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Abstract
In this research, we analyzed the EEG signals of patients with brain tumor and healthy participants in
order to study the effects of brain tumor on brain signals and also the feasibility of brain tumor detection
using EEG signals. For this reason, EEG signals of four channel F 3, F4, T3 and T4 from 5 patients with
brain tumor and 4 healthy participants were recorded. After preprocessing, linear features in time and
frequency domains and nonlinear ones such as fractal dimensions and entropies were extracted.
Afterwards, the differentiation between2 groups was analyzed using Davies-Bouldin Index, LDA, KNN
and SVM classifiers. According to the results of Davies-Bouldin Index, RMS, Theta Absolute Power,
Approximate Entropy and Sample Entropy features in resting state with eyes closed and RMS and Theta
Absolute Power features in resting state with eyes opened, had the most distinction between the two
groups. In this stage classification of two groups using single features was done and the most accuracy
of 88.89% was obtained for RMS feature in resting state with eyes closed. At the end, classification of
two groups using all selected features was conducted and the maximum accuracy of 82.54% was
obtained for RMS, Theta Absolute Power, Approximate Entropy and Sample Entropy features in
resting state with eyes closed. According to the results, EEG linear features have a good capability of
detecting brain tumor. As these features are simple and have low computational complexity, they can
be used in online applications especially for periodic screening tests.
Key words: Brain Tumor Detection, Electroencephalogram Signals, Davies-Bouldin Index, Linear and Non-Linear
Features of EEG Signals
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چکیده
در پژوهش حاضر ،سیگنالهای الکتروانسفالوگرام بیماران مبتال به تومور مغزی و افراد سالم را برای مطالعة تغییرات ناشی از بروز تومور مغزی
در سیگنالهای مغزی و درنهایت امکانسنجی تشخیص این بیماری توسط سیگنالهای  ،EEGبررسی کردهایم .برای این منظور از دادههای
 EEGثبتشده از چهار کانال  T3 ،F4 ،F3و  T4برای پنج فرد مبتال به تومور مغزی و چهار فرد سالم ،استفاده شده است .پس از پیشپردازش،
ویژگیهای خطی زمانی و طیف فرکانسی و ویژگیهای غیرخطی بُعد فرکتال و آنتروپی ،استخراج شد .سپس تمایزپذیری میان دو گروه ،با
استفاده از اندیس دیویس-بولدین ،طبقهبندی خطی  ،LDAغیرخطی  KNNو  SVMبررسی شد .براساس مقادیر بهدستآمده برای اندیس
دیویس-بولدین در وضعیت استراحت ذهنی چشمبسته ،ویژگیهای  ،RMSتوان مطلق باند تتا ،آنتروپی نمونه و آنتروپی تقریبی و در وضعیت
استراحت ذهنی چشمباز ،ویژگیهای  RMSو توان مطلق باند تتا ،بیشترین تمایزپذیری را میان دو گروه سالم و بیمار نشان دادند .در این
مرحله ،طبقهبندی دو گروه سالم و بیمار با استفاده از تکویژگیها انجام شد ،که بهترین صحت طبقهبندی مربوط به ویژگی  RMSدر حالت
استراحت ذهنی چشمبسته و  %88.84بهدست آمد .این موضوع نشاندهندة این است که ویژگی خطی  RMSدر افراد سالم و مبتالیان به
تومور مغزی ،تمایز خوبی ایجاد میکند .در پایان نیز برای دو حالت استراحت ذهنی چشمبسته و چشمباز و با استفاده از تمامی ویژگیهای
منتخب ،طبقهبندی انجام شد .با توجه به نتایج ،بیشترین صحت طبقهبندی  %82.79با استفاده از ویژگیهای برتر  ،RMSتوان مطلق باند تتا،
آنتروپی نمونه و آنتروپی تقریبی در حالت استراحت ذهنی چشمبسته ،بهدست آمد .با توجه به نتایج مشاهده میشود که ویژگیهای خطی،
قابلیت خوبی برای جداسازی سیگنالهای  EEGافراد سالم و بیماران مبتال به تومور مغزی دارند ،که میتوان از آنها ،بهدلیل سادگی و بار
محاسباتی کم ،برای تشخیص برخط بیماری تومور مغزی ،بهخصوص در آزمونهای دورهای غربالگری ،استفاده کرد.
کلیدواژهها :تشخیص بیماری تومور مغزی ،سیگنالهای الکتروانسفالوگرام ،اندیس دیویس-بولدین ،ویژگیهای خطی و غیرخطی سیگنالهای EEG
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 -1مقدمه
رشد و تکثیر بیرویه و بیقاعده در سلولهای داخل مغز و
جمجمه ،میتواند بهصورت سرطانی یا غیرسرطانی باشد که با
عنوان تومور مغزی شناخته میشود .تومور مغزی سرطانی نیز
مانند سایر تومورهای سرطانی ،میتواند با منشأ مغزی (نوع
اولیه) یا بهصورت متاستازی (ثانویه) باشد .این بیماری بهدلیل
محل قرارگیری ،یک بیماری جدی و خطرناک بوده که نوع اولیة
آن ،دومین عامل مرگومیر در سنین تولد تا  39سالگی است
[.]5
روشهای معمول تشخیص تومور مغزی ،شامل روشهای
تصویربرداری مانند  MRI ،SPECT ،PET ،CTو fMRI

است ،که بهدلیل هزینهبر بودن ،روشهای مناسبی برای

آزمونهای دورهای غربالگری نیستند .بهعالوه ،روشهای ،CT
 PETو  SPECTبا قرار دادن بیمار در معرض تشعشعات
خطرناک ،از مدالیتههای تصویربرداری پرخطر ،بهخصوص برای
محدودههای سنی کمتر و کودکان ،بهشمار میروند [.]3 .2
امروزه استفاده از سیگنالهای بیوالکتریکی در کاربردهای
تشخیصی ،بهخصوص موارد غربالگری ،بهدلیل غیرتهاجمی و
بیخطر بودن و اینکه هزینههای کمتری را به افراد تحمیل
میکند ،بسیار مورد عالقه است.
