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مقدمه :چاقی و فشار خون باال از مشکالت سالمتی جامعه میباشد هدف این مطالعه تشخی ص چاقی و فشار خون باال در دانشآموزان
اصفهانی توسط شبکه عصبی مصنوع ی است.
روش :تحقیق حاضر یک مطالعه تشخیصی و پیشبینی کننده است که با استفاده از اطالعات  064نفر از دانشآموزان  7- 81ساله
اصفهانی شبکه عصبی که شامل  88متغیر ورود ی (سن ،جنسیت ،وزن ،قد ،دور کمر ،شاخص توده بدنی ،نسبت دورکمر به قد ،چاق ی
شکمی ،فعالیت فیز یکی ،ژنتیک و رفتارهای تغذیهای ناسالم) و سه متغیر خروجی چاقی ،فشارخون سیستولیک ،فشارخون دیاستولیک،
طراحی شد .از دو الگوری تم گرادیان مزدوج و لونبرگ -مارکوارت برای آموزش شبکه استفاده گردید.
نتایج :شبکه عصبی منتخب با الگوریتم لونبرگ در تشخیص چاق ی و فشارخون دیاستولیک باال دارای  86نرون مخف ی و در تشخیص
فشارخون سیستولیک باال دارا ی  80نرون مخف ی میباشد .میزان حساس یت ،ویژگ ی و صحت شبکه در تشخی ص چاقی به ترت یب ،4/5958
 4/5590 ،4/5579به دست آمد و برای فشارخون سیستولیک باال به ترتیب  4/5795 ،4/5505 ،4/1068و برای فشارخون دیاستولیک باال
به ترتیب اعداد  4/5645 ،4/5579 ،4/7597میباشد .مالحظه شد که شبکه طراحی شده با دقت باال ی  59درصد چاقی را در کودکان و
نوجوانان و با دقت باال ی  10و  75درصد به ترت یب فشارخون سیستولیک و دیاستولیک باال را تشخیص میدهد.
نتيجهگيري :طبق نتایج حاصل شده حدود  19درصد از نوجوانان چاق دارای فشارخون باال هستند؛ لذا ضرورت طراحی برنامهها ی
آموزش ی در زمینه تغییرات رفتاری از جمله فعالیت فیزیک ی همراه با مداخله در برنامهر یزی تغذ یه دانش آموزان احساس میشود .
كليدواژهها :شبکه عصبی مصنوعی ،چاقی ،فشارخون سیستولیک ،فشارخون دیاستولیک

ارجاع :دهقاندار محمد  ،حسنی بافرانی عاطفه ،دادخواه محمود ،قربانی مصطفی ،کل یشادی رویا .تشخیص و پ یشبینی چاقی و فشارخون باال در دانش آموزان اصفهانی با استفاده از
شبکه عصبی مصنوعی .مجله انفورماتیک سالمت و زیست پزشکی 7011؛ .73- 32 :)7( 8

 .3دانشجوی دکترای ریاضی کاربردی ،مربی ،گروه ریاضی کاربردی ،دانشگاه پی ام نور ،تهران ،ایران
 .2استادی ار ،گروه ریاضی کاربردی ،دانشگاه پی ام نور ،تهران ،ایران
 .0دکترای اپیدمیولوژی ،دانشیار ،دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران
 .1متخصص اطفال ،استاد ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
* نویسنده مسئول :محمد دهقاندار
آدرس :تهران ،دانشگاه پیام نور تهران ،صندوق پستی 79291-2991
 شماره تماس13920972279 :

Email: m_dehghandar@pnu.ac.ir



] [ Downloaded from jhbmi.ir on 2023-01-10

 .7استادی ار ،گروه ریاضی کاربردی ،دانشگاه پی ام نور ،تهران ،ایران

تشخيص چاقی و فشارخون باال با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مقدمه
چاقی یک مشکل عمده سالمت عمومی ،نه تنها در کشورهای
توسعه یافته بلکه در کشورهای درحال توسعه مانندد کشدورمان
ایران به شمار میرود و با پیامدهای متعدد طبی و روانشدناختی
برای کودکان و نوجوانان همراه است [ .]8چاقی مفرط در حدال
حاضر چندان در جمعیدت دنیدا رایدج شدده اسدت کده در حدال
جایگزینی به جای سوءتغذیه و بیماریهای عفدونی بده عندوان
مهمترین عامل ایجاد بیماری میباشد .به ویژه ،چاقی مفرط بدا
بیماریهایی چون دیابت ،بیماریهای قلبی ،اشدکال خاصدی از
سرطان و ناهنجاریهای تنفس در خواب مرتبط مدیباشدد و بدا
شاخص توده بددنی بداالتر از  94کیلدوگر بدر مترمربد تعیدین
میگردد [ .]7طبق تعریف سازمان بهداشت جهدانی اضدافه وزن
و چاقی همان تجم بیشازحد و غیرطبیعی چربی در بدن اسدت
که به سالمتی انسان آسیب میرساند .در کودکان و نوجوانان از
شدداخص تددوده بدددنی ( BMI )Body Mass Indexبددرای
اندازهگیری اضافه وزن و چاقی استفاده مدیشدود [ .]9شداخص
توده بدنی هر فرد به صورت تقسیم وزن برحسدب کیلدوگر بدر
مجذور قد برحسب متر تعریف میشود:

