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مقاله پژوهشی

بررسی تشخیص بیماری دیابت بر اساس اطالعات مستخرج از سیگنال  ECGبا
استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی

1دانشجو ،گروه کامپیوتر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران؛ 2دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران؛ 3گروه
کامپیوتر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
تاریخ پذیرش95/9/29 :

تاریخ دریافت95/6/29 :

چکیده:
زمينه و هدف :بيماري دیابت یکی از شایعترین بيماريهاي دنيا شناخته شده است .یکی از مشکالت اساسی
مربوط به این بيماري عدم تشخيص بهموقع و صحيح آن میباشد .هدف این پژوهش ارائه روش جدیدي براي
تشخيص بيماري دیابت است و قصد دارد براي اولين بار ارتباط تصاویر  ECGبا تشخيص بيماري دیابت به
کمک شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتمهاي داده کاوي را بررسی کند.
روش بررسی :در این مطالعه  8بيمار دیابتی و  64فرد سالم حضور داشتند .الکتروکاردیوگرافی براي تمام افراد
انجام گرفت .اطالعات مورد نياز از تصاویر  ECGشامل :نام بيمار ،سنqtcb،qt ،PR ،P ،PP ،RR ،t ،p ،HR ،
استخراج و در پایگاه داده جمعآوري شد .براي طبقهبندي بيماران از شبکههاي عصبی احتمالی و الگوریتمهاي
استاندارد داده کاوي استفاده شده است .دادهها از طریق الگوریتمهاي داده کاوي و روشهاي متفاوت کالسبندي
مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و نتایج هر یک با توجه به نرخ صحيح مقایسه شدند .از نرمافزار  wekaبراي
ردهبنديها استفاده شده است.
یافتهها :دقت شناسایی الگوریتمهاي مبتنی بر قوانين و شبکه عصبی ،نسبت به الگوریتمهاي درخت تصميم و
الگوریتمهاي مبتنی بر فاصله باالتر و نتایج بهتري در تشخيص بيماري دیابت نشان دادند .بهترین نرخ شایستگی
در الگوریتم  Consistency Subset Evalبا ميزان  0/89بود و موج  QRSبه عنوان بهترین انتخاب در همه
الگوریتمها گزارش میشود .ارزیابی دادههاي افراد دیابتی و غير دیابتی با استفاده از الگوریتم شبکههاي عصبی
احتمالی نرخ صحيحی  %95را نشان داد .همچنين الگوریتم  KNNکمترین پيچيدگی زمانی را نشان داد.
نتيجهگيري :مدل مبتنی بر قوانين دقت باالتري نسبت به کليه الگوریتمهاي طبقهبندي داده کاوي مورد استفاده در
پژوهش نشان داد.
واژههاي کليدي :بيماري دیابت ،هوش مصنوعی ،شبکه عصبی ،الکتروکاردیوگرافی ،مدلهاي پيشبينی.

مقدمه:
بیماري دیابت شیوع باالیی در جوامع دارد .اثر

و تعداد افرادي که با سن زیر  20سال به دیابت مبتال

دیابت بر کاهش امید به زندگی در کشورهاي

شده بودند ،حدود  %0/25از جمعیت آمریکا تخمین زده

درحالتوسعه بیشتر است ( .)2،1در سال  2013حدود

شد (.)4

 200میلیون نفر در جهان و بیش از دو میلیون نفر در

دیابت از مهمترین عوامل خطر بروز بیماريهاي

ایران به دیابت مبتال بودند و ساالنه شیوع دیابت در

قلبی و از مهمترین علل قطع اندام ،نابینایی و نارسایی

جهان حدود  %6افزایش مییابد ( .)3در سال ،2012

مزمن کلیوي است ( .)5گستردگی انتشار و شیوع باالي

شیوع دیابت در ایاالت متحده  1/7میلیون نفر اعالم شد

دیابت و تحمیل هزینههاي باالي تشخیص ،کنترل و

*
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مرضیه نظری ،2،1بهزاد زمانی دهکردی ،*3فرشاد کیومرثی دهکردی

