مجله انفورماتيک سالمت و زيست پزشکی

مقاله پژوهشی

مرکز تحقيقات انفورماتيک پزشکی
دوره چهارم شماره اول .ص1396 ،59-68

بارداری
مریم میرشریف ،*1سعید
 دریافت مقاله96/2/10 :

روحانی2

 پذیرش مقاله96/3/30 :

مقدمه :امروزه در دنیای مدرن صنعتی خطر ابتال به بیماریهای مزمن به طرز چشمگیری افزایش یافته است .دیابت بارداری یکی از
مسائل مهم در حوزه سالمت است و در صورتی که درمان نشود مشکالت و عوارض جانبی متعددی برای مادر و فرزندش به همراه دارد.
این پژوهش به دنبال پیشبینی ریسک و هشدار به موقع در ابتال به دیابت بارداری به مادر میباشد تا در اوایل بارداری از ابتال جلوگیری به
عمل آید.
روش :این پژوهش که به صورت کاربردی -پیمایشی انجام شد و از دو رویکرد شبکه عصبی و درخت تصمیم در دادهکاوی به منظور
تجزیهوتحلیل آزمایشی دادهها و پیشبینی استفاده گردید .دادههای استخراج شده نرمالسازی شده و پس از آمادهسازی در نرمافزار Matlab
تجزیهوتحلیل شدند.
نتایج :تحقیق حاضر در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که"آیا دو روش دادهکاوی شبکه عصبی و درخت تصمیم در تشخیص به
هنگام و درست ریسک ابتال به دیابت بارداری از صحت الزم برخوردار است ؟" و میتوان از آنها برای تشخیص درست استفاده نمود؟
نتایج تحقیق نشان میدهد که روشهای داده مدار در بهبود صحت و درستی پیشبینی مؤثرند ،در کشف دانش ضمنی و تشخیص روابط
پنهان بین دادهها عملکرد مناسبی دارند و خطای تصمیمگیری در هر دو روش در حد قابل پذیرش و بسیار به هم نزدیک است.
نتيجهگيري :نتایج تحقیق حاکی از آن است که از رویکردهای داده مدار میتوان در مراکز درمانی و سایر بیماریهای کمتر شناخته شده
استفاده نمود و پیشگیری به موقع ،مدیریت خود بیمار و کاهش هزینههای درمانی را میسر ساخت.
کليدواژهها :دادهکاوی ،شبکههای عصبی هوشمند ،درخت تصمیم ،دیابت بارداری ،تشخیص
ارجاع :میرشریف مریم ،روحانی سعید .دادهکاوی بر پایه روش های شبکه عصبی و درخت تصمیم در تشخیص زود هنگام ریسک ابتال به دیابت بارداری .مجله انفورماتیک سالمت و
زیست پزشکی 1396؛ .59-68 :)1(4
.1کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطالعات ،دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران.
 . 2دکترای مهندسی سیستم ،استادیار ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
* نویسنده مسئول :تهران ،دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 شماره تماس09369566433 :

Email:mm.mirsharif@gmail.com



Downloaded from jhbmi.ir at 5:34 +0430 on Wednesday May 22nd 2019

داده کاوی بر پایه روشهای شبکه عصبی و درخت تصمیم در تشخیص زود هنگام ریسک ابتال به دیابت

تشخيص زود هنگام دیابت بارداري از طریق دادهکاوي

دیابت بارداري

دیابت حاملگی شایعترین عارضه و اختالل متابولیک دوران
بارداری است که اغلو بدون عالمت است .بیش از نیمی از زنان
مبتال به این بیماری سرانجام دچار بیماری دیابت واضو میشوند
و پس از  5تا  10سال به دیابت نوع  1و یا با شیوع بیشتر به
دیابت نوع  2مبتال میشوند [ .]3ابتال به این بیماری صدمات
فراوانی را به دنبال دارد و اگر این بیماری پیشگیری و درمان
نشود ،عوارضی بر روی مادر و جنین دارد که عبارتاند از :کاهش
60

شدید قندخون نوزاد در چند ساعت اول زندگی ،بزرگی جثه جنین،
صدمات زمان تولد و آسیوهای مغزی ،زردی نوزاد ،افزایش
مرگومیر در دوران بارداری و مرگ ناگهانی جنین در ماههای
آخر در شکم مادر [.]4
برخی عوارض دیابت بارداری بر روی مادران عبارتاند از :استرس
عصبی ،عفونت به طوری که شیوع عفونتهای ادراری در زنان
باردار مبتال به دیابت باالتر است ،باال بودن گلوکز مادر که منجر
به نارسایی جفت میشود ،فشارخون باال ،افزایش خطر مسمومیت
حاملگی ،ورم ،افزایش مایع آمینوتیک ،صدمات زایمانی ،زایمان
قبل از ترم و افزایش عمل سزارین [ .]7در مطالعهای که در
بیمارستان طالقانی در مورد پیامد حاملگی در  52حامله دیابتی
انجام شد چنین نتیجهگیری شد که میزان سزارین در گروه دیابت
آشکار ،بیش از سایرین بود که به دلیل ماکروزومی جنین در آنها
میباشد ت 32/5درصد) [ .]4در چهارمین کنگره بینالمللی
تازههای دیابت که در تاالر امام بیمارستان امام خمینی تره) برگزار
شد ،متخصصین این رشته از کشورهای آمریکا ،فرانسه ،کانادا و
دانمارک و ایران ،از افزایش آمار دیابت در کشورهایشان خبر داده
و توانمندسازی سیستم سالمت برای خدمترسانی به بیماران
دیابتی را با توجه به افزایش دیابت ضروری خواندند و آن را در
کنترل این بیماری مؤثر دانستند .دیابت ساالنه موجو مرگ بیش
از دو میلیون نفر در جهان میشود و این آمار ،لزوم مداخله جدی
برای کنترل این بیماری را میطلبد .لیکن پیشگیری از آن
آسانتر و کم هزینهتر از درمان آن خواهد بود.
داده کاوي