پیشگیری از عوارض ناشی از آن منتهدی گدردد .بدین میدانگین
فشددارخون سیسددتولیک و دیاسددتولیک و  BMIهمبسددتگی
مستقیم وجود دارد؛ به عبارتی شاخص توده بدنی یک پیشبینی
کننده مهم افزایش فشارخون است [ .]5،84در مطالعهای مشابه
در نوجوانان پورتوریکو نیز ،بین میانگین فشارخون سیستولیک و
دیاستولیک با چاقی ارتباط آمداری معندیداری مشداهده گردیدد
[ .]88همچنین بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی ،اندازه دور
کمر ،نسبت دور کمر به قد و فشارخون باال در میدان نوجواندان
 87-89ساله لیتوانیایی ،نشان میدهد که پارامترهدای شداخص
تددوده بدددنی و اندددازه دور کمددر (بدده خصددو  )BMIارتبدداط
قویتری با فشارخون باال دارند و نسبت بده پدارامتر انددازه دور
کمر به قد ،با دقت بیشتری فشارخون باال را پیشبینی میکنندد
[ .]87در مطالعه دیگری نشان داده شدده اسدت کده انددازه دور
کمر میتواند عامل مهمی در پیشبیندی افدزایش فشدارخون در
کودکان و نوجوانان  7-87ساله چینی باشد ،همچندین شداخص
توده بدنی به همراه اندازه دور کمر تأثیر بیشتری در پدیشبیندی
فشددارخددون کودکددان و نوجوانددان دارد [ .]89بدده دسددت آوردن
تخمینی از شیوع چاقی بین کودکان از این جهت ضدرورت دارد
که نیاز برای اقدامات پیشگیرانه با توجه بده آن ارزیدابی شدود و
گروههای پرخطر شناسایی شوند .علیرغم شیوع جهانی چداقی،
گزارشهای محدودی از کشورهای درحالتوسعه در مورد شیوع
چاقی بین کودکان موجود است ،همچنین در تحقیقاتی چداقی و
چاقی شکمی و اثر توأ هدر دو عامدل در افدزایش فشدارخدون
مشخص شده است [ .]80-86در مطالعهای روی نوجوانان -81
 6ساله یونانی نشان داده شده است که با اصالح رفتار و پیدروی
از سبک زندگی مدیترانهای که شامل رژیم غذایی مدیتراندهای،
فعالیت بدنی و زندگی پر تحرک است میتوان روند اضدافه وزن
و چدداقی شددکمی را کنتددرل نمددود [ .]87اخیددراً در بسددیاری از
تحقیقات برای تشخیص و پیشبینی بیماریها در حوزه پزشکی
از ابزار هوش مصنوعی به خصدو شدبکه عصدبی مصدنوعی
استفاده کردهاند .ظرفیت باالی شبکههای عصبی مصنوعی کده
از شبکههای محاسباتی زیستشناختی الها گرفتده شدده اسدت
باعث شده استفاده از آنها به سرعت گسدترش یابدد همچندین
اخیراً برخی از تالشها برای پیشبینی درصد چربی اضافی بدن
در بزرگساالن با رویکرد شبکههای عصدبی مصدنوعی گدزارش
شده است [ .]81-74هدف این مطالعه طراحدی شدبکه عصدبی
مصنوعی است ،به طوری که بتواند با تعدداد متغیرهدای ورودی
بیشتر و دقت باالتری نسبت به مطالعات قبلدی بده تشدخیص و