3

مرضیه نظری و همکاران

تعیین ارتباط تصاویر  ECGو دیابت به کمک شبکه عصبی مصنوعی

درمان بیماري باعث شده است .این بیماري همواره

و روابط بین آنها و کشف دانش در دادهها که انجام

دغدغه سیستمهاي درمانی و بهداشتی جوامع باشد و

این امر بهصورت دستی امکانپذیر نمیباشد (.)13

پیشگیري از ابتال به آن در اولویت باشد .تشخیص

استفاده از دادهکاوي جهت پیشبینی و تشخیص سریع و

زودهنگام بهمنظور کاهش چشمگیري عوارض دیابت و

کمهزینه بیماريها میتواند موثر باشد (.)14

اصالحی در تغییر فرهنگ و سبک زندگی مردم

پزشکی توانستهاند ،در تشخیص بیماري و کاهش

ضروري میباشد (.)6

اشتباهات به پزشکان کمک کنند و در کشف سرطان و

مشکل عدم تشخیص بهموقع دیابت همواره

مشکالت قلبی و تشخیص دیابت کاربرد داشتهاند (.)7

مطرح بوده است؛ لذا ارائه روش دقیق تشخیصی جهت

 Uguzدر مطالعهاي از شبکههاي عصبی مصنوعی و

پیشگیري و کنترل این بیماري بهخصوص در مراحل

تحلیل مولفههاي اصلی در تشخیص بیماريهاي دریچه

ابتدایی ارزشمند است .تاکنون برخی روشهاي هوشمند

قلب بهره گرفت و از صداهاي قلب بهعنوان ورودي

بهمنظور تشخیص بیماريها مطرح شدهاند .از آن جمله

شبکه عصبی استفاده کرد .او با استفاده از تحلیل

میتوان به استفاده از روشهاي تکاملی و استفاده از

مولفههاي اصلی بیان کرد کاهش ابعاد سیگنالهاي

روش الگوریتمهاي فازي تشخیص الگو در استخراج

صداهاي قلب اثر مثبتی بر طبقهبندي صداهاي قلبی

ویژگی و همچنین استفاده از روش شبکههاي عصبی

دارد ( .)15در مطالعه دیگر  ANNدر مقایسه با

مصنوعی اشاره نمود (.)7

رگرسیون لجستیک و درخت تصمیم ،رهیافت بهتري

روشی براي پردازش اطالعات ،شبکه عصبی

براي پیشبینی عوارض پس از جراحی بیماران مبتال به

مصنوعی ( )ANN= Artifical Neural Networkاست

سرطان معده بود ( .)16همچنین دقت پیشبینی و

و بر اساس متغیرهاي ورودي نسبت به طبقهبندي افراد به

غربالگري  ANNدر تشخیص بیماري انفارکتوس

بیمار و سالم اقدام میکند و به پیشگوئی وضعیت بیمار

میوکارد بررسی شده است (.)17

بر اساس عوامل خطر کمک میکند .در  ANNاز

در پژوهش دیگر مشخص شد به کارگیري

سیستمهاي عصبی زیستی جهت پردازش اطالعات الهام

 ANNنسبت به مدل رگرسیون لجستیک دو متغیره براي

گرفته شده است ANN .درواقع بخشی از عملکرد مغز

تشخیص همزمان بیماري دیابت و فشارخون دقت باالتري

را شبیهسازي میکنند (.)8-10

دارد ( .)18همچنین نفیسی و هاشمی گلپایگانی سیستم
تزریق هوشمند انسولین در بیماران دیابتی با استفاده از

 ANNدر حل مسائلی که راه حل الگوریتمی

شبکه عصبی و الگوریتم فازي را ارائه دادند (.)19

بسیار پیچیدهاي دارند و مسائلی که براي انسانها آسان
اما براي کامپیوترهاي رایج دشوار هستند مانند تشخیص

امروزه الکتروکاردیوگرام نقش مهمی در تشخیص

تصاویر و پیشبینیها بر پایه دانش گذشته بهخوبی عمل

اولیه ،پیشبینی و پیشگوئی بقاي بیماران قلبی ایفا میکند.

کردهاند ( .)11از مهمترین شبکههاي عصبی که جهت

الکتروکاردیوگرافی

شناخت و طبقهبندي الگوهاي استفاده میشوند ،میتوان

حاوي مقادیر زیادي اطالعات مهم است که میتواند در

به شبکههاي خودسازمانده ،شبکههاي عصبی ،Bayesian

موارد مختلفی استفاده شود .سیگنال  ECGبه تجزیهوتحلیل

شبکههاي عصبی شعاعی محور ،شبکههاي طبقهبندي

جنبههاي آناتومیک و فیزیولوژیک عضله قلب کمک

کنندههاي احتمالی اشاره کرد (.)12

میکند (.)20

Electrocardiography

=ECG

دادهکاوي ) (Data Miningروشی است معتبر

دادهها براي افراد مهمترین منبع تصمیمگیري

براي تحلیل اتوماتیک دادهها و شناسایی الگوهاي پنهان

میباشد .دادههاي آزمایشگاهی ،ابزاري براي جمعآوري
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بهبود کیفیت زندگی بیماران ،نیز اتخاذ سیاستهاي

امروزه  ANNها بهطور گستردهاي در تحقیقات
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اطالعات تفصیلی (کمی و کیفی) مناسبی در اختیار

چهارمحال و بختیاري میباشند ،تشخیص ابتال یا عدم

پژوهشگر قرار میگیرد .دادهکاوي ابزار و فناوري مهمی

ابتال به بیماري دیابت زیر نظر مستقیم متخصص قلب

براي استفاده سودمند از این دادهها به شمار میرود .در

انجام شد .سپس با اخذ رضایتنامه از تمامی افراد،

این راستا پژوهش حاضر ،از الگوریتمهاي کالسبندي و

تصاویر  ECGبا رعایت استانداردهاي الزم اخذ گردید،

ساخت درختان تصمیمگیري استفاده کرده است .با

اطالعات بالینی بیماران نیز زیر نظر متخصص قلب اخذ و

توجه به نتایج حاصل از مطالعات صورت پذیرفته و نقش

در پرسشنامههاي مربوطه درج گردید.

بسیار متفاوت الگوریتمهاي دادهکاوي و  ANNدر

معیارهاي خروج شامل عدم تمایل افراد ،نقص

تشخیص بیماريهاي گوناگون و همچنین ارتباط مثبت

در تجهیزات الکتروکاردیوگرام و اشکال در روش

آن در تشخیص بیماري دیابت و ازآنجاکه تاکنون هیچ

الکتروکاردیوگرافی بود که با در نظر گرفتن این معیارها

مطالعهاي بهمنظور تعیین ارتباط تصاویر  ECGبا بیماري

در نهایت  72نمونه ( 8نفر بیمار دیابتی و  64غیر دیابتی)

دیابت به کمک الگوریتمهاي دادهکاوي و  ANNانجام

در مطالعه حضور داشتند.