داده کاوی یا کشف دانش از میان پایگاههای اطالعاتی علمی
است که برای تصمیمگیریهای هوشمندانه با توجه به پیشرفت
روز افزون تکنولوژی اطالعات بسیار کاربرد دارد .تکنیکهای
داده کاوی برای پیدا کردن الگوهای جالو در تشخیص پزشکی
و درمان مورد استفاده است .انواع مختلفی از تکنیکهای
دادهکاوی در استخراج اطالعات که میتواند برای پیشبینی
مورداستفاده قرار گیرد وجود دارد که از آن جمله میتوان به
شبکههای عصبی ،درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک اشاره
کرد [.]8،9
یکی از روشهای مناسو برای پیشبینی و تشخیص در
حوزههای پزشکی رویکرد دادهکاوی میباشد .دادهکاوی روشی
داده مدار و بر مبنای یادگیری و کشف الگوی پنهان در میان
دادههای حقیقی میباشد که از این الگو جهت پیشبینی برای
موارد مشابه استفاده میکند [.]10
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مقدمه
دیابت بارداری قندی نوعی از دیابت است که برای نخستین بار
در بارداری ظاهر میشود [ .]1در مناطق مختلف جهان شیوع
متفاوتی دارد که محدوده  4تا  17درصدی برای آن گزارش شده
است [ .]2این بیماری یکی از مسائل مهم در حوزه سالمت است
در صورتی که درمان نشود مشکالت و عوارض جانبی متعددی
برای مادر و فرزندش به همراه دارد .جهت پیشگیری از عوارض
ناخواستهای که همواره گریبانگیر آنان است نیازمند توجه جدی
و هشدار به موقع در ماههای اولیه بارداری میباشد .به دلیل تغییر
در سبک زندگی در شهرهای صنعتی و کاهش تحرک ،افزایش
چاقی و تعداد افراد دیابتی ،فعالیت بدنی کمتر و افزایش سن
ازدواج و سایر عوامل محیطی مؤثر ،احتمال ابتال به دیابت نسبت
به گذشته بسیار بیشتر شده است [ .]3در سالهای اخیر
سیستمهای تشخیصی برای بیماریهایی همچون دیابت بسیار
گسترش یافته که در شرایط مختلف میتوان از آنها بهرهمند
شد .با توجه به گسترش دسترسی به پایگاههای داده مراکز
درمانی و دادههای پزشکی ،روشهای دادهکاوی همچون درخت
تصمیم و شبکههای عصبی بسیار مورد توجه قرار گرفته است
[.]4
دیابت بارداری به طور معمول در اواسطططط دوران بارداری تهفته
 )28-24تشططخیص داده میشططود که بنا به شططدت آن مادر باید
تحت مراقبت های درمانی همچون تزریق انسطططولین قرار گیرد
[ .]6،5در رویکرد پیشطططنهادی هشطططدار احتمال ابتال به دیابت
بارداری در ماههای اولیه به مادر داده می شود تا با توجه به آن و
رعایت رژیم غذایی مناسططو و مراقبتهای پزشططکی موردنیاز از
ابتال جلوگیری به عمل آید .برای ت شخیص به هنگام و در ست
امکان ابتال به دیابت بارداری روشهای دادهکاوی شطططبکههای
عصططبی و درخت تصططمیم برای کاهش سطططو خطا و افزایش
صحت و دقت تشخیص به کار گرفته شده تا پیشبینی را بهبود
بخشد.
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مطالعه قرار گرفت و با استفاده از شبکههای عصبی با الگوریتم
بهینه بیزین به کار گرفته شد [ .]18در تحقیق مشابهی برای
تشخیص دیابت بارداری توسط میرشریف و همکاران به طراحی
یک سیستم خبره فازی و رویکرد مدل فازی پرداخته شده ،از
سیستم خبره استنتاج فازی برای تشخیص دیابت بارداری در
شرایط عدم دسترسی به پزشک استفاده شده است .سیستم خبره
فازی روشی بر پایه مدل میباشد که نیازمند جمعآوری دانش
افراد خبره در پایگاه قوانین میباشد .در مدل سیستم خبره فازی
قوانین در پایگاه دانش تحتنظر متخصصان ،افراد خبره و
کتابهای مرجع پزشکی استخراج و جمعآوری شده که میتوان
از آن به صورت تصمیمیار استفاده نمود .سطو خطای
)MSE(mean squared errorدر سیستم استنتاج فازی
حدود  0/227برآورد گردید [.]19
در تحقیق حاضطططر ،پس از تحل یل داده های اول یه و داده های
خروجی بیماران مورد مطالعه ،با افرادی مواجه شطططدیم که در
ماههای اولیه بارداری عالئم هشطططدار دهنده اولیه یا ریسطططک
فاکتورهای مؤثر در ابتال به دیابت بارداری همچون قند خون
باال یا وزن و سن باال در هنگام بارداری ندا شتهاند ،با این وجود
در انتهای بارداری به دیابت بارداری مبتال شطططدند .به منظور
پوششدهی این دسته از بیماران و تشخیص درست ،میتوان از
روشهای دادهکاوی بهره جسطططت .روشهای دادهکاوی قادرند
دانش و روابط پنهان میان حجمی از داده را درک کرده و از این
دانش برای پیشبینی های بعدی اسطططتفاده نمایند .روابطی که
شاید کمتر کسی متوجه ارتباط معنادار ورودیها با نتایج خروجی
شده با شد و نیازمند تحلیلهای پیچیدهای ا ست که ذهن ب شر
قادر به انجام آن نی ست [ .]10این تحقیق بهمنظور کاهش خطا
در تشططخیص و پیشبینی به موقع ابتال به دیابت در زنان باردار
انجام گرفته تا با آنالیز داده های کلینیکی با ابزارهای مناسو به
کشططف دانش و الگوهای روابط بین دادهها و در نتیجه تصططمیم
سازی مناسوتر و بهبود مراقبتهای موردنیاز در دوران بارداری
منجر شود.
روش
ازآنجاکه در این تحقیق به دنبال پیشنهاد روشی برای تشخیص
درست و بهنگام دیابت در اوایل بارداری بودیم ،از حیث نوع هدف
کاربردی میباشد و در آن دادههای کمی از پایگاههای داده
پزشکی جمعآوریشده .در روشهای درخت تصمیم و شبکه
عصبی درداده کاوی میتوان با آزمایش و تکرار به پاسخ بهینه
دستیافت ،ازاینرو روش تجزیهوتحلیل دادهها آزمایشی
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تحقیقات بسیاری در زمینه تشخیص با استفاده از شبکههای
عصبی و سیستمهای خبره صورت گرفته است .در مقالهای با
عنوان مدلسازی یک سیستم خبره برای تشخیص دیابت
بارداری قندی بر اساس عوامل خطر به مدلسازی یک سیستم
خبره برای تشخیص دیابت بارداری ،با استفاده از معماری شبکه
عصبی روبه جلو پرداخته است که ورودیهای در نظر گرفته شده
در آن ،با ورودیهایی که در این تحقیق به عنوان عوامل مؤثر یا
ریسک فاکتورهای مؤثر در پیدایش بیماری در نظر گرفته شدهاند،
متفاوت میباشد [ .]10سیستم خبره دانش را از فرد خبره و
متخصص کسو میکند .این دانش را میتوان با استفاده از
متغیرهای کالمی بیان نمود تا فهم و انتقال حاالت مختلف در
آن آسانتر باشد [ .]11برای برآورد زمان واقعی و مقدار مناسو
تزریق انسولین در دیابت نوع T1DM(type1 diabetes
) ،mellitusسیستمی بر اساس مدل کنترل پیشبینی غیر
خطی NMPC(nonlinear model predictive
) ،controlدر سال  2011توسعه داده شد .این مقاله شامل
شبکه عصبی و یک الگوریتم بر اساس منطق فازی میباشد که
برای کنترل آنالین و انطباق پارامترهای کنترلNMPC
توسعه داده شده است [ .]12در مقالهای با عنوان " تشخیص
دیابت قندی با استفاده از شبکههای عصبی" ،تشخیص دیابت با
رویکرد شبکههای عصبی با الگوریتم پی انتشار خطا ارائه شده و
شامل هفت ورودی :سن ،شاخص توده بدنی ،انسولین سرم،
گلوکز پالسما و ...میباشد [ .]13در مقاله دیگری از الگوریتم
ژنتیک و سیستم استنتاج فازی عصبی برای تشخیص هوشمندانه
دیابت نوع  1استفاده شد [ .]14سیستم استنتاج فازی عصبی
ترکیو دو روش شبکه عصبی و سیستم استنتاج فازی است و
شبکهای تطبیقپذیر و قابل آموزشی است که به لحاظ عملکرد
کامالً مشابه سیستم استنتاج فازی است و از قابلیت آموزش شبکه
عصبی برای وزندهی به پارامترها استفاده میکند و در عین حال
از قابلیت رابط کاربر مناسو و تعریف مفاهیم فازی در سیستم
استنتاج فازی بهره میبرد [ .]15مقاالت و تحقیقاتی در تشخیص
دیابت با استفاده از شبکه عصبی انجام گرفته که بر مبنای
فاکتورهای مؤثر در پیدایش بیماری بنا نهاده شدهاند [.]10،16،17
برای تشخیص دیابت قندی بر اساس عوامل خطر با  16الیه
ورودی ،مقالهای توسط  Sumathyو همکاران منتشر شده که
به سهولت تشخیص و کمک به بیماران برای پیشبینی ابتال به
دیابت توسط خود فرد کمک میکند [ .]17همچنین در مقاله
 Nguyenو همکاران به منظور تشخیص هایپوگلیسمی یا
کاهش قندخون در تعدادی کودک مبتال به دیابت نوع  1مورد