Journal of Health and Biomedical Informatics 2021; 8(1): 12-23

31

] [ Downloaded from jhbmi.ir on 2023-01-10

چدداقی از کددودکی تددا بزرگسددالی ادامدده مییابددد و بددا افددزایش
فشددارخون در بزرگسددالی ارتبدداط قابلمالحظددهای دارد .سددط
فشارخون در کودکی بهتدرین پیشدگویی کنندده فشدارخدون در
بزرگسالی است [ .]0-6گردش خون در سرتاسر بدن با فشداری
که در رگهای خونی بدن ایجاد مدیشدود ،صدورت میگیدرد.
فشارخون بیشتر مربوط به میزان ضربان قلب و انعطدافپدذیری
در دیواره شریانها است .دو نوع فشارخون مانندد سیسدتولیک و
دیاسددتولیک وجددود دارد .سیسددتولیک بدداالترین فشددارخددون و
دیاستولیک پایینترین میزان فشدارخدون اسدت [ .]7علدیرغدم
وجود تنوع زیاد در فشارخدون عمدو افدراد جامعده بده صدورت
قددراردادی در کودکددان و نوجوانددان بدده فشددار دیاسددتولیک
 14mmHgیددا بدداالتر و فشددارسیسددتولیک  874mmHgیددا
باالتر ،فشارخون باال گفته میشدود [ .]1فشدارخدون بداال یدک
عامل خطر مهم در ایجاد نارساییهای قلبی و کلیدوی اسدت .از
آنجا که شای ترین عالمت و نشانه در بیماران با فشارخون بداال،
بیعالمتی در آنها است از این رو پیشگیری از آن میتواند بده
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نزدیکتدر گدردد [.]70،79
روشهاي آموزش در شبکههاي عصبی مصنوعی
جهددت آمددوزش شددبکههددای عصددبی الگوریتمهددای آموزشددی
متفاوتی وجود دارد ،این روشها عبارت است از:
الگـــوریتم لـــونبر -مـــاركوار (Levenberg-
 :LM )Marquartاز میان روشهای مختلدف آمدوزش بده
روش پس انتشار خطا ،الگوریتم لونبرگ-مدارکوارت ،بده دلیدل
همگرایی سری تر در آموزش شبکه به کار میرود .این الگوریتم
وزنهای شبکه و مقادیر بایاس را در جهتی تغییدر میدهدد کده
تاب عملکرد با سرعت بیشتری کاهش یابد.
الگوریتم گرادیـان مـزدوم مقيـاد شـده (Scaled
 :SCG)Conjugate Gradientایددن الگددوریتم فقددط از
تقریب محلی شیب سدط کارآمددی در تعیدین بهتدرین جهدت
حرکت وزنها برای رسیدن به کمترین خطدا ،اسدتفاده میکندد.
این روش معموالً از مشتقات دو و یدا تقریبدی از آنهدا بدرای
تصحی وزنها استفاده مینماید.
بررسی مناب بیانگر حجم بسیار باالی مطالعه صدورت گرفتده
در زمینه استفاده از ابزار شبکه عصبی مصنوعی در پیشبیندی و
طبقهبندی بیماریهای متعدد میباشد Atkov ،و همکداران بدا
استفاده از یک مدل تشخیصی بر اساس شبکه عصبی مصنوعی
برای بیماریهای قلبی و بدا اسدتفاده از مجموعدهای از عوامدل
رایددج و ژنتیکددی ایددن بیمدداری شددامل ویژگیهددای کلینیکددی،
آزمایشددگاهی ،عملیدداتی ،آنژیددوگرافی و چندشددکلیهای تددک
نوکلئوتیدهای مربوط بده  017بیمدار نشدان دادندد کده شدبکه
پرسپترون چندالیه پس انتشار با دقت  60تا  50درصدد بیمداری
را تشخیص میدهد .این محققین دقت مدلها را بدا اسدتفاده از
یک الگوریتم ژنتیک با پارامترهای مختلدف بهینهسدازی شدامل
تعداد نرونها در الیه مخفی ،تعداد ورودیهای شبکه و ضدریب
زاویه تواب فعالیت بهبود بخشیدند .محققین اخیر نشان دادند که
گرچه استفاده از همه عوامل باعث پیچیدگی مددل میشدود ،در
عین حال تعداد عوامدل کمتدر ،اطالعدات حیداتی را بده دسدت
نمیدهد [ Kuduvalli .]76و همکاران در مطالعده مرگومیدر
بیماران چاق پس از عمل قلب باز در بیمارسدتان بدا اسدتفاده از
روش رگرسیون لجسدتیک نشدان دادندد چداقی مفدرط ارتبداط
معنیداری با آریتمی دهلیزی و عفونتهای زخم سینهای داشدته
و افراد با چاقی شددید (بدا شداخص  BMIبداالتر از 0/87 )99
برابر احتمال عفونت دارند .با ایدن وجدود ،ایدن محققدین نشدان
دادند که بیماران چاق در معرض افزایش خطر مرگومیر پس از
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پیشبینی چاقی و فشارخون باال در داندشآمدوزان  7-81سداله
بپردازد.
شبکه عصبی مصنوعی ( Artificial Neural
ANN )Network
شددبکه عصددبی مصددنوعی یددک روش غیددر پارامتریددک ب درای
طبقهبندی است که در حیطده پزشدکی بدراسدداس متغیرهدای
ورودی نسبت به طبقهبندی افراد به بیمددار یددا سددالم اقدددا
مدیکندد .طبقدهبنددی و پیدشگویی وضعیت بیمدار بدر اسداس
عوامل خطر یکی از کاربردهدای شبکههدای عصدبی مصدنوعی
[ ،]78در شددبکه عددصبی مددصنوعی از سددداختار درهدددم و
تودهای مغز انسان الهدا گرفتده شدده اسدت .میلیاردهدا سدلول
عصبی (نرون) از طریق ارتباطداتی کدده بددا یکدددیگر دارنددد
(سیناپسها) یک شبکه عصدبی بیولدوژیکی در مغدز انددسان را
تدشکیل مدیدهند که بدده فعالیددتهددای انددسان از جملدده
خواندددن ،ادراک ،گفتگددو ،تددنفس ،حرکددت ،تشددخیص صدددا،
تدشخیص چهدره ،همچندین حدل مددسالل و خخیددرهسددازی
اطالعات اختصا دارد .شبکههای عصبی در واقد بخددشی از
عملکرد مغز را شبیهسازی مدیکنند [.]77
طراحی شبکه عصبی دارای دو جنبه اصلی معمداری و الگوریتم
یادگیری است:
معمـــاري :شدددبکه عدددصبی مدددورد نظدددر دارای سددداختار
پرسدپترون چندالیددده (MLP)Multi-Layer Perceptron
مدیباشدد کده در مقایدسه بدا سایر روشها بهتر عمل میکندد
[ ]79سدداختار  MLPیددک ترکیددب اسددتاندارد از ورودیهددا،
واحدهای عصبی خطی ،غیرخطی و خروجیها است.
الگوریتم یـادگيري :شدبکههدای عدصبی دارای ایدن تواندایی
هستند که از گذشدته ،تجربده و محدیط ،آمدوزش بگیرندد و در
حال یادگیری رفتار خدود را بهبدود بخدشند .شدبکه عددصبی از
روش یدادگیری بدا نداظر ( )Supervised Learningجهددت
آموزش استفاده میکند .در یدادگیری بدا نداظر ،مجموعددهای از
زوج دادهها به نا نمونههای آموزشی بده صدورت ) A  (X i , t i
داده میشود که در آن  X iورودی و  t iخروجی مطلوب شدبکه
است .پددس از اعمدددال ورودی  X iبددده شدددبکه عصدبی،
خروجدی واقعدی شدبکه  aiبدا  t iمقایدسه شددده و سددپس
خطدای یدادگیری از رابطده  e i  t i  aiبده دسدت میآیدد .از
خطای به دست آمدده جهددت تنظددیم پارامترهدای شدبکه بده
گوندهای اسدتفاده مدیشدود کده اگدر در مرحله بعد بده شدبکه
همددان ورودی  X iاعمددال شددود خروجدددی شددبکه بدده t i
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تشخيص چاقی و فشارخون باال با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