نشده است و با توجه به تعداد زیاد و رو به افزایش

دستگاه  ECGچند کاناله 10 ،الکتروده داراي

مبتالیان به دیابت در استان چهارمحال و بختیاري،

 12کابل هادي  ECGبه نام  BTLساخت کشور انگلیس

مطالعه حاضر طراحی شد .درواقع در این مطالعه تالش

استفاده شد .مدت زمان گرفتن تصاویر حدوداً  25دقیقه

ECG

بود .پس از تحلیل و تفسیر نوار قلب ،ویژگیهاي و

براي طبقهبندي بیماران ،از شبکههاي عصبی احتمالی

پارامترهاي مورد نیاز جمعآوري و تصاویر  ECGدر کاغذ

( )PNN= Probabilistic Neural Networkو الگوریتمهاي

شطرنجی الکتروکاردیوگرام چاپ و نگهداري شد.

شده با بهکارگیري ویژگی هاي مبتنی بر تصاویر

استاندارد دادهکاوي بر روي پایگاه داده استاندارد

جریانهاي الکتریکی ماهیچه قلب را منقبض و

دیابت؛ الگو و روش جدیدي را در پیشبینی بیماري

منبسط میکنند .امواج الکتریکی در  ECGثبت

دیابت بررسی کند .همچنین نوع تصاویر  ،ECGفراوانی

میشوند .در  ECGیک قطعه  STو  4فاصله اصلی شامل

و سطح پارامترهاي استخراجی از تصاویر  ECGدر افراد

 QRS ،P.R ،R-R ،Q.Rدیده میشود که تغییرات

بیمار و سالم تعیین و با هم مقایسه میگردد .فرض بر این

هرکدام نمایانگر بیماري خاصی است( )21،20( .تصویر

بین تصاویر  ECGو بیماري دیابت در این استان ارتباط

شماره  .)1مهمترین پارامترهاي تصاویر  ECGبررسی

وجود دارد و انتخاب یا اضافه کردن ویژگیهاي جدید

شده در جدول شماره  1نشان داده شده است.

و موثر میتوان کارآیی شبکه عصبی مصنوعی را در
تشخیص بیماري دیابت بهبود داد.

روش بررسی:
پژوهش کاربردي حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی
در حوزه کامپیوتر و علوم پایه پزشکی است که در سال
 1394صورت پذیرفت .در این مطالعه نمونهگیري به
روش آسان انجام شد .نمونه بررسی شده  20بیمار مبتال

تصویر شماره  :1نامگذاري پارامترها در یک

به دیابت مراجعه کرده به مرکز آموزشی درمانی

الکتروکاردیوگراف طبيعی ()22
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اطالعات در تحقیقات میباشد که از طریق این ابزار

هاجر (س) شهرکرد و  80فرد سالم در سطح استان

مرضیه نظری و همکاران

تعیین ارتباط تصاویر  ECGو دیابت به کمک شبکه عصبی مصنوعی

جدول شماره  :1متغيرهاي  ECGبراي مدلسازي پيشبينی دیابت
موج P

عبور جریان الکتریکی دهليزها (نشاندهنده دپوالریزاسيون دهليزهاست)

اولين موج  -ECGگرد و صاف و قرینه

موج T

مراحل انتهایی رپوالریزاسيون بطنها

گرد و مثبت -بعد از QRS

موج U

بعد از  Tظاهر میشود ،هميشه دیده نمیشود

گرد و کوچک

فاصله PR

زمان سپري شده براي رسيدن موج دپوالریزاسيون از دهليز به بطن

ابتداي  Pتا شروع QRS

فاصله QT

زمان الزم براي مجموع فعاليت بطنها در یک چرخه قلبی

ابتداي  QRSتا انتهاي T

قطعه ST

مراحل ابتدایی رپوالریزاسيون بطنها

انتهاي  QRSتا ابتداي T

کمپلکسQRS

نشان دپالریزاسيون بطنها

شامل  3موج

براي تفسیر  ECGو قضاوت در مورد بیماري

الگوریتمهاي دادهکاوي و روشهاي متفاوت کالسبندي

توجه به تمام اجزا ،امواج ،قطعات ،فواصل و اطالعات

مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و نتایج هر یک با توجه

موجود بر روي نوار قلب ضروري است .مهمترین آنها

به نرخ صحیح مقایسه شدند.

عبارتاند از :محاسبه سرعت ضربان قلب ()HR؛ تعیین

براي شناسایی متغیرهاي تأثیرگذار در روند

نظم با توجه به فواصل R-R؛ بررسی امواج P؛ تعیین

پیادهسازي ،از مصاحبه آزاد با پزشک قلب استفاده شد.

فواصل و نظم  PRو نهایتاً اندازهگیري عرض و نظم

نوع دادههاي این پژوهش بهصورت عددي (پیوسته) و

کمپلکسهاي .)23( QRS

اسمی (گسسته) است .بهمنظور کاهش زمان و مدیریت

در پژوهش حاضر نیز اطالعات مورد نیاز از

داده براي طبقهبندي بیماران از شبکههاي عصبی احتمالی

،RR ،t ،qrs ،p ،HR

و الگوریتمهاي استاندارد دادهکاوي استفاده شده است.

