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مقدمه :بيماري عروق كرونر قلب ،شایعترین بيماري قلبي است و از علل اصلي مرگ در زنان و مردان است .این مطالعه با هدف پيشبيني
وضعيت این بيماري با استفاده از روش تركيب شبکههاي عصبي (تركيب خبرهها) انجام شد.
روش :این تحقيق از نوع تشخيصي و بر روي  200نفر از مراجعين به مركز تخصصي قلب و عروق شهرستان تربتحيدریه انجام شد.
پرونده مراجعين حاوي اطالعات دموگرافيك بيماران شامل  13ریسك فاكتور بود .توليد مدل پيشبيني بيماري عروق كرونر قلب بر اساس
شبکههاي عصبي پرسپترون چندالیه و سپس جمعبندي نظرات آنها انجام شد.
نتایج :در ابتدا از یك شبکه عصبي پرسپترون چندالیه با الگوریتم پس انتشار خطا استفاده گردید .بهترین معماري توانست با دقت %71/7
بسته بودن عروق كرونر قلب را پيشبيني كند .سپس با افزایش تعداد شبکهها و تعليم آنها ،تركيب نتایج با یکدیگر انجام شد .تركيب
خبرهها با روش خطي رأي اكثریت و غيرخطي شبکه عصبي راهگاهي انجام و دقت پيشبيني به ترتيب  %75/8و  %78/3به دست آمد.
نتيجهگيري :آنژیوگرافي یك روش تهاجمي و همراه با ریسكهایي مانند سکته قلبي و مغزي است؛ لذا باید از روشهاي غيرتهاجمي در
تشخيص عروق كرونر قلب استفاده كرد .در این مطالعه با افزایش تعداد یادگيرها و سپس تركيب غيرخطي آنها دقت تشخيص افزایش
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تشخيص بيماري عروق كرونر قلب