بهار  ،1396دوره چهارم ،شماره اول
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دیابتی آمریکا ت)American Diabetic Association
 ADAمیباشد [.]10
دادههای ا ستخراج شده نرمال سازی شده و پس از آماده سازی
در نرمافزار  Matlabبرای پیاده سازی در شبکه ع صبی و در
نرمافزار  clementineبرای ترسطططیم در خت تصطططمیم وارد
گردید .از  80درصططد دادهها برای آموزش و از  20درصططد برای
تست استفاده شد و برای سنجش کارایی روشهای به کارگرفته
شده ،صحت یا درصد پاسخهای درست محاسبه گردید .در ادامه
به شرح مختصری از مراحل کار میپردازیم.
شبکههاي عصبی مصنوعی
شبکههای عصبی سی ستمهای دینامیکی ه ستند که با پردازش
روی داده های تجربی ،دانش یا قانون نهفته در ورای داده ها را
به سططاختار شططبکه منتقل میکنند .این سططیسططتمها براسططاس
محاسططبات روی دادههای اولیه و جدید ارائه شططده به آن قوانین
کلی را فرا میگیرند و سیستمهایی هوشمندی هستند .پردازش
اطالعات در شبکههای ع صبی رو شی م شابه مغز ان سان دارد.
این شططبکه از تعداد زیادی از عناصططر پردازشططی به هم پیوسططته
تنورونها) تشکیل شده که به صورت موازی کار میکنند [.]12
شبکههای ع صبی هو شمند میتوانند با تحلیل دادهها و ارتباط
بین ورودی و خروجیهای واقعی ،جنبههای پنهان علم و روابط
پنهان در پس دادهها را ک شف نماید .این دانش از وزنهایی که
به شبکه عصبی اختصاص میدهد قابل استنتاج است [.]20
شبکههای ع صبی م صنوعی از معماری سه الیه شامل :الیه
ورودی ،پنهان و خروجی تشططکیل شططده اسططت .هر الیه شططامل
تعدادی نورون یا گره میبا شد .مدل پر سپترون چند الیه کاربرد
موفقیتآمیزی در حل برخی مسططائل از جمله شططناسططایی الگو و
تخمین تابع دارد [ .]21شططمایی از شططبکه سططه الیه به کار برده
شده در این مقاله با ورودی و خروجیهایش در شکل  1ن شان
داده شده است.