 QRS ،qtcb،qt ،PR ،P ،PPاستخراج و در پایگاه داده

این پروژه دادهکاوي ،شامل  6مرحله است :دادههاي

جمعآوري شد .در واقع روش حاضر ،مجموعهاي از

سیگنال  ،ECGاستخراج ویژگیها ،کاهش ویژگیها،

الگوریتمهاي یادگیري ماشینی و ابزارهاي پیشپردازش و

ویژگیهاي کاهشیافته ،کالسبندي ،ارزیابی نتایج و

دادهکاوي میباشد که دادهها را وارد نموده و از طریق

بهکارگیري مدل (تصویر شماره .)2

تصاویر  ECGشامل :نام بیمار ،سن،

تصویر شماره  :2ساختار بلوک دیاگرام کلی در روش پيشنهادي
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نام پارامتر

توضيح

مشخصات
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بیمار دیابتی و افراد عاري از دیابت تقسیم و دانش

استفاده شد؛ چون هدف پژوهش پیش بینی و تشخیص

مربوط به پیش بینی بیماري بر اساس الگوریتم هاي

بیماري دیابت است .این روش مدلی از سیستم را

دادهکاوي استخراج شد .درمجموع ساماندهی تصاویر

ارائه می دهد که شامل به کارگیري متغیرها و فیلدها

 ECGبه یک شکل استاندارد یا جدول رابطهاي انجام

در  Data Warehouseها جهت پیشگویی مقادیر

شد تا براي پردازش به وسیله تکنیک هاي داده کاوي

ناشناخته می باشد (.)24
از آنجا که دادهها در این مطالعه بهصورت

استفاده شود.
مرحله استخراج ویژگی ها شامل انتخاب

نامتعادل بودند ،از روش دستهبندي و پیشبینی استفاده

جداول ،رکوردها و خصیصه ها و همچنین انتقال و

شد ( .)25دسته بندي افراد با توجه به ویژگیهاي

پاک سازي داده براي داده کاوي انجام شد .در این

تصاویر  ECGانجام شد .تعداد محدود و از پیش تعیین

مرحله ،دادههاي مرتبط با تصاویر  ECGکه در مرحله

شدهاي از دسته ها وجود داشت و انتظار داریم بتوانیم هر

قبل شناسایی شدند ،استخراج و ثبت شدند و در یک

اطالعاتی را به یک یا دو مورد از آنها تخصیص دهیم.

پ ایگاه داده جامع و یکپارچه ،به منزله یک پایگاه داده

فنهاي درخت تصمیم و نزدیکترین همسایه ازجمله

رابطه اي قرار گرفتند.

فنهاي دسته بندي می باشند (.)26

در مرحله کاهش ویژگی ها ،همه ویژگی هاي

از داده هاي پیشین براي تهیه ي یک مدل که

استخراج شده از مرحله قبلی پاالیش و ارزیابی

بیانگر رفتار مشاهده شده ي کنونی است استفاده

می شود و تبدیالت خاصی روي دادهها انجام می گیرد

می شود .وقتی این مدل براي ورودي هاي کنونی

و برخی از ویژگی هایی که در عمل دادهکاوي از

به کار رفت؛ نتیجه ي کار ،پیش بینی رفتار آینده

اهمیت برخوردار نیستند و مبهم می باشند مانند سن

خواهد بود .پیش بینی اینکه چند درصد از افراد با

افراد ،نام و نام و خانوادگی را از مجموعه دادگان

توجه به ویژگیهاي تصاویر  ECGدر آینده در

کاهش یافتند .تبدیالت شامل آشکارسازي (حذف)

معرض ابتال به دیابت هستند.

دادههاي غیرعادي و تعیین ویژگی هاي مقیاس بندي،

در این مطالعه از نرمافزار  wekaبراي ردهبنديها

رمزگذاري و انتخاب جهت تحلیل و بررسی

استفاده شد .این ابزار الگوریتمهاي طبقهبندي و

انجام شد.

پیشبینی بسیار متنوعی را پیادهسازي میکند.

در مرحله کالسبندي ،انواع روش هاي

ردهبنديهاي مورد استفاده در این بخش در  3گروه

دادهکاوي انتخاب و به کار گرفته می شوند .در

طبقهبندي می شوند :گروه ردهبنديهاي مبتنی بر فاصله

پژوهش حاضر ،پیاده سازي داده ها ،به طور جداگانه

مانند  IBKو  ،KStarگروه ردهبنديهاي آماري مانند

روي هر الگوریتم طبقه بندي انجام و الگوریتمی که

 Naive Bayesو  Bayes Netو گروه ردهبنديهاي

باالترین صحت را داشت ،مبناي مدل سازي و

مبتنی بر درخت تصمیم گیري مانند  J48 ،Lmtو

استخراج دانش از آن قرار گرفت .هدف از این کار،

.RandomTree

استخراج نتیجه موردنظر براي پیشبینی و تشخیص

پایگاه داده نهایی براي دادهکاوي ،طبقهبندي و

بیماري ،با توجه به داده هاي آموزشی از الگوریتم

کالسبندي ،با  72رکورد و  11فیلد از خصیصههاي

انتخابی است .طبقهبندي روش هاي داده کاوي به دو

تصاویر  ECGبه دست آمد .براي فراخوانی کالسبندي،

نوع داده کاوي توصیفی و داده کاوي پیش گویانه

باید فیلدها را بهطور ورودي معرفی کرد.
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با بررسی تصاویر  ،ECGافراد در دو طبقه

است .در این پژوهش از روش داده کاوي پیش گویانه

مرضیه نظری و همکاران

تعیین ارتباط تصاویر  ECGو دیابت به کمک شبکه عصبی مصنوعی

نمونه به دو مجموعه داده آموزشی و آزمایشی

برابر تعداد بیماران یا همان داده هاي ورودي شبکه

استفاده شده است .میزان اعتبار با نتایج داده هاي

عصبی هستند ،باید داده ها بهصورت تصادفی انتخاب

جدید آزمون می شود و داده ها ي آزمایشی به منزله

شوند که در قسمت تست و آموزش از هر دو نوع

ناظر به الگوریتم وارد شده و نتایج میزان صحت آن

جمعیت وجود داشته باشد .سپس در قسمت

را ارزیابی می کند .داده هاي آموزش بدون هیچ

 Test PNN Networkشبکه براي داده هاي آموزش،

خطایی خروجی هدف را دنبال می کردند؛ ولی

دادههاي تست و همه داده ها تست شد و خطاي هر

دادههاي تست داراي تفاوت هایی بودند .معیار اعتبار

قسمت به صورت جداگانه محاسبه شد.