همکـاران در در پـژوهش خـود یـك مـدل را بـا اسـتفاده از
تکنيـكهـاي دادهكاوي براي پيشبيني سکته قلبي طراحي
كردنـد [ Suchithra .]8پژوهشي را باهدف ساخت یك
سيستم ویژه (كارآمد) با طبقهبندي كننده كامالً خودكار براي
تشـخيص وجـود بيمـاري ایسـکمي قلـب بـا استفاده از
تکنيكهاي هوش مصنوعي انجام داد [ .]9عموماً در بيشتر
مطالعات ،قدرت تشخيصي و دقـت پيشگویي براي مدل
شبکههاي عـصبي مـصنوعي نـسبت بـه مدلهاي كالسيك
آماري بيشتر گزارش شده است [ .]5،10،11در این خصوص
ميتوان به مطالعه  Kurtو همکاران اشاره كرد كه شامل
جامعه آماري  1245نفري و  8فاكتور باليني بيماري كرونر قلبي
بود .در این مطالعه از سه تکنيك رگرسيون لجستيك ،درخت
تصميمگير و شبکه عصبي استفاده شده است .با استفاده از
شبکه عصبي پرسپترون چندالیه با دقت  %75عمل پيشبيني
كرونر قلبي را انجام داده است .كه نسبت به دو روش دیگر
عملکرد بهتري دارد [ .]12استفاده از یك شبکه عصبي
پرسپترون چندالیه جهت ارزیابي بيماري عروق كرونر قلبي در
مطالعه محمدپور و همکاران با یك جامعه آماري  150نفري از
بين بيماران مركز فوق تخصصي قلب مازندران نشان ميدهد
كه با یك دقت قابلقبول ميتوان بسته و یا باز بودن عروق
كرونر قلب را پيشبيني كرد [ .]11در مطالعه انجامشده توسط
خسروانيان و آیت در یك جامعه آماري  152نفري نشان داده
شد كه شبکههاي عصبي احتمالي بهتر و قويتر از سایر شبکه-
هاي عصبي در تشخيص بيماري عمل كردهاند [ .]13مطالعه
متاآناليزي كه توسط  Sargentروي  28موردتحقيق انجام
شد ،نشان ميدهد كه در  %36از موارد روش شبکههاي عصبي
بهتر از روش رگرسيوني عمل ميكنند و در  %14ضعيفتر از
رگرسيوني عمل ميكنند .همچنين در  %50مواقع این دو روش
مشابه یکدیگرند [ .]14در برخي از تحقيقاتي كه از مجموعه
داده موجود در مخزن یادگيري ماشين دانشگاه ایروین كاليفرنيا
استفاده شده است ،مدلهایي با دقت باال بهدستآمده كه علت
آن استفاده از نتایج معاینات فيزیکي ،الکتروكاردیوگرافي،
تصویربرداري و استرس تست عالوه بر ریسك فاكتورهاي
بيماري عروق كرونر ميباشد []15؛ لذا به علت تفاوت در
ریسك فاكتورهاي مورداستفاده ،مدلهایي با دقت متفاوت
گزارش شدهاند [.]11،13
توجه بيشتر به فاكتورهاي باليني بيماري كرونر قلب و تحليل
تأثير آن در تشخيص بيماري موجب خواهد شد از عوارض و
آسيبهاي احتمالي آنژیوگرافي و درمانهاي مربوط به عروق
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مقدمه
با توجه به گزارش انجمن قلب آمریکا ،بيش از دوازده ميليون
آمریکایي از بيماري عروق كرونر قلب ( Coronary
 )Artery Diseaseرنج ميبرند و هرساله بيش از پانصد
هزار نفر از حمله قلبي ناشي از این بيماري ميميرند [ .]1در
ایران نيز بر اساس اطالعات حاصل از یك مطالعه
اپيدميولوژیك كه به بررسي علت مرگومير در سال 1388
پرداخته است از بين  321570فوتي ،تعداد  82307مورد ناشي
از بيماري عروق كرونر قلبي بوده است كه این عدد معادل
 25/6درصد عامل منجر به مرگ براثر این بيماري را نشان
ميدهد [ .]2متخصصان قلب و عروق ،عوامل جسماني شناخته
شدهاي از فشارخون باال ،سطح باالي كلسترول مضر ،بيماري
دیابت ،كمبود فعاليت بدني ،چاقي و وراثت را با بروز بيماري
عروق مرتبط ميدانند؛ باوجوداین شواهد حاكي از آن است كه
این موارد حداكثر  50درصد از بروز این بيماري را پيشبيني
ميكنند و عوامل جسماني فوق بهتنهایي قادر به تبيين بروز و
نيز تداوم بيماري كرونر قلب نيستند [ .]3بهترین روش ارزیابي
بيماري كرونر قلبي ،آنژیوگرافي است .از این روش بهعنوان
استاندارد طالیي براي تشخيص بيماري كرونر قلبي استفاده
ميشود [ .]4آنژیوگرافي یك روش تهاجمي است و عالوه بر
هزینه گران آن همراه با ریسكهایي چون مرگ و سکته قلبي
و مغزي است .بهعنوان نمونه در مطالعه مير محمدصادقي و
همکاران با عنوان بررسي بروز عوامل خطر سکته مغزي بعد از
جراحي باي پس عروق كرونر قلب ،از تعداد  1386بيماري كه
تحت عمل جراحي قرارگرفته بودند %1/4 ،از بيماران پس از
عمل جراحي در بيمارستان دچار عارضه سکته مغزي شدند []3؛
بنابراین باید از روشهاي غيرتهاجمي استفاده شود كه
پيشبيني بر اساس آنها داراي كمترین خطا و بيشترین
اطمينان باشد.
مطالعات مختلف انجامشده نشان ميدهد كه بيماري عروق
كرونر قلب نتيجه همگرایي تعدادي از ریسك فاكتورهاي این
بيماري است [ .]5اخيراً تکنيكهاي دادهكاوي ( Data
 )miningجهت كشف الگوها در تشخيص بيماريها
موردتوجه بسياري از محققين قرار گرفته است [ .]6ازجمله
ميتوان به درختهاي تصميمگير ،ماشين بردار ،دستهبندي
كننده بيزین ،نزدیكترین همسایه ،الگوریتمهاي ژنتيك و
شبکههاي عصبي اشاره كرد .از بين روشهاي فوق ،شبکههاي
عصبي مصنوعي بهطور وسيعتري در زمينههاي مختلف
پزشکي مورد استفاده قرار گرفتهاند [ .]7نشاطي تنها و

حسن زاده و همکاران

تابستان  ،1397دوره پنجم ،شماره دوم
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روش
تحقيق حاضر یـك مطالعـه تشخيصـي اسـت كـه بـر اسـاس
متغيرهاي ورودي به پيشگویي وضـعيت عـروق كرونـري قلـب
پرداخت .جامعه آماري ایـن پـژوهش از مركـز تخصصـي قلـب

جدول  :1آمارههاي توصيفی مربوط به متغيرهاي كمی و كيفی پروندههاي مراجعين به مركز تخصصی قلب و عروق []15
نام متغير

نوع

درصد

سطح معنیداري

نام متغير

سطح معنیداري

جنسيت

مرد
زن
سيگاري
غير سيگاري
دارند
ندارند
دارند
ندارند
دارند
ندارند
دارند
ندارند
نرمال
غير نرمال
سالم
بيمار

%43
%57
%88.9
%12.1
%61
%39
%72
%28
%76
%24
%2
%98
%24
%76
%85
%14/5

0/377

سن

0/58

ميانگين و انحراف معيار
Mean±SD
14/72± 54/9550

0/523

كراتنين

0/71

0/29± 0/9880

0/397

كلسترول
ميليگرم  /دسي ليتر
تري گليسرید

0/227

40/29± 192/9800

0/177

83/24± 144/64

0/472

كسر تخليه

0/99

12/60± 67/5850

دخانيات
فشارخون باال
دیابت
سابقه خانوادگي
سابقه حمله قلبي
تست ورزش
تست اكو

0/453

0/537
0/427
0.514

بخش اول :طراحی و آموزش شبکه عصببی ببا در ن بر
گرفتن كليه فاكتورهاي بالينی

یــادگيري شــاخصترین ویژگــي یــك شــبکه عصــبي اســت.
سيستمهاي یادگير ،سيستمهایي هستند كه صرفاً با مشاهده