شکل  :1معماري شبکههاي عصبی سه الیه

در هر بیماری عوامل متعددی در پیدایش آن دخیل میباشند .در
بین فاکتورهای اصلی در پیدایش دیابت بارداری همچون سن،
62

وزن ،فرزند چندم بودن ،سابقه فامیلی ،عوامل محیطی ،فشارخون
و غیره ،سه عامل قند خون ناشتا در اوایل بارداری و سن بارداری
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میباشد .ابتدا ورودیهای حقیقی که اطالعات اولیه بالینی هر
بیمار میباشد به همراه خروجی حقیقی از ابتال یا عدم ابتالی
شخص به دیابت در پایان بارداری برای انجام آنالیزهای الزم در
دادهکاوی فراهم شد .ورودیهای شبکه عصبی و درخت تصمیم
برای دادهکاوی ،اطالعات کد شده پزشکی هستند که از سوابق
بیماران استخراج شدهاند .در هر بیماریای عوامل متعدد و
بیشماری در شدت و ضعف آن نقش دارند که این عوامل از نظر
درجه اهمیت آن در حصول نتیجه با هم متفاوتاند [ ،]10این
عوامل در درجه اهمیت و توجه متفاوتاند .بر اساس پارامترهای
فیزیولوژیکی ،پیشینه تحقیقات و استناد بر کتابهای مرجع
پزشکی و نظر پزشکان متخصص زنان ،سه عامل قند خون ناشتا،
شاخص توده بدنی ت ،BMI )Body Mass Indexفشار خون
و سن حاملگی از باالترین درجه اهمیت در میان تمام عوامل مؤثر
در بروز دیابت بارداری برخوردارند [ .]7تعداد هزار پرونده بیماران
از سال  1390تا  1393در تحقیقی میدانی و نمونهگیری هدفمند
از کلینیک پزشکی تخصصی زنان در تهران مورد بررسی قرار
گرفت که از میان آنها دویست و چهل و هشت مورد دارای
اطالعات کامل از ابتدا تا انتهای بارداری بودند تاطالعات موردنیاز
تحقیق میزان فاکتورهای مؤثر قند خون ،وزن و سن بارداری در
ماههای اولیه بارداری و همچنین جواب آزمایش شربت گلوکز در
ماههای پایانی و هفته بیست و هشتم میباشد) ،سپس اطالعات
موردنیاز اولیه شامل فاکتورها و عوامل مؤثر بر پیدایش دیابت
بارداری تورودیها :سن و وزن و قندخون) و همچنین نتایج
حاصل از تست تحمل گلوکز ت Oral Glucose
 OGCT )Challenge Testدر هفته  28-24از بارداری
تشاخصی برای تعیین خروجی سیستم) از پروندهها استخراج
گردید .نتایج تست) OGT (Oral Glucose Testبر
اساس استانداردهای مختلف میتواند تحلیل شود.
روش تحلیلی به کار گرفته شده در این مقاله مربوط به انجمن
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مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