و صحت مدل ،بسته به صحت کالسبندي یا تفکیک
دادههاي آزمایشی است .پس از اینکه فرایند دوباره

یافته ها:

تکرار شد ،دقت نهایی مدل ارائه می شود.
شبکههاي عصبی احتمالی داراي  3ورودي

در این مطالعه تمام شرکت کنندگان از جنس

میباشد که به ترتیب مربوط به الگوهاي ورودي،

مونث بودند .در تکنیک داده کاوي مطالعه حاضر از

الگوهاي خروجی و فضایی است که براي همسایگی

گروه پیش بینی کننده ها و از روش دسته بندي استفاده

دادهها مشخص میشود که اگر این مقدار نزدیک

شد ،رتبهبندي متغیرهاي ورودي توسط الگوریتم هاي

به صفر باشد ،شبکه عمل طبقهبندي را نسبت به

کالس بندي براي پیشبینی انجام شد .پس از

نزدیکترین همسایه انجام میدهد و هرچه داراي مقدار

ورود داده ها ،روش هاي کالس بندي یا طبقه بندي

بزرگتري باشد فاصله را نسبت به چندین همسایه

الگوریتمهاي متفاوت انجام و نتایج هر یک با توجه

(بردار) نزدیک محاسبه میکند و عمل طبقهبندي را

به نرخ صحیح بررسی و مقایسه شد.

انجام میدهد .سیستم پیشنهادي با استفاده از ترکیب

یافتههاي مربوط به ارزیابی مدل پیشنهادي

روشهاي مذکور موفق شد با تکیه بر ویژگیهاي پایگاه

روشهاي کالسبندي Bayesian Logistic Regression

داده در قالب ترکیب و تعامل به نرخ صحیح و دقت

و  Voted Perceptronاز انواع الگوریتم هاي مبتنی بر

شناسایی دست یابد.

قوانین و مدل با نرخ صحیح  %88/89بهترین نرخ

مقادیر در نرم افزار اکسل به صورت یک

صحیح را دارند .روش  Naive Bayesاز انواع

ماتریس  72×12می باشند که  11ستون اول ورودي ها

الگوریتمهاي مبتنی بر قوانین و مدل با عدد 0/87

و ستون  12خروجی سیستم است (داده هاي مربوط به

بهترین دقت و صحت را دارد Bayes Net .از انواع

سن بیماران لحاظ نشده است؛ زیرا تأثیر زیادي در

الگوریتمهاي مبتنی بر قوانین و مدل و  SMOاز انواع

بیماري دیابت و تشخیص آن با شبکه عصبی ندارد).

الگوریتمهاي مبتنی بر قوانین با میزان  0/89بهترین

پس با توجه به این موضوع داده هاي ستون اول تا

نرخ فراخوانی را دارند.

یازدهم در  Inputsو داده هاي ستون دوازدهم در

از انواع الگوریتم هاي مبتنی بر قوانین و مدل با 0/88

 Targetsریخته شد .بعد از آن دادههاي آموزش و

بهترین نرخ و دقت اندازه گیري را داشته و در اغلب

تست از هم جدا شدند .در این پژوهش  %70داده ها از

موارد نسبت به دیگر تبدیالت عملکرد بهتري داشته

نوع داده هاي آموزش و  %30داده هاي تست انتخاب

است (جدول شماره .)2
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براي سنجش اعتبار و صحت مدل ،از تقسیم

شدند .تعداد داده ها محاسبه میگردد که تعداد سطرها
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جدول شماره  :2ميزان نرخ صحيح ،دقت و صحت ،فراخوانی و دقت اندازهگيري روشهاي مختلف کالس بندي
نوع الگوریتم

روش کالسبندي

0/82

0/86

0/79

%86/11

)Knn (k=3

0/82

0/86

0/79

%86/11

)Knn (k=5

0/84

0/85

0/84

%84/72

Kstar

0/81

0/80

0/82

%80/56

IBk

0/83

0/83

0/83

%83/33

LWL

0/83

*0/89

0/79

%88/88

Bayes Net

0/87

0/88

*0/87

%87/5

Naïve Bayes

0/83

0/88

0/79

*%88/89

*0/88

0/88

0/86

%87/5

Naive Bayes Updateable

0/84

*0/89

0/79

%88/88

SMO

0/84

0/86

0/82

%86/1

RBF network

0/70

0/63

0/79

%63/88

VFI

0/78

0/79

0/802

%79/17

SPegasos

0/83

0/89

0/79

*%88/89

0/80

0/80

0/79

%80/56

Logistic

0/83

0/83

0/83

%83/33

Multilayer Perceptron

0/82

0/86

0/79

%86/11

Decision Stump

0/80

0/83

0/78

%83/33

OneR

0/79

0/79

0/78

%79/16

J48

0/80

0/81

0/78

%81/94

LMT

0/83

0/88

0/79

%87/5

BF TREE

0/81

0/81

0/80

%81/94

Random Tree

0/83

0/85

0/82

%84/72

ADTree

مبتنی بر فاصله

مبتنی بر قوانين و مدل

Bayesian Logistic Regression

مبتنی بر قوانين

Voted Perceptron

مبتنی بر درخت تصميم

* :بهترین مقادیر مربوط به هر آیتم.
یافتههاي مربوط به الگوریتمهاي انتخاب ویژگی طبق