276

*  N= 200و Significant at P<0/01
** متغيرهاي جنسيت ،دخانيات ،فشارخون باال ،دیابت ،سابقه خانوادگي ،سابقه حمله
قلبي ،تست ورزش و اكو از نوع كيفي ميباشند.
*** متغيرهاي سن ،كراتنين ،كلسترول ،تري گليسرید و كسر تخليه از نوع كمي
ميباشند.

عملکردشان ،ميتوانند رفتارشان را جهت دستيابي بـه هـدف و
مقصدي خاص بهبود بخشند .زماني پروسه یـادگيري موردنيـاز
است كه اطالعات كامل در مـورد كـل اهـداف موجـود نباشـد.
شبکههاي عصبي مصـنوعي ماننـد شـبکههـاي عصـبي بـراي
یادگيري فرآیند به آموزش نياز دارند .یك شبکه عصبي ميتواند
متشکل از چندالیه باشد .هر الیه ماتریس وزني ،بردار بایاس و
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كرونري قلب براي بيماراني كه نياز به آن ندارند جلوگيري كند
و در هزینه آزمون تشخيصي براي این افراد صرفهجویي شود؛
لذا این مطالعه ،باهدف تعيين بسته بودن یا نبودن عروق
كرونري قلب انجام شد كه براي رسيدن به این هدف از روش
جامعتري به نام تركيب شبکههاي عصبي مصنوعي یا همان
تركيب خبرهها استفاده شد .افزایش خبرهها منجر به تخصصي
شدن وظيفه آنها شده و ضمن تمركز شبکه به توزیع خطا
حول هدف كمك خواهد كرد و در نهایت موجب افزایش
صحت عملکرد سيستم تصميمگير ميشود؛ لذا با تركيب نظرات
آنها حصول نتيجهاي دقيقتر صورت گرفت.

شهرسـتان تربتحيدریـه (دكتـر حامـد رضـا جعفـر زاده) و در
مهرماه و آبان ماه  1394توسط محققين طرح جمـعآوري شـد.
این دادهها از نوع غيرقابل انتساب ميباشـد .جمـعآوري داده از
روي پرونده بيماران كه بهصورت سنتي ثبت شـده بـود ،انجـام
گردید .تعداد پروندههاي اوليه كه حاوي اطالعـات دموگرافيـك
بيماري ،تستهاي تشخيصي و نتيجه آنژیوگرافي موجـود بـوده
 231پرونده بود كه از این تعداد حدود  31مورد به دليـل نقـص
در پرونده و یا عدم مراجعه بيمار و به كمك پزشك متخصـص
ناقص تشخيص داده شد و بـهعنوان دادههـاي گمشـده حـذف
گردیدند؛ لذا پس از پاالیش ،دادهها قابلاستفاده بـه  200مـورد
تقليل پيدا كرد .این اطالعات شامل  13متغير بـاليني جنسـيت،
مصرف سيگار ،فشارخون باال ،دیابت ،سابقه خـانوادگي ،سـابقه
ســکته قلبــي ،نتيجــه تســت ورزش ،نتيجــه تســت اكــو ،ســن،
كراتينين ،كلسترول ،تـري گليسـيرید و كسـر تخليـه ميباشـد
(جدول .)1

تشخيص بيماري عروق كرونر قلب

بردار خروجـي مخـتص خـود را دارد .در شـکل  1یـك شـبکه
عصبي سه الیه با  Siنرون در هر الیه و بردار ورودي  Pبـا R
عضو را نشان ميدهد.
شکل  :1ساختار شبکه عصبی سه الیه

انتخاب این روش بر اساس تحقيق  Mobleyو همکـاران در
پژوهشي با عنوان پيشبيني شریان كرونر بهوسـيله شـبکههاي
عصبي مصنوعي كه بيشترین شباهت را این قسمت از تحقيق
داشت ،انجام گرفت [ .]15در این روش  14ویژگي شامل سـن،
جنسيت ،نژاد ،دخانيات ،دیابت ،فشارخون ،شاخص توده بـدني و
برخي عوامل خطي دیگر بـهعنوان ورودي بـه شـبکه عصـبي
پرســپترون چندالیــه بــا ســاختار ( )1-26-14اعمــال گردیــد و
خروجي شبکه متغير تنگ بودن یا نبودن شریان كرونر در نظـر
گرفته شد .در این قسمت از تحقيـق حاضـر بـا حـذف ویژگـي
غيرضروري "نژاد" یك شـبکه عصـبي بـا  13ورودي طراحـي
گردید ،فاكتورهاي بـاليني ورودي شـبکه عصـبي در جـدول 1
نمایش داده شد .براي انتخاب بهترین مدل پيشبيني مدلهاي
مختلف شبکه عصبي مصنوعي  3الیه (حدود  30ساختار) مـورد
بررسي قرار گرفت .برخي از مدلهاي شبکه و نتـایج حاصـل از
آن در جدول  2نمایش داده شد .در تمـامي شـبکههاي فـوق از
 70%دادهها در مرحله آموزش و  %30در مرحله آزمون اسـتفاده
شد.