فرمول ت)1

از میان روشهای مختلف آموزش به روش پس انتشار خطا،
الگوریتم لونبرگ مارکوارت ،به دلیل همگرایی سریعتر در آموزش
شبکههای با اندازه متوسط ،برای استفاده در تحقیق حاضر
انتخاب شده است .در این روش از مشتق اول تگرادیان) و مشتق
دوم موسوم به هسین برای اصالح پارامترها استفاده میشود.
الگوریتم پس انتشار خطا ،وزنهای شبکه و مقادیر بایاس را در
جهتی تغییر میدهد که تابع عملکرد با سرعت بیشتری کاهش
یابد [ .]24مشخصه هدف این مسئله پیشبینی ریسک ابتال به

دیابت بارداری است که با مقادیر  0و  1به معنای ریسک کم و
ریسک ابتالی خیلی زیاد ،مقداردهی شده است؛ بنابراین تنها یک
نرون برای الیه خروجی وجود خواهد داشت .با نتیجه خروجی
ت )1وجود خطر باالی ابتال به بیمار اطالعرسانی میشود .در
صورتی که فرد از این هشدار چشم پوشی کند ،ممکن است در
ماههای باقی مانده از بارداری در معرض ابتال قرار گیرد .این در
حالی است که در صورت توجه به این هشدار و با در نظر گرفتن
یک رژیم غذایی مناسو و تحت نظر قرار گرفتن بیمار ،میتوان
از ابتال و عوارض حاد در پی آن جلوگیری به عمل آورد .شبکه با
مقادیر مختلف آموزش داده شده و میزان خطا در پایان هر تکرار
اندازهگیری شده است و بهترین پاسخها استخراج میشود .تعداد
گره در الیه ورودی و خروجی بستگی به مورد تحت بررسی دارد.
تعداد نرونها در الیه میانی در اکثر شبکههای ت Multi-Layer
 MLP )Perceptronبا آزمایش و خطا در تکرار الگوریتم
آموزش به دست میآید که مناسوترین روش در اکثر تحقیقات
علمی معرفی شده است n .تعداد نرونها در الیه مخفی است.
یکی از مشکالت مهم و دشوار تعیین تعداد بهینه الیه پنهان و
تعداد گرهها است .روش آزمون و خطا روشی است که میتوان با
آن بهترین ساختار شبکه را تعیین نمود .برای پیدا کردن تعداد
گرهها در الیه پنهان و داشتن حداقل خطا ،الگوریتمی توسط
 Hiroseو همکاران پیشنهاد گردید که با تغییر تعداد گره پنهان
به صورت پویا و رسیدن به حداقل مقادیر خطا ادامه مییابد تهر
تکراری که در آن ) MSE(Mean Squared Errorیا
متوسط مربع خطا کمتر از مقدار از پیش تعیین شده باشد) [.]23
به ازای هر مقداری از  ،nشبکه دارای مقادیر رگرسیون ت )Rو
حداقل مربعات ت MSE )Mean Squared Errorمتفاوتی
است که این میزان به ازای  n=8بهترین پاسخ را برای سیستم
فراهم نمود .همان طور که در جدول  1نشان داده شده است،
تعداد  n=8برای تعداد مناسو گرههای پنهان در شبکه
پیشنهادی در نظر گرفته شده است و این شبکه دارای کمترین
میزان خطای مجذور مربعات و بیشترین مقدار  Rمیباشد .پس
از مقایسه مقادیر پیشبینی شده با مقادیر واقعی ،مقادیر 0/91
برای  Rو مقدار  0/07برای MSEیا مقدار خطا به دست آمده
است .که نشانگر عملکرد مطلوب برای پیشبینی با استفاده از
شبکه عصبی مصنوعی میباشد .توان دوم همبستگی خطی را
ت )R2یا ضریو تعیین مینامند و روابط با ضریو تعیین باالتر و
میانگین مربع خطای کمتر به عنوان مدل برتر انتخاب میشوند
[.]23
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و وزن با استناد به کتو مرجع پزشکی در باالترین اولویت برای
توجه قرار دارند [ .]22به منظور پیشبینی با استفاده از شبکه
عصبی مصنوعی که با استفاده از نرمافزار  Matlabپیادهسازی
گردید 3 ،پارامتر استخراج شده از پرونده بیماران به عنوان
ورودی برای آموزش به شبکه اعمال شد .نرونها در الیه ورودی
مشخصات بالینی بیمار میباشد .برای آموزش شبکه ،پس از
معرفی دادههای ورودی ،مقادیر خروجی به ازای ورودیها به
سیستم معرفی شده و آموزش شبکه آغاز میشود .پس از آموزش
شبکه با استفاده از ورودی و خروجیهای دنیای واقعی ،میتوان
از شبکه عصبی برای گرفتن نتیجه در ازای ورودیهای جدید
بهره برد .هر ورودی دارای یک مقدار حقیقی از خروجی میباشد
و در شبکه عصبی هر واحد خروجی یک تابع خطی از ورودی آن
است .در شبکههای عصبی مصنوعی توابع خطی پارامترهایی
دارند که میتوان آنها را برای رسیدن به حداقل خطا در آموزش
تنظیم نمود .میتوان شبکه را توسط مجموعهای از نمونهها
آموزش داد و این کار را تا پیدا کردن بهترین مقدار پارامترها
انجام دهیم تا در نهایت به کمترین میزان خطا در شبکه برسیم
[.]23
برای پیشبینی ریسک ابتال به دیابت در مرحله اولیه بارداری
از یک شبکه روبه جلوی با ناظر با الگوریتم پس انتشار خطا در
نرمافزار متلو استفاده شده است .نرونها میتوانند از توابع
محرک متفاوتی جهت تولید خروجی استفاده کنند که از رایج
ترین آنها میتوان به توابع لگاریتم سیگموئیدی ،تانژانت
سیگموئیدی و تابع محرک خطی اشاره کرد .تابع تحریک مورد
استفاده در این تحقیق از نوع لگاریتم سیگموئیدی ت )1میباشد
که مقادیری بین صفر ویک تولید مینماید.