یکسانی در همه الگوریتمها برخوردار است؛ ولی بهترین نرخ

جدول شماره  3براي انتخاب بهترین جستجو ،از الگوریتم

شایستگی در الگوریتم  Consistency Subset Evalباالترین

 Rank Searchاستفاده شد که لیست دادهها ،از ترتیب

میزان و برابر  0/89بود.
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دقت اندازهگيري

فراخوانی

دقت و صحت

نرخ صحيح

مرضیه نظری و همکاران

 و دیابت به کمک شبکه عصبی مصنوعیECG تعیین ارتباط تصاویر

Rank Search
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Cost Sensitive
Subset Eval

Wrapper
Subset Eval

 به روشECG  رتبهبندي دادههاي:3 جدول شماره

Consistency
Subset Eval

Classifier
Subset Eval

Cfs Subset
Eval

Attribute Evaluator Selection
ECG دادههاي

11

11

11

11

11

HR

3

3

3

3

3

qtcb

2

2

2

2

2

qt

5

5

5

5

5

P zar

4

4

4

4

4

PR

6

6

6

6

6

RR

10

10

10

10

10

qrt

9

9

9

9

9

t

8

8

8

8

8

P

7

7

7

7

7

pp

1

1

1

1

1

QRS

0

0/11

0/89

0/11

0

نرخ بهترین شایستگی

 بهعنوان بهترین انتخابQRS الگوریتمها برخوردار است و

Best First

.)4 گزارش میشود (جدول شماره
Best First
Cost Sensitive
Subset Eval

Wrapper
Subset Eval

 از الگوریتم،براي داشتن بهترین انتخاب

 در همه،استفاده شد که لیست دادهها از ترتیب یکسانی

 به کمک الگوریتمECG  رتبهبندي دادههاي:4 جدول شماره

Consistency
Subset Eval

Classifier
Subset Eval

Cfs Subset
Eval

Attribute Evaluator Selection
ECG دادههاي

HR

HR

HR

HR

HR

HR

qtcb

qtcb

qtcb

qtcb

qtcb

qtcb

qt

qt

qt

qt

qt

P zar

P zar

P zar

P zar

P zar

PR

PR

PR

PR

PR

PR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

qrt

qrt

qrt

qrt

qrt

qrt

t

t

t

t

t

t

P

P

P

P

P

P

pp

pp

pp

pp

pp

pp

QRS

QRS

QRS

QRS

QRS
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 Genetic Searchاستفاده شد که با الگوریتمهاي

با استفاده از الگوریتم شبکههاي عصبی احتمالی نرخ

متفاوت ،از نتایج یکسان برخوردار است .در

صحیحی  %95به دست آمد .ارزیابی پیچیدگی زمانی

الگوریتمهاي متفاوت انتخاب پارامتر  ،qtcbاحتمال

الگوریتمهاي با نرخ صحیح باال نشان داد .الگوریتم

تقاطع  ،0/6احتمال جهش  ،0/033فرکانس گزارش ،20

 KNNپیچیدگی زمانی کمتري نسبت به بقیه الگوریتمها

کاوش تصادفی  ،1تعداد نسل  20به دست آمد.

دارد (جدول شماره .)5

جدول شماره  :5ارزیابی پيچيدگی زمانی الگوریتمها
پيچيدگی زمانی

نوع الگوریتم

توضيحات

(|O(|V|+|E

Best-first Search

طبقهبندي نزدیکترین مجاور

)o(n

KNN

 Nتعداد موضوعات آموزشی

)O(N2

-PNN

 Nتعداد موضوعات آموزشی

)O(N2

Ad tree

)|O(|D|Lave + |C||V

Naive Bayes

جستجوي سطح به سطح

زمان آزمون (طول متوسط یک سند آزمون)

بحث:
با توجه به اهمیت و حساسیت شبکه عصبی

ویژگی مشترک انتخاب شد .این دادهها بیولوژیکی

مصنوعی و دادهکاوي در علم پزشکی و همچنین نیاز

بوده و مربوط به بیان تصویر قلب انسان است؛ حجم

مبرم این صنعت به تغییر مسیر از پزشکی سنتی به سمت

دیتاست هاي مورد استفاده چندان زیاد نیست.

پزشکی مبتنی بر شواهد ،لذا در پژوهش حاضر تشخیص

پژوهش حاضر یک مطالعه تشخیصی بود که

بیماري دیابت به کمک تصاویر  ECGبا الگوریتمهاي

بر اساس متغیرهاي ورودي ،به تشخیص بیماري دیابت

دادهکاوي و کالسبندي و شبکه عصبی بررسی شد.

پرداخت .مدل مبتنی بر قوانین دقت باالتري نسبت به

ویژگیهاي استخراج شده از تصاویر  ECGمورد تفسیر

کلیه الگوریتمهاي طبقهبندي دادهکاوي مورد استفاده در

قرار گرفت و روش پیشنهادي ارتباط تصاویر  ECGبا

پژوهش دارد که مهمترین شاخصها در این الگوریتم،

بیماري دیابت بیان و یک دیتاست از مجموعه دادههاي

بررسی و دقت و صحت هر یک ارزیابی شدند .بنابراین

 ECGگرفته شد که ویژگیهاي کلی این دیتاست ها به

دانش استخراج شده از این درخت ،مورد اعتقادترین

شرح ذیل بیان شده است:

دانش حاصل از دادههاي مورد بررسی به شمار رفته و
میتواند مبناي استخراج قوانین دادهکاوي باشد.