جدول  :2بررسی معماري هاي مختلف شبکه عصبی با در ن ر گرفتن كليه پارامترهاي ورودي بيماري
معماري شبکه عصبی  3الیه

نوع داده

دقت تشخيص (درصد)

13-13-1

آموزش

8/6

تست

71/7

آموزش

86

تست

70

آموزش

88

تست

69/5

آموزش

80

تست

68

آموزش

85

تست

66/7

13-14-1

13-15-1

13-16-1
13-17-1

13-18-1
13-19-1

بخش دوم :طراحبی و آمبوزش چنبدین شببکه عصببی
بهعنوان خبره

آموزش

95

تست

66/7

آموزش

82/9

تست

70

اگر تعداد شبکههاي عصبي افزایش یابد ،مـيتـوان بـا تركيـب
آنها بهدقت بـاالتري دسـت پيـدا كـرد ،بـه هـر یـك از ایـن
شبکههاي عصبي یك خبره پایه گفته ميشود .این تنوع باعـ
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در این مطالعه ابتدا یـك شـبکه عصـبي مصـنوعي بـا سـاختار
پرسپترون چندالیه مورد استفاده قرار گرفت و كليه ویژگيهـاي
تشــخيص بيمــاري كرونــر قلــب شــامل جنس ـيت ،دخانيــات،
فشارخون باال ،دیابت ،سابقه بيماري خـانوادگي ،سـابقه سـکته
قلبي ،تست ورزش ،اكو ،سن ،كلسترول ،كراتينين ،تريگليسرید
و كسر تخليه بهعنوان پارامتر ورودي به شـبکه اعمـال شـدند.

حسن زاده و همکاران

تابستان  ،1397دوره پنجم ،شماره دوم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

ميشود كه نوعي از واریانس در عملکرد سيستم به وجود آمـده
و در نهایت نتایج بهتري كسب شود .براي اینكه بتوان نتيجـه
مناسبي از تركيب خبرهها گرفـت بایـد هـر یـك از شـبکههاي
عصبي طراحيشده شرایط ذیل را داشته باشد:
الف -هر یـك از خبرههـا بـهتنهایي در حـد قابـلقبولي (و نـه
كامل) دقيق باشند.
ب -هركدام مکمل دیگري باشند ،یعني نباید مشابه هم بوده و
نتيجه یکساني توليد كنند.
با در نظر گرفتن شرایط فوق طراحي شبکههاي عصبي مختلف
انجام گردید .بهمنظور دستيابي به این هدف طبق تحليل آماري
به كمك نرمافزار  SPSS 22.0انجامشد و اهميت ویژگـيهـا
در بيماري كرونر قلبي موردبررسي قرار گرفت.
برخي از مطالعات نشان ميدهد كه پارامترهاي پيوسته بيمـاري
كرونر قلب در تشخيص بيماري بسيار تأثيرگذارتر از پارامترهاي
پيوسته هستند [ ]16و بر اساس آن  5شبکه عصـبي طراحـي و
پيادهسازي شد .دادههاي جدول 1نشان ميدهد كه ویژگيهـاي
"مصرف دخانيات" و " ابتال به دیابت" بيشتـرین تـأثير را در
ارزیابي كرونر قلبي دارد؛ لذا این ویژگيها بـهعنوان مهـمتـرین
پارامترهاي ورودي شبکه عصبي در طراحي خبرههـاي مختلـف
مورداستفاده قرار گرفتند و  5شبکه عصبي بهعنوان خبرههـا بـه
صورتي كـه در شـکل  1-2تـا  5-2نشـان داده شـد ،طراحـي

جدول  :3معماريهاي مختلف شبکه عصبی (خبرهاي مختلف) و ميزان عملکرد آنها در مراحل آموزش و تست
خبره 4