عمل قلدب بداز در بیمارسدتان نمدیباشدند [ Horwich .]77و
همکاران در مطالعهای ارتباط بین چاقی مفرط و مدرگومیدر در
بیماران با نارسایی قلبی نشان دادند ،چهدار گدروه از بیمداران بدا
شاخص  BMIکمتر از  77به عنوان کمبود وزن تا بداالتر از 98
به عنوان چاق مفرط نرخ زندهمانی مشابهی داشتند ،ولی اضدافه
وزنها و چاقها نرخ باالتری از فشارخون و دیابت داشدته و نیدز
سطوح باالتری از کلسترول ،تریگلیسیرید و کلسدترول LDL
را نشددان دادنددد [ Valavanis .]71و همکدداران در مطالعددهای
آسیبشناسی چاقی ،ارتباط آن با بیماریهای قلبدی -عروقدی و
شناسایی تنوع ژنتیکی با استفاده از شدبکه عصدبی مصدنوعی را
نشان دادند که شبکه ارتقاء یافته توسط الگوریتم ژنتیک با دقت
 %68/06بهترین برازش را بر روی دادههدا بده دسدت مدیدهدد
[ .]75بدا اسدتفاده از ابدزار هددوش مصدنوعی بیمداری چدداقی در
کودکان  1-85ساله توسط  Duranو همکاران پیشبینی شدده
است []9؛ اما هدف این مطالعه به کدارگیری تعدداد پارامترهدای
بیشتر ،مهمتر و مؤثرتر و همچنین دستیابی بده دقدت بداالتر در
پیشبینی چاقی و فشدارخدون بداال در کودکدان و نوجواندان بدا
استفاده از ابزار شبکه عصبی مصنوعی است.
روش
تحقیق حاضر یک مطالعه تشخیصی و پیشبینی کنندده اسدت
کدددددده توسددددددط شددددددبکه عصددددددبی و براسدددددداس

دهقاندار و همکاران

متغیرهای ورودی بده پدیشبیندی و بررسدی وضدعیت چداقی و
فشارخون باال در کودکان و نوجوانان میپردازد .جامعده آمداری
تعداد  064نفر از دانشآموزان  7-81ساله اصفهانی هسدتند کده
در پنجمین مطالعه برنامه نظارت و پیشدگیری از بیمداریهدای
غیرواگیردار کودکان و نوجوانان در طی سالهدای 8959-8950
شرکت داشتهاند .همچنین پرسشنامه حاوی اطالعات آنهدا در
مورد سن ،جنسیت ،وزن ،قدد ،دور کمدر ،شداخص تدوده بددنی،
نسبت دور کمر به قد ،چاقی شکمی ،فعالیت فیزیکدی ،ژنتیدک،
رفتارهددای تغذیددهای ناسددالم ،چدداقی ،فشددارخون سیسددتولیک،
فشارخون دیاستولیک توسط پزشک متخصص و گدروه مربوطده
پس از معاینه تکمیل گردیدد Motlagh .و همکداران جزییدات
کامل پنجمین مطالعه برنامه نظارت و پیشگیری از بیماریهدای
غیر واگیردار کودکان و نوجواندان کده طدی سدالهدای -8950
 8959در ایران انجا شده است را بیان کردهاند [ .]94رفتارهای
تغذیهای ناسالم در واق مصرف روزانده غدذاهای آمداده (فسدت
فودها) ،کیک ،کلوچه ،چیپس ،پفک ،نوشدیدنیهدای شدیرین و
نوشابه توسط کودکان و نوجوانان است که در سه سدط پدایین،
متوسددط و بدداال مقددداردهی شددده اسددت و منجددر بدده چدداقی و
فشارخون باال میشود [ .]98عوامل ژنتیکی مانند اضدافه وزن و
چاقی والدین ،در ابتالی کودکان به چاقی و فشارخون باال مدؤثر
است [.]97
جدول  8وضدعیت کلدی دادههدای ورودی و خروجدی را نشدان
میدهد.

جدول  :3وضعيت دادههاي ورودي و خروجی
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ميانگين
87/00
4/98
08/15
807/54
67/69
4/7
81/94
4/06
9/49
7/46
4/16
4/88
844/99
69/49

كمترین مقدار
7
4
89/9
847
77
4
84/09
4/7
4
8
4
4
64
94

بيشترین مقدار
81
8
847
854
884
8
09/79
4/79
6
0
7
8
894
54

متغيرها
سن
جنسیت
وزن
قد
اندازه دور کمر
چاقی شکمی
شاخص توده بدنی
نسبت دور کمر به قد
فعالیت فیزیکی
ژنتیک
رفتارهای تغذیهای ناسالم
چاقی
فشارخون سیستولیک
فشارخون دیاستولیک

ورودي/خروجی
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
O1
O2
O3
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مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

