уморяемост, субфебрилитет. 

При прегледа се установява задъхване при физическо натоварване и увеличение 
на лимфните възли. Данните от рентгена са положителни, бронхоскопията – отри-
цателна. Резултатите от клиничния анализ на кръвта са положителни, от имуноло-
гичния – отрицателни. Пациентката има отрицателна реакция на туберкулин, пови-
шени нива на APF и C-реактивен белтък, няма хиперкалциемия.  

Моделът дава около 70% вероятност за наличие на заболяването, което предполага 
извършване на допълнителни анализи за потвърждаване на диагнозата.  
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Фигура 2. Пример за използване на модела за сценарий от лекарската практика 

4 Изводи 
 
Предложен е модел, байесова мрежа, който може да се използва при диференциалната 
диагностика на саркоидозата спрямо заболявания със сходни симптоми. При задаване 
на параметрите на модела са използвани обобщени статистически данни, което 
предполага достоверно предсказване за вероятността за изследваното заболяване. 
Подобряване на точността на количествената оценка може да се постигне чрез 
разширяване на модела с допълнителни показатели по диагностиката и обучението на 
структурата и параметрите му чрез използване на база данни с индивидуални 
медицински записи на пациентите. 
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