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Application of case-based teasoning to animal poisoning diagnosis suppofr
Summary

Veterinary toxicology diagnosis is seen as a hard task because of incomplete information and the variety of
toxicants, Case Based Reasoning (CBR) was chosen as a method for animal poisoning diagnosis support, since it
deals well with this set of restrictions. The Warsaw Agricultural University conducts a Veterinary Toxicology
Information System project. This system is intended to have a diagnosis modu|e. The paper presents basic
dependencies and similarity functions for the search engine. A set of 184 unitary poisoning symptoms of 69
known substances from the domain of animal toxicology wr.s app|ied for testing diagnosis support application
written in MS Access. Insufficient information of the query, possible omission of some symptoms, and inter-
fering with different poisoning patterns, constitute serious threats for the quality of the diagnosis hypothesis
in CBR method. Concerning this fact, several project expansion options were presented, showing multiple
directions for deve|opment.
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Wzrastające potrzeby na konsultacje dotyczapę zatruc
zwterząt w Polsce spowodowały rozpoczęcie w Zakła-
dzie Farmakologii i Toksykologii Wydziału Weterynaryj-
nego SGGW prac mających na celu utworzenie Systemu
Weterynaryjnej Informacj i Toksykologicznej (6). Opra-
cowywany przez altorów system będzie posiadał moduł
pozwalający na wspolnaganie stawiania diagnozy zatnl-
cia zwierzęcia. Celem tworzonego programu jest wnios-
kowanie o przyczynie zatrucia w oparciu o bazę opisa-
nychprzypadków zatruQ zwl,erząt, co naśladuje natural-
ny tok myślenia lekarza weterynarii starającego się pod-
ja§ decyĄę o przyczynię zatrucia na podstawie dotych-
czasowej praktyki własnej lub znanej zlnnęgo żródła(5).

Prace nad aplikacją rozpoczęto od opracowania mo-
delu zatrucia w obrębie zastosowanej metody sztucznej
inteligencji. Następnie zaprojektowano i uruchomiono
procedury wyszukiwania w Systemie Zarzalzania Rela-
cyjnymi Bazami Danych MS Access . Użyta do testów
bazadanych. powstała z zastosowaniem metody eksperc-
kiej w oparciu o dane literaturowe. Obejmowała ona 184
różne objawy zatrlc, stwierdzane w opisanych przypad-
kach zatruc 69 substancjami toksycznymi. Na początek
wspomaganie diagnozowania dotyczyło jednego gafun-
ku zwierzal - psów.

Stawianie hipotez w obszarze diagnozowania medycz-
nego wymieniane jest jako jedna znajważnielszychdzie-
dzin. zastosowań wybranej do badań metody r,vniosko-
wania w oparciu o znane przypadki (Case Based Reaso-
ning, CBR) (I). Znane są liczne przykłady wykorzysta-
nia systemów doradztwa opartego o metodę CBR w za-
kresie wsparcia i doradztwa produktów, udoskonalenia

analizy błędów pro duktów, przyspi e s zenia wykrywani a
usterek (3, 5).

Diagnozowanie pnypadków zattuó zwieząt
Diagnozowanie zatntć zwierząt, polegające na identy-

fikacj i sub stancj i toksycznej i zaproponow aniu odpowied-
niej specyficznej terapii, jest uwazanę przez lekarzy we-
terynarii za zadanie trudne (2, 4, 6). Informacje uzyski-
wane pTzęzlekarza weterynarii z wywiadu chorobowe-
go, przeprowadzanego z właścicielem zwierzęcia są za-
zwyczaj skąpe i stawianie diagnozy opiera się głownie
na obsetwowanych symptomach zatrucia, niekiedy uzu-
pełnianych badaniami laboratoryjnymi. Z tych powodów
zastosowana w pracy metodologia diagnozowania opar-
ta o obserwowane objawy kliniczne wydaje się szcze-
gólnie przydatna w Tozpoznawaniu przyczyny zatrucia
w nredycynie weterynaryjnej, Wielka liczba zagrażają-
cych substancji toksycznych powoduj e, że lekarz wete-
rynarii nie jest w stanie zapamiętać informacji o nich
wszystkich. Wymienione okoliczności stanowią znaczne
utrudnienie w diagnozowaniu przyczyn zatruć i często
prowadzą do błędnych r ozp oznai. P rzetw arzani e danych
przezkomputer moze zaradzić, choćby częściowo, nie-
dogodnościom pojawiającym się z powodu istnienia in-
formacji z jednej stronyniepełnej, azdrugiej niezwykle
obszernej.