دادههای ورودی و خروجی نرمال گردیدند و همگی بین  4تا 8
قرار میگیرند تا خطا کاهش یابد و در نتیجه فرآیند آموزش
شبکه عصبی مصنوعی با همگرایی خوبی همراه باشد .سپس با
استفاده از جعبه ابزار شبکه هوش مصنوعی در نر افزار
 Matlabادامه کار صورت گرفت .بدینصورت که در حدود
 14درصد از دادههای موجود یعنی  967نفر از افراد جهت
آموزش و  74درصد از دادهها یعنی  59نفر از افراد جهت
آزمایش شبکه عصبی مصنوعی مورد استفاده قرار گرفتند .با
استفاده از تاب محرک تانژانت سیگمولیدی و دو الگوریتم
گرادیان مزدوج مقیاس شده و لونبرگ مارکوارت آموزش
جدول  : 2نتایج حاصل از شبکه با الگوریتم گرادیان مزدوم مقياد شده و لونبر
متغير خروجی

چاقی
فشارخون سیستولیک
فشارخون دیاستولیک

شبکه انجا و نتایج مقایسه شدند.
نتایج
در جدول  ،7میزان کارایی (رگرسیون) ،شاخص میانگین مربعات
خطدا ( MSE )Mean Squared Errorو میددزان گرادیددان
(یکی از روشهای کداهش خطدا در شدبکه ،اسدتفاده از میدزان
گرادیان یا شیب است [ )]99در شبکه عصبی طراحدی شدده بدا
الگوریتمهای گرادیان مزدوج مقیداس شدده ( )SCGو لدونبرگ
مددارکوارت ( ،)LMبددرای خروجددیهددای چدداقی ،فشددارخددون
سیستولیک ،فشار دیاستولیک نشان داده شده است.
ماركوار براي خروجیهاي چاقی ،فشارخون سيستوليک ،فشار دیاستوليک

نوع الگوریتم

تعداد نرون الیه مخفی

رگرسيون

SCG
LM
SCG
LM
SCG
LM

81
86
86
80
86
86

4 /51449
4 /55770
4 /16907
4 /58799
4 /15579
4 /58904

برای تعیین شبکهای با بهترین سداختار از روش آزمدون و خطدا
استفاده گردید و شبکههایی با تعداد نرونهای مختلدف آمدوزش
داده شد .مقایسه نتایج شبکه نشان داد که در خروجی چداقی بدا
الگوریتم گرادیان مزدوج مقیاس شده بهترین نتیجه با  81نرون
به دست آمده است و بدرای الگدوریتم لدونبرگ مدارکوارت نیدز
شبکه با  86نرون در الیده مخفدی بهتدرین عملکدرد را داشدته
است .همچندین ایدن نتدایج نشدان مدیدهدد کده در خروجدی
فشار خون سیستولیک با الگوریتم گرادیان مزدوج مقیداس شدده
بهترین نتیجه با  86نرون به دست آمده است و برای الگدوریتم
لونبرگ مارکوارت نیز شبکه با  80نرون در الیه مخفی بهتدرین

ميانگين مربعا

خطا

4 /449781
4 /444599
4 /447749
4 /446171
4 /481615
4 /487997

گرادیان

4/449757
4/44986914
4/487877
4/488511
4/441795
4/447774

عملکرد را داشته اسدت .همچندین در مقایسده نتدایج شدبکه بدا
خروجی فشارخدون دیاسدتولیک و در هدر دو الگدوریتم بهتدرین
نتیجه با  86نرون به دست آمده است.
هر چه میانگین مربعات خطا کمتدر ،کدارایی بیشدتر و گرادیدان
کمتر باشد ،قدرت الگوریتم مورد استفاده در تعیین خروجیهدای
چاقی ،فشارخون سیستولیک ،فشارخون دیاستولیک بیشتر است.
همچنین مقایسه صحت شبکه برای دو الگوریتم نشان میدهدد
که استفاده از الگوریتم لونبرگ -مارکوارت نتایج بهتدری داشدته
است .جدول  9مقادیر صحت دو الگوریتم را برای شبکه طراحی
شده با سه خروجی نشان میدهد.

جدول  :1صحت شبکه طراحی شده با دو الگوریتم در خروجیهاي چاقی ،فشارخون سيستوليک و دیاستوليک

بنابراین شبکه عصبی با الگوریتم آموزش لدونبرگ مدارکوارت و
 86نرون در الیه مخفی به عنوان ساختار مدورد اسدتفاده بدرای
تشخیص چاقی و فشارخون دیاستولیک بداال (فشدار بداالی 14
میلدیمتدر جیدوه) انتخداب شددند ،همچندین ایدن الگددوریتم در
31

شبکهای با  80نرون در الیه مخفی بهترین ساختار در تشخیص
فشارخون سیستولیک باال (فشار باالی 874میلدیمتدر جیدوه) را
دارا میباشد.
حساسدیت ،ویژگدی و دقدت شددبکه عصدبی منتخدب ،براسدداس
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فشارخون دیاستوليک
4/5985
4/5957

فشارخون سيستوليک
4/5017
4/5790

چاقی
4/5581
4/5509

الگوریتم
گرادیان مزدوج مقیاس شده
لونبرگ -مارکوارت

تشخيص چاقی و فشارخون باال با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

ماتریس آشفتگی دادههای آزمایش و کل مجموعه دادهها برای
خروجدیهدای چداقی ،فشدارخون سیسدتولیک بداال ،فشدارخون

دهقاندار و همکاران

دیاستولیک باال که در جدولهای  0و  9نشان داده شده اسدت،
به دست میآیند.