خبره 5

خبره 2

خبره 3

معماري

خبره 1

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

25/5

11/4

75/2

88/3

25

11/4

75/9

88/2

75/3

88/6

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

25

11/4

75

87/9

25

11/4

40

34/4

33

15/7

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

75/6

88/2

75

88/6

75/2

88/4

63

77/9

65

75

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

75

88/6

75

88/6

75

88/6

61/7

31/4

55

50

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

75

88/6

75

88/6

25

12/1

61/7

81/4

70

84

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

26

11/4

75

88/6

75

88/6

26/7

30

26/7

20

278

Journal of Health and Biomedical Informatics 2018; 5(2): 274-285

1-21-20

1-22-20

1-23-20

1-24-20

1-25-20

1-26-20
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گردید .شبکه عصبي ششم در شکل  6-2درواقع همـان شـبکه
عصــبي راهگــاهي ( )gating networkاســت كــه كليــه
فاكتورهاي باليني بيماري را بهعنوان ورودي در نظر ميگيـرد و
در بخش اول این مقاله طراحـي و تسـت گردیـد .تمـامي ایـن
شبکهها سه الیه (دوالیه پنهان) دارند.
پس از طراحي ایـن  6شـبکه عصـبي بـهعنوان خبرههـا بایـد
بهترین معماري شبکه عصبي موردبررسي قرار ميگرفت .تعـداد
الیههاي شبکه عصـبي و تعـداد نرونهـا در الیـههاي مخفـي
پارامترهاي تنظيم شبکه عصبي هستند كه ميتواننـد در بهبـود
صحت شبکه عصبي تأثيرگذار باشند؛ لذا براي هر یـك از ایـن
شــبکههاي عصــبي بــهعنوان خبــره معماريهــاي مختلفــي
موردبررسي قرار گرفت تا بهترین معماري به دست آیـد .برخـي
از این معماريها در جدول  3نشان داده شد .كه براي خبرههاي
 1و  2و  4بهترین معماري مربوط به زماني است كه  20نـرون
در الیه مخفي اول و  21نرون در الیه مخفي دوم است .چراكه
در این حالت شبکهها موفق شدهاند بهدقت  %75روي دادههاي
تست و  %88روي دادههاي آموزش دست پيـدا كننـد؛ بنـابراین
شبکهاي با معماري  20-21-1انتخاب گردید .همچنـين بـراي
خبرههاي  3و  5معماري  20-23-1بـه همـين دليـل انتخـاب
شدند.

حسن زاده و همکاران

تشخيص بيماري عروق كرونر قلب

جدول  :3معماريهاي مختلف شبکه عصبی (خبرهاي مختلف) و ميزان عملکرد آنها در مراحل آموزش و تست(ادامه)
75

88/6

25

11/4

75

88/6

60

79/3

61/7

79/3

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

75

88/6

75

88/6

75

88/6

58/3

27/1

56/7

50/7

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

75

88/6

75

88/6

75

88/6

63/3

77/9

73/3

72/9

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

75

88/6

75

88.6

25

11/4

60

71/4

58/3

73.6

بخش سوم :تركيب شبکههاي عصبی (تركيب خبرهها)

1-28-20

1-29-20

1-30-20

یك به تنهایي در حد قابلقبولي دقيق باشـند ،البتـه نيـازي بـه
بسيار دقيق بودن آنها نيست و كـافي اسـت هركـدام مکمـل
دیگري عمل كنند .به این معنا كه همگي نباید مشابه هم بـوده
و نتيجه یکساني توليد كنند .با توجـه بـه ایـن كـه در تحقيـق
حاضر دو كالس از افـراد بيمـار و سـالم اسـت ،لـذا روش رأي
اكثریت قابل استفاده است.

روشهــاي مختلفــي بــراي تركيــب خبــرههــا وجــود دارد؛ امــا
بهطوركلي شامل دو دسته خطي و غيرخطي است .متداولتـرین
روشهــاي خطــي اســتفاده از رأي اكثریــت ( Majority
 ،)Votingتركيبــات غيرخطــي روشــي بــه نــام ( Gating
 )Networkاست كه در آن خروجي هر یـك از خبـرههـا بـه
ورودي شبکه نهایي متصل ميشود.

تركيب خببرههبا در تشبخيص كرونبر قلبب ببه روش

تركيب خبرهها در تشخيص كرونر قلب به روش خطی

غيرخطی و خطی

یکي از متداولترین روشهاي تركيـب بهصـورت خطـي روش
رأي اكثریت است .انگيزه اصلي ایـن كـار در اینجـا اسـت كـه
هنگام طراحي یك سيستم خبره انتخابهاي فراواني وجود دارد
مانند نحوه نمایش ،پارامترهاي خبره ،دادههاي آموزشي و غيره.
اگر از نتيجه چند دستهبندي كننده بهصورت زیر استفاده شود:

در این روش وزنهاي مورداستفاده براي رأيگيري بـر اسـاس
وروديها تغيير ميكنند و ثابت نيستند .خروجي خبرههـا توسـط
یك شبکه نهایي بهصورت غيرخطي بـاهم تركيـب مـيشـوند.
شبکه راهگاهي همزمان با یادگيري هـر یـك از خبـرههـا یـاد
مي گيرد كه چه وزني به هر خبره اختصاص داده شـود تـا خطـا
كم شود .این كار باعـ تجزیـه فضـاي ورودي بـين خبـرههـا
ميشود .شبکه  Gatingمعمـوالً از روش  Softmaxاسـتفاده
ميكند تا مجموع وزنها یك شود [.]11