Zastosowanie metody

Na ryc. 1 przedstawiono sposób działania metody
wnioskowania opafiego nabazie opisanych przypadków
zatruć, Op i sanym przyp adkiem zatnlcia nazywa się z gro -



Problem Baza przypadków

Ryc. 1. Schemat działania metody wnioskowania opartego na
bazie przypadków
Obj aśnienia: Ą wartości cech przypadku zaw arte w zapytaniu,
Xr,, - war"tości cech najbardzlej podobnego przypadkl, SIM -
funkcja podobieństwa globalnego, Srr, - procedura terapelty cz-
na pochodząc a odnalbardziej podobnego przypadku, ,S, procę-
d-ura terapeuty azla otrzymana przęz zaadaptowanie S ,,,
Żródło: opracowanie własne na podstawie (5)

madzoną wiedzę związanąz pewnym, zaistniaĘm kie-
dyś doświadczenięm, oraz opis postępowania, które moze
stać się wskazówką dIa rozwiązującego problem (5).
Zgromadzone dane o wzorcowych przypadkach zatru-
cia, przedstawione w postaci pliku kart porównywane są
z p oj e dyncząkartąumie szc zoną p o stronie lewej, ozna-
czaj ącą bieżagy przypadek zatrucia, inaczej nazyw any
problemem. Algorytrn działantametody CBR opiera się
na porównylvaniu bieżącego przypadku zatrlcta w pro-
cesie zapytania z zapisaml w bazie i znajdowanie przy-
padków najbardziej podobnych do biezącego, po czym
następuje proba zastosowania sprzężonego z nim postę-
powania terupeltycznego, które było w przeszłości po-
myślnie zastosowane.

Warunkiem lżycia metody wnioskowania opartego
nabazie przypadków w obszarze toksykologii wetery-
naryjnej jest posiadanie wiarygodnejbazy opisów przy-
p adków zatruó, ni ezmi enno ś ć re guł doty czący ch zatruQ,
orazmożliwośó powtarzania się zatruć tego samego typu.

Wszystkie n możliwych do pojawienia się objawów
zatruć będziemy nazywall, pojedynczymi objawami za-
truó lub cechami zatruć.Przy zatruciu konkretną substan-
cją występowac będą tylko niektóre z pojedynczych ob-
jawów.

W bazie k wzorcowych przypadkow zatrac x.. ozna-
cza wafiość nasilenia j-t"§o pojedynczego objd{łu ala
i-tego przypadku zatrucia. W czasie podawania danych
o zatrucitl lekarz weterynarii będzie wskazywał jak in-
tensywnie przejawiĄąsię poszczegolne wartości wybra-
nych obj awów. Aby zmniejszyć komplikacj ę przy subiek-
tywnym określaniu nasilenia objawu, wartość nasilenia
objawu ustalimy w skali intetwałowej na zbtorze war-
tości nasil : 0, gdy
objaw nie ednie na-
silenie obj nasilenie
objawu. N nasilenia
j-tego pojedynczego objawu wynosi r,: ż.