جدول  :0ماتریس آشفتگی دادههاي تست با استفاده از شبکه عصبی منتخب براي خروجی چاقی ،فشارخون سيستوليک باال،
فشارخون دیاستوليک باال

پيشگویی شبکه
بیماری (چاقی)
طبیعی
بیماری (فشار سیستولیک باال)
طبیعی
بیماری (فشار دیاستولیک باال)
طبیعی

طبيعی
4
17
4
14
4
77

بيماري
84
8
88
7
89
9

جدول  :ماتریس آشفتگی براي كل داده ها با استفاده از شبکه عصبی منتخب براي خروجی چاقی،
فشارخون سيستوليک باال ،فشارخون دیاستوليک باال

پيشگویی شبکه
بیماری (چاقی)
طبیعی
بیماری (فشار سیستولیک باال)
طبیعی
بیماری (فشار دیاستولیک باال)
طبیعی

طبق جددول  ، 0میدزان حساسدیت ،ویژگدی و دقدت شدبکه بدا
دادههای آزمایش در تشدخیص چداقی بده ترتیدب ،8 ،4/5454
 4/5157در تعیددین فشددارخددون سیسددتولیک بدداال بدده ترتیددب
 4/5719 ،8 ،4/1068و در تعیددین فشددار دیاسددتولیک بدداال بدده
 4/5677 ،8 ،4/1879ترتیب اعداد میباشد.
همین طور مطابق جدول  ،9میزان حساسدیت ،ویژگدی و دقدت
شبکه برای کل دادهها در تشخیص چاقی بده ترتیدب ،4/5958
4/5590 ،4/5579در تعیددین فشددار خددون سیسددتولیک بدداال بدده
ترتیددددب  4/5759 ،4/5505 ،4/1068و در تعیددددین فشددددار
دیاستولیک باال به ترتیب اعداد  ،4/5645 ،4/5579 ،4/7597بده
دست آمده است.
در شکلهای  8-9نمودار میانگین مربعات خطای شبکه در
دادههای تست و خروجیهای چاقی ،فشارخون سیستولیک و
دیاستولیک نشان داده شده است.
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همانطور که در جدول  0نشدان داده شدده اسدت ،در مجمدوع
آزمایش از بین تعداد  88نفر داندشآمدوز چداق 84 ،نفدر توسدط
شبکه عصبی تشخیص داده شدهاند و همه  17نفر دانشآموز بدا
وزن طبیعی توسدط شدبکه عصدبی طراحدی شدده بده درسدتی
تشخیص داده شدهاند .همچندین از بدین تعدداد  89داندشآمدوز
دارای فشارخون سیستولیک بداال (فشدار بداالی 874میلدیمتدر
جیوه) 88 ،نفر توسط شبکه عصدبی تشدخیص داده شددهاندد و
همه دانشآموزان دارای فشارخون سیستولیک نرمدال ( 14نفدر)
نیز به وسیله شبکه عصبی به درستی مشخص شدهاند و از بدین
تعداد  86دانشآمدوز دارای فشدارخون دیاسدتولیک بداال (فشدار
باالی  14میلیمتر جیوه) 89 ،نفر توسط شبکه عصبی تشخیص
داده شدهاند و همه دانشآمدوزان دارای فشدارخون دیاسدتولیک
نرمال ( 77نفر) نیز به وسیله شبکه عصبی به درسدتی مشدخص
شدهاند.

طبيعی
8
084
7
959
8
976

بيماري
07
7
99
84
66
87

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی
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شکل  :3مجموع ميانگين مربعا خطاي شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده با الگوریتم لونبر

شکل  :2مجموع ميانگين مربعا خطاي شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده با الگوریتم لونبر

در خروجی فشار سيستوليک

شکل  :1مجموع ميانگين مربعا خطاي شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده با الگوریتم لونبر

در خروجی فشار دیاستوليک
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در خروجی چاقی

تشخيص چاقی و فشارخون باال با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

با توجه به شکلهدای  8-9مجمدوع میدانگین مربعدات خطدای
شبکه عصبی طراحی شده عددی نزدیک به صفر اسدت و ایدن
نشان میدهد که شبکه عصبی طراحی شدده بدا خروجدیهدای
چاقی ،فشارخون سیسدتولیک و دیاسدتولیک ،بده دقدت بداالیی
دست پیدا کرده است.