بهار  ،1396دوره چهارم ،شماره اول
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تشخيص زود هنگام دیابت بارداري از طریق دادهکاوي
جدول  :1نتيجه تغيير در تعداد گره پنهان
[MSE]0،1
0/9198

0/0738

n=8

0/7744

0/1543

n=9

0/5921

0/1365

n=10

پس از انتخاب بهترین معماری و ساخت شبکه با  8نرون در الیه
پنهان تشکل  ،)2فرآیند آموزش و تست مدل آغاز میشود .پس
از آمادهسازی دادهها مدل شبکه عصبی مصنوعی از نوع شبکه
عصبی پیشخور ایجاد گردید .شبکه از نوع شبکههای  ،MLPبا
قانون یادگیری خطای تصحیو تBP)Back Propagation
از نوع آموزش با سرپرست میباشد [ .]21مدل یادگیری پس
انتشار خطا ت )BPیک مدل نرمافزاری پرکاربرد و موفق است و
در میان تمام مدلهای موجود بیشتر مورد توجه تحقیقات قرار
گرفته است [.]25
 BPروش جستجو گرادیان است که خطای سیستم و یا نرخ
مربعات خطا ت )MSEرا به حداقل میرساند .هر الگویی از ورودی
به شبکه ارائه و آموزش شبکه آغاز میشود BP .ارزش گرههای
خروجی را تعیین میکند و در گرههای پنهان خطا را تعیین
مینماید ،پس از آن به بهروزرسانی وزنها بر مبنای کاهش
خطای محاسبه شده در هر مرحله میپردازد .شبکههای عصبی
مصنوعی میل طبیعی ذخیرهسازی دانش تجربی برای استفاده
مجدد از آن در آینده دارند .شبکه عصبی میتواند دادهها و دانش
گذشته را ذخیره کند و پس از یادگیری آن را برای استفاده مجدد
در دسترس قرار دهد [.]23
پس از آموزش شبکه ،خطای سیستم از روی خروجی مشخص
داده شده توسط کاربر تخروجی واقعی) و خروجی تعیین شده از
سوی مدل تعیین میگردد [.]24
درخت تصميمگيري
یکی از طبقهبندیهای محبوب و متداول برای دستهبندی و
پیشبینی میباشد که پیادهسازی آن آسان ،ساده و تفسیر نتایج
آن امکانپذیر است .درختان تصمیم قادر به تولید توصیفات قابل
64

درک برای انسان از روابط موجود در یک مجموعه دادهای هستند
و پیشبینی خود را در قالو قوانینی که از نظر پارامترهای آماری
برازش مناسبی دارند ارائه میکنند .این روش یادگیری برای توابع
گسسته و دادههای خطادار به کار میرود و به کشف دانش کمک
میکند [ .]26درخت تصمیم یکی از ابزارهای دادهکاوی در ارتباط
با حل مشکالت بیماریها در دنیای واقعی درخت تصمیم
ت DT)Decision Treeاست .درخت تصمیم مجموعه
دادههای دیابت را طبقهبندی میکند .یک درخت تصمیمگیری
یک مدل طبقهبندی مناسو با استفاده از مجموعهای از دادهها
میباشد [ ]27ویژگیها از میان مجموعهای از داده ها برای کمک
به تصمیمگیری استخراج میشوند .توزیع کالس به صورت
کالس با مقدار  1به معنی ابتال به دیابت بارداری و کالس  0به
معنی دیابت حاملگی منفی میباشد .مراحل الگوریتم درخت
تصمیمگیری به شرح زیر است :پس از وارد کردن ورودیها از
مجموعه دادهها ،برای هر ویژگی اطالعات حاصل از تقسیم بر
روی آن ویژگی را نمایش داده و بهترین را از میان صفات پیدا
مینماید .در نتیجه انتخاب گره تصمیمگیری و تقسیم بر روی
بهترین ویژگی انجام میشود .پس از انتخاب نود تصمیمگیری
یک الگوریتم بازگشتی بر روی زیر شاخهها و تقسیم شدن
شاخهها در بهترین ویژگی انجام شده و آن گره به عنوان گره
فرزند به درخت اضافه میشود [ .]24در این مقاله ،از الگوریتم
درخت تصمیم  C4.5برای دادهکاوی استفاده شده است.
دادهکاوی هسته مرکزی فرآیند کشف دانش از پایگاه داده
تKDD )Knowledge Discovery in Database
میباشد که به پیدا کردن الگوها و قواعد از بین پایگاه دادههای
بزرگ کمک میکند [ .]28درخت تصمیم قوانین تصمیمگیری و
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شکل  :2بهترین معماري شبکه
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نتایج
به طور معمول در شبکههای عصبی جهت سنجش عملکرد این
شبکهها از شاخصهای ارزیابی ویژهای استفاده میشود .نتایج
ارزیابی شاخصهای مذکور به صورت جدول  2است.
جدول  :2نتایج شاخصهاي عملکرد در شبکه عصبی