Wektor wartości nasilenia objawów dla zapytania
przedstawia się następuj ąco :

Xo: (*.,,, xo,2,.., xo,,,), (1)

gdzte: n -ll,czbawszystkich pojedynczych typowych ob-
jawów zatruc,xo,_-nasilenie7-tego objawu,7 : ], 2, .., n,,

x €N.o'Do 
*yrnuczania przypadków, które są najbardziej

podobne do bieżapeg o zatruclawykorzystyłvana jest tzw.
funkcja podobieństwa, którą można traktować jako od-
wrotność odległości opartej na pewnej metryce (3,5,7)

p,(r,ł x"l ri),i: 1, 2,...k, j : 1,2,... n. (ż)

Funkcje podobieństwa lokalnego zdefiniujmy w na-
stępujący sposób (3, 5):

lr _- x,ul
Pi6,i"..,):I_ 'o,r_ (3)

()

gdziew.e (0, +oo) -przyznanawartość wagi określają-
ca stopióń istotności danego pojedynczego objawu, okreś-
lona na podstawie wiedzy eksperckiej, początkowo w,: l .

0bliczenia na danyoh empiryGznych

Opisywana aplikacja korzysta z wypracowanej syste-
matyki zatrtlc zwierza!, opracowanej metodą ekspercką
na p o dstawie danych literaturowy ch w ZaWadzie F arma-
kologii i Toksykologii Wydziału Medycyny Weteryna-

ryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie. Bazauwzględnia 184 pojedyncze objawy zatrló,
które zostały podzielone na 10 klas odpowiadających
układom narządowym. Baza przypadków zatnlć opiera
się na danych literaturowych, majapych charakter eks-
peT 9

opl h
obj o

12, wartości intenslrvności objawu pochodziły ze zbiorl
(0, I, 2). Testowanie programu poczyniono na przykła-
dzie zatruc u jednego gatunku zwierza! - psów.

Po wprowadzeniu informacji o obserwowanych obja-
wach zatrucia następują obliczenia, po czym zostaje wy-
prowadz ona l i sta hip otety c zny ch pr zy c zy n zatrucia. P o d-
stawą do uszeregowania substancji są malejące wartości
podobieństwa globalnego (SIM). Uzyskane propozycj e

należy traktować jako punktwyjścia dla diagnostyki roż-
nicowej. Przeprowadzone testy opracowanej aplikacji
obejmowaĘ wprowadzanie testowych zespołów obja-
wów, pochodzących od opisanych w bazie substancji.
IJtworzono 10 testowych zespołów objawów. Otrzyma-
ne rezlitaty wykazywały, że poszllkiwana substancja
zostawała odnaleziona spośród 69 zapamiętanych sub-
stancji wbazie w kazdym przypadku iże znajdowała się
zawszę na miejscach od 1 do 4 od początku listy, w za-
lezności od tego, jak wiele objawów podano i czy
uwzględniono wśród nich objawy najbardziej charakte-

rystyczne dla konkretnej substancji toksycznej. W tab. 1



Tab. 1. Przykładowe rezultaĘ wyszukanych substancji tok-
sycznych na potrzeby wyznaczania hipotetycznej pr zy czyny
zatrlcia

15

28

27

,l6

3

26

50

51

4

tlenki siarki

ch!orany

synlelyczne pitetroidy

sia*owodól

alsen

inseltycydy karbaminianowe

Witamina D3

antagoniści wilaminy 86

cyna

0,0598

0,0543

0,0489

0,0489

0,0435

0,0326

0,0217

0,01 63

0,0163

żródło: badania własnę

przedstawio no przykładowy rezultat procedury wyszu-
kiwania substancji toksycznej.

podsumowanie

przefuxlatzanie komputerowe duzej liczby substancji
toksycznych i ich objawów daje mozliwości poszukiwań
znaczntę przevry ższając e mozliwo ś ci ludzkiej pamięci.
Należy jednak podkreślić, ze wspieranie decyz1l przy
ustaleniu przyczyn zatrucia za pomocąprogramu kom-
puterowego nie moze zastąpic wiedzy i doświadczenia
lekarza weterynarii, a wyniki naleĘ traktować jedynie
jako możliwości do dalszego rozwńania, czyli podsta-
wę do diagnostyki róznicowej.

Przęd wdrozeniem systemu należy przeprowadzić na-
stępujące badania i wykonać następujące prace:

A. Dodatkowa funkcjonalność systemu diagnosĘcz-
nego:

1. Włączenie do programu innych gatunków zwierząt.
2. Implementację reguł wnioskowania (RBR - Rule-

-Based Reasoning).
3. Dołączenie danych o substancjach toksycznych (np.

opis cech flzycznych, chemicznych, występowanie. naj-
częstsze okoliczności narażenia) i wskazówki odnośnie
do postępowania terapeuĘ cznego.