نظر قد ،وزن و فشارخون مدورد مطالعده قدرار گرفتندد و شدیوع
پروزنی در آنها حدود  84درصد و چاقی حدود  6درصد گزارش
شده و نشان میدهد کده گدروههدای مختلدف وزندی اخدتالف
معناداری از نظر فشارخون با یکدیگر دارند [.]96
در بسیاری از مطالعات کارکرد مؤثر شبکه عصدبی  MLPدر
حددوزه تشددخیص و پددیشبینددی بیمدداریهددا از جملدده چدداقی و
فشارخون باال به اثبات رسدیده اسدت Huang .و همکداران در
مطالعهای به پیشبینی فشارخون باال با استفاده از شبکه عصبی
مصنوعی و مدل رگرسیون لجسدتیک روی سداکنین بداالی 99
سال در جامعه روستایی چین پرداختند و مشخص شد که شبکه
عصبی مصنوعی ریسک ابتالء بده فشدارخدون بداال را در افدراد
دقیقتر ارزیابی میکندد [ .]97در مطالعده دیگدری  Samantو
 Raoبه بررسی توانایی شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده بدا
الگوریتم لونبرگ-مارکوارت جهدت پدیشبیندی احتمدال وقدوع
فشارخون باال در یک جامعه از افراد سالم و بیمار (دارای سدابقه
فشارخون باال) در هند پرداختند که حداکثر دقت شدبکه عصدبی
طراحی شده در آن مطالعه  %57/19بوده است [ ]91مطالعدهای
که  Tureو همکاران با هدف مقایسه روشهدای طبقدهبنددی
(سه نوع درخدت تصدمیم ،چهدار الگدوریتم آمداری و دو شدبکه
عصبی) برای پیشبینی ریسک فشارخون باال ،انجا دادند نتایج
نشددان داد شددبکههددای عصددبی  MLPو تدداب شددعایی پایدده
( RBF )Radial Basic Functionبده ترتیدب بدا صدحت
 %15/75و  %16/96بهتددرین کدددارایی را از بددین روشهدددای
طبقهبندی یاد شده داشتهاند [.]95
 Duranو همکاران برای تشدخیص و پدیشبیندی چداقی در
کودکان از شبکه عصدبی مصدنوعی بدا  0متغیدر ورودی شدامل
سن ،قد ،وزن و اندازه دور کمر ،اسدتفاده کردندد کده بده دقدت
باالی  57درصد ،دست پیدا کردهاند [ ،]9در حدالی کده در ایدن
مطالعه با  88متغیدر ورودی بدا دقدت بداالی  59درصدد شدبکه
عصبی مصنوعی جهت تشخیص و پیشبینی چاقی و فشدارخون
در کودکان و نوجوانان طراحی شد .این نشان میدهد وقتی کده
عوامل مؤثر بیشتری در تعیین چداقی و فشدارخدون بداال مدورد
استفاده قرار میگیرد تشخیص و پیشبینی به مراتدب دقیدقتدر
میباشد .با توجه به این که در این تحقیدق  88متغیدر مدؤثر در
چاقی و فشار خون باال مورد استفاده قرار گرفت که در تحقیقات
قبلی این گون ه نبود و از متغیرهای کمتری استفاده نمودندد؛ لدذا
نتدایج بسددیار بهتددری بده دسددت آمددد .طبدق جدددول  9میددزان
حساسیت ،ویژگی و صحت شبکه عصبی با الگوریتم لونبرگ در
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بحث و نتيجهگيري
این پژوهش با طراحی شبکه عصبی مصدنوعی بده تشدخیص و
پددیشبینددی چدداقی و فشددارخون بدداال در کودکددان و نوجوانددان
پرداخددت .شددبکه عصددبی بددا اسددتفاده از اطالعددات  064نفددر از
دانشآموزان  7-81ساله اصفهانی که در پنجمین مطالعه برنامه
نظددارت و پیشددگیری از بیمدداریهددای غیرواگیددردار کودکددان و
نوجوانان در طدی سدالهدای  8959-8950شدرکت نمدودهاندد
طراحی شده است ،به طوری که شامل  88متغیر ورودی (سدن،
جنسیت ،وزن ،قد ،دور کمر ،شاخص توده بدنی ،نسبت دور کمر
به قد ،چداقی شدکمی ،فعالیدت فیزیکدی ،ژنتیدک و رفتارهدای
تغذی دهای ناسددالم) و سدده متغیددر خروجددی چدداقی ،فشددارخون
سیستولیک ،فشارخون دیاستولیک است .مطابق جدول  9میدزان
حساسیت ،ویژگی و صحت شبکه عصبی با الگوریتم لونبرگ در
تشخیص چاقی بده ترتیدب  4/5590 ،4/5579 ،4/5958اسدت.
این تحقیق نشان میدهد که از هر  844دانشآموز چداق تعدداد
 59نفر به وسیله شبکه عصبی طراحی شده با  88متغیدر ورودی
و  86نرون در الیه مخفی ،به درسدتی چداقی آنهدا تشدخیص
داده میشود.
مطالعات گوناگون نشان میدهد پارامترهای ورودی اسدتفاده
شده در طراحی این شبکه بیشترین میزان تأثیر را در پیشبیندی
فشارخون بداال و چداقی در کودکدان و نوجواندان داشدته اسدت.
حسینی و همکاران نشدان دادندد کده ارتبداط معنداداری میدان
شاخص توده بدنی افزایش یافته و فشارخون باال وجود دارد بده
طوری که حفظ وزن طبیعی و نمایه توده بدنی نرمال به عندوان
اولویتهدای پیشدگیری از ابدتالء بده فشدارخون بداال پیشدنهاد
میشود [ .]90همچنین در مطالعهای دیگر ارتباط شاخص تدوده
بدنی و اندازه دور کمر با فشدارخون در نوجواندان چیندی نشدان
میدهد هرچند شاخص تدوده بددنی و انددازه دور کمدر ارتبداط
مستقیمی با فشارخون دارند ،امدا شداخص تدوده بددنی ارزیدابی
بهتری نسبت به اندازه دور کمر در تشخیص فشارخون کودکان
و نوجوانان دارد [ .]99در تحقیق دیگری که روی کودکان پایده
پنجم دبستان منطقه  5شهر تهران انجا شدد ،ایدن کودکدان از
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تشددخیص فشددارخون سیسددتولیک بدداال بدده ترتیددب ،4/1068
 4/5795 ،4/5505اسددت و ایددن مقددادیر بددرای خروجددی فشددار
دیاستولیک بداال بده ترتیدب اعدداد 4/5645 ،4/5579 ،4/7597
میباشد؛ بنابراین از هر  844داندشآمدوز دارای فشدارخون بداال
 10،نفر که فشارخون سیستولیک باالی  874میلیمتدر جیدوه و
 75نفر که دارای فشارخون دیاستولیک باالی  14میلیمتر جیوه
هستند بدا شدبکه عصدبی طراحدی شدده منتخدب ،بده درسدتی
تشخیص داده شدهاند .همچندین طبدق جددول  ،9از میدان 07
دانشآموزی که چاقی آنها با شبکه عصبی منتخب به درسدتی
تشخیص داده شده اسدت ،تعدداد  95نفدر از آنهدا فشدارخدون
سیسددتولیک بدداالی  874میلددیمتددر جیددوه و یددا فشددارخون
دیاستولیک باالی  14میلیمتر جیوه دارندد؛ بندابراین حددود 19
درصد از نوجوانان چاق دارای فشارخون باال نیدز هسدتند و ایدن
تأثیر بسیار زیاد چاقی نوجوانان بر افدزایش فشدارخون را نشدان
میدهد .در این مطالعه نشان داده شد که بدا داشدتن  88متغیدر
ورودی میتوان سیسدتمی طراحدی نمدود تدا وضدعیت چداقی و
فشارخون را در داندشآمدوزان پدیشبیندی نمایدد و نسدبت بده
مطالعات قبلی که در آنها برای پیشبینی فشارخون و چداقی از
تعداد پارامترهای کمتری استفاده کردهاند ،دقت باالتری دارد.
مالحظه شد که شبکه عصبی طراحی شده نتایج خدوبی جهدت
تشخیص و پیشبینی بیماری چاقی و فشدارخون سیسدتولیک و
دیاستولیک در دانشآموزان اراله میدهد ،به طوری که با دقدت
باالی  59درصدد چداقی را در کودکدان و نوجواندان و بدا دقدت
بدداالی  10و  75درصددد بدده ترتیددب فشددارخون سیسددتولیک و
دیاستولیک بداال را در داندشآمدوزان مدورد مطالعده ،تشدخیص
میدهد.
بنابراین به کارگیری تعدداد پدارامتر ورودی بیشدتر ،تشدخیص و
پیشبینی چداقی و پرفشداری خدون در کودکدان و نوجواندان را