Accuracy
0/930
0/906

Method
)DT(Clementine
)ANN(Matlab

میزان صحت یا عملکرد شبکه بیانگر تعداد پیشبینیهای درست
به تعداد کل پیشبینیها میباشد و صحت بیشتر از  88درصد
حاکی از عملکرد خوب در پاسخدهی بوده و لذا عملکرد شبکه
طراحی شده قابل قبول است .بایاس ،مد و کمترین مربع خطا
تفرمولهای  )2،3،4شاخصهای دیگری هستند که بزرگی خطا
را نمایش میدهند و برای تست اعتبارسنجی مدل میتوان آنها
را از روابط زیر محاسبه نمود .روشی برای پیشبینی مناسوتر
است که مقادیر این شاخصها در آن کمتر باشد.
فرمول ت)2
فرمول ت)3
فرمول ت)4

=MAD
=BIAS
MSE(θ^)=E[(θ^−θ)2].

مقادیر محاسبه شده از صحت عملکرد در دو روش شبکه عصبی
و درخت تصمیم در جدول  3نشان داده شده است که بیانگر
عملکرد قابل قبول از دو روش در کاربرد را دارد.

MSE

MAD

BIAS

Accuracy

0/074

0/0161

0/0004

0/906

با توجه به مقادیر خروجی برای میزان خطای محاسبه شده برای
شبکههای عصبی مصنوعی و درخت تصمیم ،نمایانگر درصد
خطای قابل پذیرشی برای هر دو روش میباشد که بسیار به هم
نزدیک هستند .روشهای کاربردی فراوانی برای پیش بینیهای
دقیق مانند شبکه عصبی مصنوعی ،سیستمهای خبره ،رگرسیون
خطی و لجستیک و درخت تصمیمگیری وجود دارد .به نظر
میرسد که روشهای دادهکاوی مورد استفاده در این مقاله
تشبکههای عصبی و درخت تصمیمگیری) دارای مقادیر قابل
قبولی از سطو خطا و دقت برآورد در پیشبینی برخوردارند و این
مقدار در مقایسه با نرخ خطای محاسبه شده در نتایج سایر مقاالت
برای پیشبینی در تشخیصهای پزشکی ،گویای مقادیر
قابلپذیرش برای کاربرد روشهای دادهکاوی را دارد که
میتوانند به عنوان ابزاری جهت بهبود پیشبینی استفاده شوند.
بحث و نتيجهگيري
مطابق با جدول  3که بیانگر صحت دو رویکرد شبکههای عصبی
و درخت تصمیم است میتوان چنین نتیجهگیری کرد که هر دو
روش از مقادیر قابل پذیرش و نزدیک به هم ت 90درصد و 93
درصد) برخوردارند و هر دو روش از توانمندی و کارایی الزم در
امر تشخیص برخوردارند .پیشنهاد میشود در مسائل پیچیدهای
که امکان دسترسی به دادههای حقیقی در تحقیق وجود دارد از
تکطنیکهای دادهکاوی و الگطوریتمهای اکتططشافی در کطشف
جنبههای پنهان دانش و روابط بین متغیرها بهرهمند شویم .در
مقایسه با تحقیقات مشابه قبلی ،موارد موفقیتآمیز در تشخیص
دیابت قندی و برخی بیماریهای قلبی و گوارشی یافت میشود؛
اما کمتر مقالهای به تشخیص دیابت بارداری توجه نموده است.
در بین روشهای دادهکاوی ،درخت تصمیم از کاربردهای فراوانی
برخوردار است .از موارد استفاده از درخت تصمیم در پیشبینی
میتوان به «آنالیز مدل درخت تصمیم در دیابت قندی"در سال
 2016اشاره نمود که در آن ادعا شده با استفاده از آنالیز درخت
تصمیم و دستهبندی  j48که در نرمافزار Matlab, weka
انجام گرفت ،صحت  99/87درصدی به دست آمده است .از آنجا
که دیابت قندی یک بیماری مزمن است بهتر است قبل از ابتالی
افراد به آن پیشگطیری صطورت گیرد و میتطوان با آنطالیز ژنهطا
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کنترل را برای دادههای پر از نویز فراهم میکند و میتوان قوانین
و الگوهای منظم در پس پایگاههای داده بزرگ را درک نمود،
زیرا ساختار درختی شکل میتواند به راحتی توسط کاربر نهایی
درک شده و به تصمیمگیری دقیقتر کمک نماید .با تحلیل
اطالعات با نرم افزار ت clementine)C4.5و بررسی اثر سه
ورودی بر خروجی ،پارامتر سن از ضریو تأثیر باالتری بر روی
خروجی برخوردار بود و ریشه درخت تصمیم بر اساس سن به
زیرشاخهها تقسیم گردید .دقت طبقهبندی نتایج در مدل درخت
تصمیمگیری حدود  0/930برآورد شده که کارایی قابل توجهی
را برای مدل نشان میدهد.