) f com  vote( f1 , f 2 , f 3 , f 4 f 5 , f 6
كه  f1تا  f 6همان شش خبره طراحيشـده ميباشـند .بـراي
این كه بتوان نتيجه مناسبي از تركيب خبرهها گرفت ،بایـد هـر
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تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

تست

آموزش

1-27-20

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

تابستان  ،1397دوره پنجم ،شماره دوم

سن -دیابت -جنسيت -مصرف دخانيات -فشارخون

سن– دیابت -كسر تخليه -مصرف دخانيات -فشارخون

شکل  3 -2طراحی شبکه عصبی  N3با وروديهاي

شکل  4 -2طراحی شبکه عصبی  N4با وروديهاي

سن– دیابت -كلسترول -اكو -مصرف دخانيات-

سن– دیابت -كراتنين -مصرف دخانيات -تري گليسرید

شکل  5 -2طراحی شبکه عصبی  5Nبا وروديهاي

شکل  6 -2طراحی شبکه عصبی راهگاهی با وروديهاي

سن -دیابت -سابقه خانوادگي– سابقه سکته قلبي– تست ورزش
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شکل  1 -2طراحی شبکه عصبی  N1با وروديهاي

شکل  2-2طراحی شبکه عصبی  N2با وروديهاي

6شبکه عصبي N1تا N6

شکل  :2مدلسازي شبکههاي عصبی ،با توجه به ریسک فاكتورهاي بيماري عروق كرونر قلب
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حسن زاده و همکاران

تشخيص بيماري عروق كرونر قلب

نتایج
در این مطالعه  200مراجعهكننده بـه مركـز تخصصـي قلـب و
عروق جهت تشخيص بيماري كرونر قلبي مـورد بررسـي قـرار
گرفتند .از این تعداد  %47مرد و  %53را زن تشکيل ميدادند .از
ميان ریسك فاكتورهاي ثبتشده در پرونده بيمـاران  5فـاكتور

آن داراي پارامترهاي پيوسته بودند .انتخاب فاكتورهـاي بـاليني
ورودي با تحليلهاي آماري انجام شد.
جدول  4مدلهاي مختلف شـبکه عصـبي بـر اسـاس ریسـك
فاكتورهاي اعمالشده و بهترین معماري را نشان ميدهد.
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جدول  :4ميانگين  10مرتبه مدلسازي بر روي  6شبکه عصبی بهمن ور پيشبينی بيماري عروق كرونر قلب
شماره مدل

ریسک فاكتورها

بهترین معماري شبکه

دقت ارزیابی

دقت تست

1

سن -دیابت-
جنسيت -مصرف
دخانيات-فشارخون

1-21-20-5

88%/6

75%/4

2

سن -دیابت -كسر
تخليه -مصرف
دخانيات-فشارخون

1-21-20-5

88%/2

75%/9

3

سن -دیابت-
كلسترول -اكو-
مصرف دخانيات

1-21-20-5

88%/4

77%/9

4

سن –دیابت-
كراتنين -مصرف
دخانيات-تري
گليسرید

1-21-20-5

88%/3

75%/6

5

سن –دیابت -سابقه
خانوادگي –سابقه
سکته قلبي – تست
ورزش

1-23-20-5

84%/2

74%/9

6

كليه  13فاكتور

1-26-14-13

88%/2

71%/7

جدول  5نتيجه تركيب خطي بـه روش رأي اكثریـت و شـبکه

راهگاهي روي دادههاي آموزش و تست را نشان ميدهد.

جدول  :5نتيجه تركيب نتایج شبکههاي عصبی در تشخيص كرونر قلبی به
دور روش خطی و غير خطی
تست

آموزش

75%/3

86%/6

روش خطي رأي اكثریت

78%/3

81%/7

روش غير خطي راهگاهي
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تابستان  ،1397دوره پنجم ،شماره دوم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

جدول  :6نتایج تشخيص بيماري كرونر قلب با استفاده از تركيب شبکههاي
عصبی در روشهاي مختلف روي نمونههاي تست