این دادهها از طریق دستگاههاي  ECGاستخراج
شدهاند؛ فرض بر این بود که دادههاي مورد استفاده

با توجه به مطالعه سایر الگوریتمها در زمینه

دادههاي گم شده ندارند؛ دادههاي منتخب تکبعدي

تشخیص دیابت ،نتایج حاکی از آن است که هرگز

هستند و در صورت داشتن ویژگیهاي مختلف تنها یک

نمیتوان الگوریتمی را بهعنوان الگوریتم بهینه معرفی
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براي انتخاب جستجو ژنتیکی ،از روش

بعد از ارزیابی دادههاي افراد دیابتی و غیر دیابتی

مرضیه نظری و همکاران

تعیین ارتباط تصاویر  ECGو دیابت به کمک شبکه عصبی مصنوعی

مورد استفاده بهترین الگوریتم را معرفی نمود (.)27

شده ،قوانینی استخراج شده که میتواند بهعنوان الگویی

بههرحال الگوریتمهاي مبتنی بر قوانین و شبکه عصبی

براي پیشبینی وضعیت بیماران و احتمال بروز عوارض

احتمالی ،یکی از ابزارهاي قوي و متداول در دادهکاوي

در آنها استفاده شود .صحت مدل ایجاد شده بر روي

میباشند که درک ،پیادهسازي و کاربرد آسان داشته و

دادههاي مورد استفاده در درخت تصمیم  %89/74و در

ازنظر محاسباتی ارزان میباشد .بر اساس نتایج از بین

شبکه عصبی مصنوعی  %51/28گزارش شد (.)3

پارامترهاي  ECGبررسی شده در این مطالعه موج QRS

 Choو همکاران به کمک دسته بندي

بهترین گزینه جهت پیش گوئی ابتال به بیماري دیابت

) (SVM= Support Vector Machineو با روش

میباشد و پیشنهاد میگردد جهت استفاده از شبکههاي

انتخاب ویژگی و تجسم سازي ،وجود نروپاتی در

عصبی در بررسی ابتال به بیماري دیابت از این پارامتر

بیماران دیابتی را پیشبینی کردند ( .)30در مطالعه دیگر

بهره گرفته شود .کمپلکس  QRSشامل  3موج میباشد

که بهمنظور مقایسه شبکه عصبی پرسپترون و رگرسیون

که بعد از موج  Pبا مکثی کوتاه ظاهر میشود و خط

لجستیک در بررسی متابولیسم قند بیماران دیابتی ،مدل

نوار قلب حرکتی سریع به سمت پایین ،باال و دو مرتبه به

شبکه عصبی پرسپترون از قدرت بیشتري در پیشبینی

سمت پایین دارد .این ترکیب در اثر انقباض بطنها

مدل برخوردار بود (.)31
برفه ئی و همکاران جهت پیشبینی ابتال به

ایجاد میشود.
مطالعات در خصوص استفاده از شبکه عصبی

دیابت ،مدل  3 ANNالیه با معماري ( )53:20:2با

مصنوعی بر روي تصاویر  ECGمحدود بوده است.

صحت پیشبینی آموزش  %92و پیشبینی آزمون %91/6

 Bani-Hasanو همکاران براي شناسایی سیگنالهاي

بهترین مدل دانستند .پیشنهاد شد از این مدل براي

الکتروکاردیوگرام ضربان غیرطبیعی قلب ،روشی جدید

پیشبینی ابتال به بیماري دیابت استفاده شود (.)6

ارائه کردند .آنها از یک شبکه عصبی مصنوعی

با توجه به مطالعات انجامگرفته در این زمینه،

چندالیه پیش رو با الگوریتم پس انتشار براي دستهبندي

میتوان گفت بهرهگیري از دادهکاوي در پزشکی ،بیشتر

انواع ضرب آهنگهاي قلبی استفاده کردند ( .)28در

در حوزه طبقهبندي بیماريها و عالئم و پیشبینی

یک پژوهش از شبکههاي عصبی مصنوعی براي

بیماري آنها بوده است .نظر به اهمیت مقوله دادهکاوي

پردازشهاي چندمنظوره  ECGاستفاده شد که نتایج

و استفاده از شبکههاي عصبی مصنوعی در علم پزشکی،

نشان داد ،استفاده از شبکه عصبی در کاهش نویزهاي

الزم است در کشور ما نیز در واحدهاي پژوهشی و

موجود در نوار قلب موثر است ( .)29مطالعات متعددي

مراکز تحقیقاتی به این حیطه از علم توجه ویژه گردد و

جهت ارزیابی کارآیی شبکههاي عصبی مصنوعی در

از دادههاي فراوان موجود و دادههاي بهدست آمده،

تشخیص بیماريها و حتی تشخیص دیابت انجام شده

جهت استفاده هوشمند در پیشبینی ،تشخیص و درمان

است؛ ولی هیچکدام از مطالعات موجود ارتباط تصاویر

بیماريها بهره ببرند.
مزایاي استفاده از شبکههاي عصبی مصنوعی

 ECGبا تشخیص بیماري دیابت به کمک  ANNو

این است که تحت تأثیر عوامل خستگی ،شرایط

الگوریتمهاي دادهکاوي را بررسی نکردهاند.
در مطالعه عامري و همکاران ،بهمنظور استخراج