جدول  :3مقادیر صحت در درخت تصميم و شبکه عصبی
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و پیشینه دیابت از ابتال به آن جلوگیری به عمل آورد [.]29
همچنین میتوان به کاربرد موفقیتآمیز استفاده از شبکه عصبی
در پیشبینی و کاربردهای پزشکی همچون مقایسه الگوریتمهای
دادهکاوی در تشخیص دیابت قندی در سال  2014اشاره نمود
که از روش های دادهکاوی درخت تصمیم و نزدیکترین
همسایگی و انفیس ت Adaptive Neuro-Fuzzy
 ANFIS)Inference Systemبهره برده که نتایج آن حاکی
از صحت بیشتر روش انفیس تفازی-عصبی) در تشخیص و در
حدود  80درصد میباشد [ .]30همچنین در مقالهای با عنوان
"آنالیز تکنیک های مختلف دادهکاوی در تشخیص دیابت
قندی" صحت پیشبینی در درخت تصمیم حدود  86درصد و در
شبکه عصبی حدود  74درصد تخمین زده شد [.]31
برای دادههای مختلف با استفاده از درخت تصمیم ،شبکههای
عصبی و استفاده از سایر روشهای کاوش در داده همچون
الگوریتمهای تکاملی ژنتیک ،نزدیکترین همسایگی میتوان
الگوهای متفاوتی ،متناسو با آن دادهها را استخراج نمود و به
کشف الگوهای پنهان در پس آن اطالعات رسید .بررسی این
مسئله خود جای تحقیقات بیشتر بر روی دادههای مناطق اقلیمی
مختلف و مقایسه عوامل مؤثر در نتیجه خروجی آنها دارد .در
این تحقیق سه فاکتور مؤثر در پیدایش بیماری در نظر گرفته
شده که میتوان ورودیهای در نظر گرفته شده را با در نظر
گرفتن سایر عوامل ورودی همچون تأثیر متغیرهای دیگری چون

سابقه فامیلی و محل زندگی و فشارخون را با افزایش تعداد
نمونهها گسترش داد .در انتها نتیجهگیری میشود تکنیکهای
دادهکاوی توانایی تحلیل پایگاههای داده بزرگتر و آنالیز روابط
بین دادهها را دارد و میتوان در صورت دسترسی به دادهها در
مراکز درمانی ،تحلیلها و نتایج خوبی را استخراج نمود و از آنها
به صورت تصمیمیار در تشخیص و پیشبینی استفاده نمود.
پیشنهاد میشود از روشهای دادهکاوی در مورد سایر
بیماری هایی که تشخیص زود هنگام در درمان آن حائز اهمیت
است استفاده نمود .از آنجا که زنان باردار مبتال به دیابت بارداری
ممکن است به دیابت نوع دوم در زندگی آینده خود مبتال شوند
و آمارها از افزایش ساالنه تعداد افراد مستعد به ابتال گواهی
میدهند ،لزوم توجه و پیشگیری از آن قابل تأمل است .در صورت
استفاده فرد از سیستمهای تشخیصی هوشمند و استفاده از
تحلیلهای مناسو در کشف روابط در بیماریهای پیچیده ،بیمار
میتوانید به بررسی خود بدون مراجعه حضوری با پزشک به
خصوص در مناطق دور افتاده پرداخته و از ابتال به دیابت بارداری
و عوارض حاد آن جلوگیری به عمل آورد ،که در نتیجه ،مدیریت
خود بیمار و پیشبینی به موقع را میسر ساخته و با هشدار و
پیشگیری به موقع به کاهش هزینههای پزشکی و درمانی کمک
نموده و مانع از افزایش تعداد مادران و کودکان دیابتی در جامعه
میشود و این مهم خود یکی از تأثیرات و فواید فناوری اطالعات
در عصر مدرن میباشد.
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Introduction: Nowadays, in this industrial modern world, the incidence of chronic diseases has been
significantly increased. Gestational diabetes mellitus is one of the major health problems that if not
treated, it will cause serious complications for mother and her child. The purpose of this research was
to find ways for determining the risk of gestational diabetes mellitus and making early diagnosis to
prevent it in the initial stages of pregnancy.
Methods: This applied-survey research used two approaches of neural network and decision tree in
experimental analysis of data and prediction. The extracted data were normalized and analyzed through
Matlab software.
Results: The results showed that data-based method is effective in improving the accuracy of
prediction and has good performance in discovering implied knowledge and diagnosis of hidden
relationships among data. In both methods, decision errors were acceptable and very close to each
other.
Conclusion: Based on the obtained results, data mining methods can be used in health centers for less
familiar diseases in order to achieve on-time diagnosis, patient management and to decrease treatment
costs.
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