تركيب به شبکه عصبی

تركيب به روش

شبکه عصبی

راهگاهی

رأي اكثریت

بدون تركيب

78/%3

75%/3

%71/7

بحث و نتيجهگيري
نتيجه مطالعه حاكي از آن اسـت كـه اسـتفاده از چنـدین شـبکه
عصبي مصنوعي و تركيب آنها بـه روش غيرخطـي نسـبت بـه
تركيب خطي و نسبت به زماني كه فقط از یـك شـبکه عصـبي
استفاده ميشود در پيشبيني دقيقتر بيماري عروق كرونر قلـب
بهتر است.
در مطالعــات مختلــف تحــت عنــوان دادهكــاوي پزشــکي،
راهکارهاي متعددي جهت كشف روابط بين عوامل كرونر قلبـي
ارائه شده اسـت .اسـتفاده از شـبکههاي عصـبي مصـنوعي بـا
الگوریتم پس انتشار خطا جهت تشخيص بيماري كرونر قلبي در
مطالعات مختلف موردبررسي قرار گرفته است .در این پـژوهش
سعي شد براي بهبود تشخيص بيماري كرونر قلب از روشهاي
مختلف با تأكيد بر روش تركيب خبرهها استفاده شود .در اولـين
مرتبه مدلسازي از یك شبکه عصـبي پرسـپترون چندالیـه بـا
الگوریتم پس انتشار خطا استفادهشده كـه بـا حضـور كليـه 13
ریسك فاكتور موجود انجـام شـد .از شـبکه عصـبي مصـنوعي
بهعنوان یك طبقهبندي براي كالسبندي دادهها بـه دو دسـته
بيمار و سـالم اسـتفاده گردیـد و معماريهـاي مختلـف شـبکه
عصبي براي حصـول بهتـرین كالسبنـدي موردبررسـي قـرار
گرفت كه در بهتـرین حالـت نتيجـه تشـخيص روي دادههـاي
تست  %71/7به دست آمد.
در مرتبه دوم مدلسازي ،با توجه بـه ترتيـب اهميـت ریسـك
فاكتورها به طراحي شبکههاي عصبي مختلف پرداخته و نتـایج
آنها با یکدیگر تركيب گردید .اثبات شـده اسـت كـه تركيـب
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جدول  6نتيجه تشخيص بيماري عـروق كرونـر قلـب بـا یـك
شبکه عصبي با حضور كليه ریسك فاكتورها و نيز زماني كـه از
تركيــب شــبکههاي عصــبي بــه روش خطــي رأي اكثریــت و
غيرخطي شبکه راهگاهي استفاده شده است را نشان ميدهد.
نتایج حاكي از آن است كه در استفاده از شبکههاي عصبي بـه
تنهایي و تركيب شبکههاي عصبي به صورت خطـي و تركيـب
غيرخطي شـبکههاي عصـبي ،بـه ترتيـب دقتهـاي  %71/7و
 75%/3و  %78/3قابل حصول است.

خبرههاي مستقلتر باع افزایش نرخ بازشناسي ميشود [.]17
دو روش مناسب كه در این مطالعه نيز مورداستفاده قرار گرفتند
 Majority votingو  gating networkميباشد [.]18
در مطالعه محمودي و همکاران براي پيشبيني بيماري عـروق
كرونر از تکنيك قدرتمند شبکههاي عصبي استفاده گردیـد كـه
مدل نهایي بهدستآمده داراي دقت  74/19درصد و توانست بـا
درصد باالیي بيماران را تشخيص داده و تعداد  271نفـر از 815
فردي كه فاقد بيماري عروق كرونـر بودنـد را مشـخص نمایـد
[ .]19در تحقيقات دیگري كه مدلهاي بهدستآمده تنها مبتني
بر ریسك فاكتورهاي بيماري عروق كرونر ميباشند ،بـه علـت
تفاوت در ریسك فاكتورهاي مورداسـتفاده مـدلهایي بـا دقـت
متفاوت گزارش شده است [ .]12،20در بررسي انجامشده توسط
 Jyotiجهت پيشبيني ابتال به بيماري قلبي مـدل ارائـه شـده
توسط درخت تصـميم داراي ميـزان دقـت  83درصـد ميباشـد
[ .]12این در حالي است كه درخت تصميم ارائـه شـده در ایـن
مطالعه از دقت باالتري برخوردار بوده است .در مطالعـه محمـد
پور و همکاران به كاربرد شبکه عصبي در ارزیابي بيماري عروق
كرونر قلب پرداخته و حساسيت مدل بهدستآمده  %32به دست
آمد ،كه نشان از توان باالي ایـن مـدل در تشـخيص سـریعتر
بيماراني است كه نيازمند اقدامات تشخيصي و درمـاني هسـتند.
حساسـيت بــاالي مــدل ارائهشـده در ایـن مطالعــه را ميتــوان
بهكارگيري متغيرهاي مفيدي چون نتيجه تست ورزش و نتيجه
اكو و همچنين تعيين تعداد نرونهاي كمتر در الیه مياني شبکه
عصبي ميباشد [ .]11در مطالعـهاي كـه بـه مقایسـه عملکـرد
شبکههاي عصبي پرسپترون چندالیه و با تابع مبتني بـر شـعاع
در سيستمهاي تصـميمیـار بـاليني بـراي تفکيـك در بيمـاري
نارسایي قلبي و انسداد مزمن ریه پرداختهشده است ،مدل شبکه
عصبي با حساسيت  %33بهعنوان مدل برتر جهت ایجـاد تمـایز
در تشخيص بيماران مبتالبه نارسایي قلبي و انسداد مزمن ریـه
معرفي شده است [ .]21استفاده از تركيب خبرهـا در تشـخيص
سایر بيماريها نيز نتایج خوبي به همراه داشـته اسـت [ .]22در
برخي از تحقيقات بررسيشده ،از آناليز منحنيهـاي را بـراي
ارزیابي مدل بهدست آمده ،استفاده شده است و در برخي دیگـر
مال ارزیابي ،دقت مدل در مجموعه داده آزمایش بوده اسـت
[]23؛ اگرچه در برخـي از پژوهشهـا بـه علـت عملکـرد بهتـر
شــبکههاي عصــبي روي دادههــاي آمــوزش ،مــال ارزیــابي
دادههاي آموزش قرارگرفتهاند ،ليکن در پژوهش حاضـر مـال
دقت عملکرد روي مجموعه دادههاي آزمون (دادههـاي تسـت)
بود.
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حسن زاده و همکاران