کاري و موقعیتهاي عاطفی قرار نمیگیرند .از دیگر

دانش از دادههاي بیماران دیابتی با استفاده از دادهکاوي

مزیتها خودسازماندهی ،یادگیري تطبیقی ،تحمل

و روشهاي آن مشخص شده که متغیرهاي فشارخون

خطا ،دستهبندي ،تعمیم دهی در تشخیص بیماريها

باال ،سن و سابقه خانوادگی در عوارض مشاهده شده

میباشد (.)26
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کرد و براي هر کاربرد باید با توجه به مجموعه داده

بیشترین تأثیر را داشتهاند .به کمک درخت تصمیم ایجاد

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،19شماره  /4مهر و آبان 1396

دستگاههاي دادهکاوي و شبکه عصبی مصنوعی،

الگوریتمهاي دیگر براي رسیدن به هدف بهتر پیشنهاد

میتواند منجر به افزایش کارآیی شبکههاي مصنوعی و

میگردد .پیشنهاد میگردد تحقیق بر روي دادههاي

دستهبندي صحیح دادهها شود .البته هدف اصلی در این

بیشتري (بیماران بیشتر) صورت پذیرد و قبل از انجام

تحقیقات به دست آوردن صحت ،دقت و اطمینان کامل

مراحل دادهکاوي ) (Preprocessingنیز بر روي دادهها

به سیستم هاي هوشمند مصنوعی نیست و باید با دانش

صورت پذیرد تا نتایج دقیقتر حاصل گردد.

باال ،فهم درست و تسلط کافی به سیستمهاي هوشمند و

نتیجهگیری:

 ANNو تسلط به بیماري مورد نظر و دادهکاوي آن،
سعی کرد تا میزان اشتباهات را به کمترین میزان

نظر به اهمیت تشخیص بهموقع بیماري دیابت در

رساند ( .)32استفاده همزمان از الگوي تشخیصی

این تحقیق ،از شبکه عصبی مصنوعی و دادهکاوي

هوشاند و اطالعات پزشک بر اساس مشاهدات بالینی

تکنیکهاي آن از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتمهاي

میتواند روند تشخیص و پیشبینی بروز عوارض و

دادهکاوي جهت بررسی ارتباط دادههاي تصاویر

درمان بیماران دیابتی را تسریع کرده و با عوارض

با تشخیص بیماري دیابت استفاده شد .درمجموع بعد از

غیرقابل کنترل دیابت مقابله شود (.)6

تستهاي انجام شده برتري نسبی روشهاي پیشنهادي

ECG

نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد  ANNدر

مشخص بود .از میان انواع الگوریتمهاي کالسبندي،

رابطه با دادههاي مربوط به دیابت از توانایی پیشبینی با

الگوریتمهاي مبتنی بر قوانین و شبکه عصبی احتمالی،

دقت باالیی برخوردار میباشد و تأییدي بر نتایج

در تشخیص بیماري دیابت از دقت و عملکرد باالتري

مطالعات قبلی در زمینه کارآیی شبکههاي عصبی

برخوردارند و در راستاي بهبود کیفیت سالمت نقش

مصنوعی در تشخیص بیماريها میباشد و به کمک

مهمی دارند.

مدل شبکههاي مصنوعی میتوان به مدیریت بیماري

تشکر و قدردانی:

دیابت کمک کند.
با توجه به اینکه این مطالعه اولین تحقیق در این

این مقاله ناشی از پایان نامه کارشناسی ارشد

زمینه بود؛ بنابراین محدودیتهایی در انجام مطالعه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد با کد طرح

وجود داشت .براي پژوهشهاي آتی انجام مطالعه در

 1395-01- 95-2927می باشد .بدین وسیله از حمایت

محیط پژوهش گستردهتر ،استفاده از انواع دستگاههاي

این دانشگاه و همچنین دانشگاه علوم پزشکی

الکتروکاردیوگرام ،مقایسه اثربخشی مراقبت و درمان

شهرکرد و کلیه افرادي که در انجام این مطالعه

قبل از اجراي دادهکاوي و بعد از اجراي آن در مراکز

همکاري نمودند ،قدردانی می گردد.
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Background and aims: Diabetes is known to be one of the most common diseases worldwide.
Lack of an early and appropriate diagnosis is considered to be a main problem associated with
diabetes. The aim of this study was to offer a novel approach to diagnose diabetes and, for the
first time, investigates the correlation between ECG and diagnosis of diabetes using artificial
neural network and data analysis algorithms.
Methods: In this study, 8 patients with diabetes and 64 healthy subjects were enrolled. ECG was
conducted on all the participants. The necessary data including age, HR, p, t, RR, PP, P, PR, qt,
and qtcb were drawn from ECG and collected in database. To classify the patients, tentative
neural networks and standard algorithms were used. The data were analyzed using data analysis
algorithms and different approaches, and the results of each investigation were compared with
reference to appropriate rate. Weka software was used for ranking.
Results: The accuracy of detection of regulations-based algorithms and neural network, with
better results in diabetes diagnosis, was higher than that of decision tree and interval-based
algorithms. The best qualification rate (0.89) was obtained for ConsistencySubset Eval and QRS
wave was reported the best choice in all algorithms. Investigating the data on people with and
without diabetes using tentative neural networks showed an appropriate rate of 95%. Furthermore,
KNN algorithm displayed the lowest time complexity.
Conclusion: Regulations-based model displayed the highest accuracy compared with all
classification algorithms for data analysis used in the study.
Keywords: Diabetes mellitus, Artificial intelligence, Neural networks, Electrocardiography,
Prediction models.
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