21

دقیقتر میسازد لذا نتدایج بسدیار بهتدری بده دسدت مدیآیدد و
جام تر بودن این تحقیق را نشان میدهدد .بدا وجدود ایدن کده
بهکارگیری متغیرهای مؤثر بیشتر کار را پیچیدهتر میکند ولی با
ابزارهای هوشمندی همچون شبکه عصبی مصدنوعی ایدن امدر
قابل انجا میباشد.
این بررسی نشان داد که فشدارخون بداال و چداقی از مشدکالت
بهداشددتی کودکددان و نوجوانددان م دیباشددد و میددزان افددزایش
فشارخون در دانش آموزان چاق نسبت بده دیگدر نوجواندان بده
میزان قابلتوجهی بیشتر است .طبق نتایج حاصدل شدده حددود
 19درصد از نوجوانان چاق دارای فشارخون بداال هسدتند .بدا در
نظر گرفتن این نکته که شیوع عوامدل خطدرزای بیمداریهدای
قلبی و عروقی در افراد چاق و دارای فشارخون باال بیشدتر بدوده
و هم اکنون بیماریهای قلبی و عروقی شای ترین علدت مدرگ
در کشور ایران میباشد ،لذا ضرورت طراحی برنامههای آموزشی
در زمینه اصالح سبک زندگی افراد از طریق تأثیرات اجتمداعی،
فرهنگی و آموزش تغذیه و اراله الگدوی صدحی مصدرف مدواد
غذایی و فعالیت جسمانی میتواند راهکارهدای مناسدبی جهدت
ارتقای سالمت جامعه باشد.
همچنین پیشنهاد میگردد براساس شبکه عصبی طراحی شده و
ساختار توپولوژیکی پیشنهادی سیستم تصمیمیار بدالینی و رابدط
کاربری مناسدب بدرای پزشدک متخصدص جهدت تشدخیص و
پیشبینی بیماری چاقی و فشارخون بداال طراحدی و پیادهسدازی
شود.
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Introduction: Obesity and hypertension are community health problems. The objective of this
study was to diagnose obesity and hypertension in Isfahani students by artificial neural network.
Method: The present study was a diagnostic and predictive one that used the information of 460
students aged 7-18 years old in Isfahan to design a neural network with 11 input variables (age, sex,
weight, height, waist circumference, body mass index, waist to height ratio, abdominal obesity,
physical activity, genetics, and unhealthy eating behaviors) and three output variables of obesity,
systolic blood pressure, and diastolic blood pressure. Conjugate Gradient and Levenberg-Marquardt
algorithms were used for network training.
Results: Selected neural network with the Levenberg algorithm has 16 hidden neurons in the
diagnosis of obesity and high diastolic blood pressure and 14 hidden neurons in the diagnosis of
high systolic blood pressure. The sensitivity, specificity, and accuracy of the network in the
diagnosis of obesity were 0.9591, 0.9975, and 0.9934, respectively, and these values were 0.8461,
0.9949, and 0.9739 for high systolic blood pressure and 0.7952, 0.9973, and 0.9609 for high
diastolic blood pressure. It was observed that the designed network detects obesity in children and
adolescents with a high accuracy of 95% and diagnoses systolic and diastolic blood pressures with a
high accuracy of 84% and 79%, respectively.
Conclusion: According to the results, about 83% of obese adolescents have hypertension.
Therefore, there it is necessary to design educational programs in the field of behavioral changes,
including physical activity along with interventions in nutrition planning for students.
Keywords: Artificial Neural Network, Obesity, Systolic Blood Pressure, Diastolic Blood Pressure
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