تشخيص بيماري عروق كرونر قلب

.یادگيري كامل یادگيرها شده و دقت تشخيص را كاهش دهـد
پيشنهاد ميشود كه این مدل با مجموعه دادههاي بيشتر تسـت
شود و اطالعات افراد سالم بيشتري نيـز بـه مجموعـه اضـافه
گردد و با نصب در مراكز درماني بهصـورت آزمایشـي بـهعنوان
دستيار پزشك مورداستفاده قرار بگيرد تا سـرانجام بـا تغييـرات
 در انتخـاب مـدلي،ضروري و رسيدن به سـطح مطلـوب دقـت
جامع و مناسب جهت پيشبيني بيماري عروق كرونر قلبي مؤثر
.واقع شود

در مطالعه حاضر علت بهبود نتيجه را ميتوان اینگونه توصيف
كرد كه؛ اگرچه هریك از شبکههاي عصبي ميتوانند بهتنهایي
به پيشبيني بيماري عروق كرونر قلب بپردازند؛ اما وقتي تعداد
وروديهاي این شبکهها كه شامل ویژگيهاي بيماري كرونر
است كاهش یابد باع تمركز بيشتر شبکه و درنتيجه افزایش
 بهاینترتيب براي هر طبقهبندي.دقت طبقهبندي ميشود
 توزیع نمونههاي ورودي براي آموزش در جهتي،پایه
تغيير داده ميشود كه طبقهبنديها بر روي نمونهها
سختتر متمركز شوند و درنهایت هر یك از شبکهها بهتر
.تعليم داده شوند
تکنيكهاي دادهكـاوي ميتوانـد بـهعنوان دسـتيار پزشـك در
تشخيص بيماريهاي خاص جهت پيشگـویي امکـان ابـتالي
 مدل ارائهشده در ایـن مطالعـه.افراد به بيماريها استفاده شوند
ميتواند در برنامـههـاي غربـالگري جهـت شناسـایي افـراد در
 یکـي از مهمتـرین محـدودیتهاي.معرض خطر استفاده شـود
محققين این حوزه عدم وجود دیتاي بومي اسـت و ازآنجایيكـه
 اهميت،بسياري از تحقيقات پزشکي مبتني بر كاوش داده است
 محدودیت دیگر عدم.ثبت دادههاي صحيح بسيار مشهود است
وجود دادههاي كافي مربوط به افراد سالم است چراكه در بيشتر
دادههاي ثبتي تعداد نمونههاي افراد سالم نسبت به بيمار بسـيار
 وجود ایـن عـدم تقـارن ميتوانـد منجـر بـه عـدم.كمتر است

تشکر و قدردانی
نویسندگان برخود الزم ميدانند كه از شوراي محترم پژوهشـي
دانشگاه علوم پزشکي شهرستان تربتحيدریه بهواسطه حمایـت
 كمال تشـکر راA-10-1289-1 از طرح پژوهشي به شماره
 همچنين بدینوسيله از همکاري دكتر حامـد رضـا.داشته باشند
.جعفر زاده متخصص قلب و عروق كمال تشکر را دارد
تضاد منافع
بدینوسيله نویسندگان تصریح مينمایند كه هيچگونه تضاد
.منافعي در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد
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Introduction: Coronary Artery Disease (CAD) is one of the most common heart diseases and the
main cause of mortality in men and women. This study aimed to predict the disease status using
Neural Network compound (mixture of experts).
Methods: The present study was a diagnostic study conducted on 200 patients referred to a heart
specialty center in Torbat-e-Heydarieh. Patients' files contained their demographic information
including13 risk factors. A model for predicting CAD based on multilayer perceptron neural
network and mixture of experts was produced.
Results: First, we used a neural network of multilayer perceptron with Propagation algorithm by
different architectures. The best architecture could predict closed coronary artery with the accuracy
of 71.7%. Then, by increasing the number of neural networks and training process, results were
combined. Mixture of experts by liner method (majority voting) and nonlinear method (gating
network) was applied and the accuracy rates of 75.8 percent and 78.3 percent were respectively
obtained.
Conclusion: Angiography is an invasive diagnostic procedure with risk factors such as stroke and
heart attack. Therefore, non-invasive methods should be used for the diagnosis of CAD. In this
study, with increasing the number of learners and their nonlinear mixture, the accuracy of diagnosis
was increased.
Keywords: Diagnosing Coronary Heart Disease, Artificial Neural Network, Mixture of expert.
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