4.Dołączenie do każdego profilu cęch zatrucia typo-
wych dla niego wyników badań laboratoryjnych oraz
zwiększenie liczby informacji o substancjach i objawach.

5. Zwiększenie liczby wartości, jakie może przyjmo-
wać nasilenie pojedynczego objawu, trp. 10 zamiast 3,
lub ustalenie kilku przedziałów dla wartości ciągĘch.
Może to mieć zastosowanie dla wyników badań labora-
toryjnych.

6. Wzięcie pod uwagę zmian obrazuzatruciaw zależ-
ności od czaslt, jaki upĘnął od narażenia na działanie
substancj i toksycznej, popTzęz oddzielne wprowadzenie
dobazydanychopisówposzczegolnychf azzatnlciadaną
substancją (np, w opisie zatrucia glikolem eĘlenowym
można oddzielnie uwzględnić poszczególn e fazy kliniczne
zatrucla - takie zapisanie danych w bazię przypadków
umożliwiałoby na każdym etapie rozwoju obrazl zatru-
cia wskazanie przez program glikolu jako przyczyny).

7. Niepełna informacja obecna w zapytanlll lękarza
weterynarii, prawdopodobnie pomij aj ąca niektóre obj a-

wy zatrucia, może dawać w rezultacie błędne wyniki
wyszukiwaniawbazię, co prowadzi do obnlżęnia jakoś-
ci otrzymywanej hipotezy zatrucia. Aby w przyszłości
zminimalizować to zjawisko, należy przeprowadzió do-
datkowe badania dotyczące przypadków niepełnej infor-
macji o zatrucil i zastosować odpowiednie modyfikacje
procedury obliczeniowej.

8. Akceptacj a zapytań niekompletnych, tj. zawierają-
cych pewne informacje, nie opisujących szczegółowo
objawu, ale odnoszących sięnp. do danego układu, w któ-
rego obrębie pojawiają się objawy. Obliczanie wartości
podobieństwa lokalnego powinno w tym przypadku
uwzględniać wartość podobieństwa zapytania do klasy
przypadków zatnlć.

9. Zgodnie z powyższąpotrzebą można wyodrębnić
kategorie objawów:

a) wybrane dla rejestracj i zatrucia,
b)łącząceobjawzatraciazlHadem,wktórymłvystę-

puJą
c) łąc ząc e obj aw zatrucia z mę chanizmem zatracia,
d)wyznaczone poplzez odkrywanie wiedzy z bazy

przypadków zatnló.
B. Zastosowanie wiedzy eksperckiej o objawach róż-

nicowych zatrać:
1. Ustalenie wag określonych objawów róznicujących,
2. Dodanie zapytai o objawy weryfikujące, w postaci

np. konieczności odpowiedzi na pytanie albo zlecenia
wykonania b adań lab oratoryj nych,

3. Automatyczne generowanie zapytań o występowa-
nie objawów zróżntcljącego zespofu objawów dla kilku
substancji.

4 . Z asto s ow anie w ie d4l o domnieman ej pr zy czynie lub
klasie przyczyl7 zatrucia może byc uzyte do dalszego
zaw ężenta poszukiwań. Prawdopodobne pTzy czyny za-
trucia umieszczone na liście możnazweryfikować cecha-
mi klas hipotetycznych substancji tĄących. Jeśli np.
substancja na|eży do klasy ,,produkty AGD", to mozna
wygenerować pytanie o to, czy zwierzęmogło mieć kon-
takt z takimi produktami.

5. Uwzględnienie informacji o interakcji pomiędzy
p o s zcze gólnymi grupam i zw tązków toksycznych i moż-
liwymi zmianamiw przebiegu klinicznym zatrucw przy-
padku jednoczesnego narńenia na więcej niz jedną sub-
stancję toksyczną.
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