سیگنالهای مغزی  EEGبا قابلیت نمایش جنبههای فیزیولوژی
مغز ،ابزار مناسبی برای بررسی فعالیت الکتریکی ناهنجار مغز،
در راستای تشخیص و درمان بیماریها و اختالالت مغزی
هستند .همچنین بهدلیل داشتن رزولوشن زمانی باال ،تغییرات
و رخدادهای سریع نورونی را در محدودة میلیثانیه بازنمایی
میکند .سرطان گلیوما (تومورهای سلولهای نوروگلیا)،
شایعترین تومور اولیة مغز ( %78شیوع) است .تومورهای گلیوما،
فعالیت الکتریکی بیشتر و مشخصتری (امواج دلتای مشخص و
تقویتشده) نسبت به سایر تومورهای متاستاتیک و اولیه داشته
و بهطور معمول ،سادهترین تومور برای مکانیابی با  EEGبوده
است [ .]9گروه دوم از شایعترین تومورهای مغزی اولیه،
مننژیوما نام دارد .مننژیوما بهطورمعمول تومورهای
خوشخیمی هستند ،که از پردههای مغزی (مننژ) نشأت
میگیرند و مغز و نخاع را می پوشانند .حدوداً از هر پنج تومور
مغزی ،یکی مننژیوما است .تومورهای مننژ بهطور معمول در دو
محل دیده می شوند :روی سطح مننژ یا در زیر مغز قسمت پایة
جمجمه .تومورهای مننژیوما در طول رشد آهستة خود ،ممکن
است در اثر تحریک مغز ،موجب بروز حمالت صرع شوند .این
تومورها ممکن است بهطور متناوب بخشهای حاشیهای مغز را
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فشرده کنند و عوارض عصبی پیشروندهای را ،از قبیل ضعف
پیشرونده یا فقدان دید ،ایجاد کنند [.]9
بهطور کلی تومورهای مغزی گلیوما و مننژیوما ،بنا به دالیل زیر،
روی فعالیت نورونی مغز اثر گذاشته و به تغییر میدان و فعالیت
الکتریکی مغز منجر میشوند.
 )5هنگام بروز تومور مغزی ،بافت مغز به سمت جمجمه جابجا
شده و یک فشار درونجمجمهای ایجاد میکند .این فشار
درونجمجمهای و آسیبی که به بافتهای سالم مغز میرساند،
بر عملکرد طبیعی مغز اثر گذاشته و به ایجاد الگوهای الکتریکی
غیرطبیعی در مغز منجر میشود .ایجاد تومور مغزی در مادة
سفید قشری و زیرقشری ،موجب تفکیک قشری میشود.
جداشدگی بخشی از قشر ،در کارکرد طبیعی آن اختالل ایجاد
کرده و موجب تغییر نوسانات ریتمیک پایهای میشود]7[ .
 )2هدایت الکتریکی بافت مربوط به تومورهای بدخیم ،بهطور
معمول بیشتر از هدایت الکتریکی بافتهای اطراف آن است ،که
این امر به تغییر توزیع میدان الکتریکی در مغز بیماران تومور
مغزی میشوند]2[ .
 )3با توجه به نتایج مربوط به پژوهشهای پیشین ،پروتئینها و
ژنهای خاصی در بروز انواع سرطان در بدن مؤثر هستند ،که
نقش مهمی در تکثیر و توسعة سلولهای سالم و بیمار دارند.
این پروتئینها و ژنها با اثرگذاری روی کانالهای یونی و کنترل
جریان یونها ،در ایجاد الگوی پتانسیل عمل و فعالیت الکتریکی
مغز تأثیرگذار هستند؛ به همین دلیل EEG ،را متأثر از ژنوم
دانستهاند .در برخی پژوهشهای پیشین ،رابطة فعالیت
الکتریکی ثبتشده در  EEGو حضور برخی ژنهای مرتبط با
سرطان نیز نشان داده شده است]8 .5[ .
در سالهای اخیر تالشهایی برای مطالعة امکان تشخیص
تومورهای مغزی در مراحل اولیه ،با استفاده از بررسی فعالیت
الکتریکی مغز و پردازش سیگنالهای  EEGانجام شده است.
نخستین بار والتر در  ،5432هنگام معرفی امواج مغزی دلتا،
امکان استفاده از سیگنالهای  EEGرا در مکانیابی تومورهای
مغزی نشان داد [ .]4پس از آن در برخی مطالعات ،برای
مکانیابی ضایعات درونجمجمهای و درونمخی از سیگنال
 EEGاستفاده شده است .براساس نتایج این پژوهشها ،بررسی
سیگنالهای  EEGبهعنوان یک ابزار اولیه در تشخیص و
مکانیابی ضایعات سطحی در نیمکرههای مغزی (مانند
تومورهای گلیوما) ،ارزشمند و قابلاعتماد بوده است؛ اما برای
ضایعات عمقی و تومورهای ساقة مغز ،صحت تشخیص کمتری
دارد [ .]9 .5ناهنجاریهای ایجادشده در سیگنال ،EEG
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متناسب با نوع ،مکان و گستردگی تومور مغزی است [ .]5در
مطالعات متفاوت ،تعداد و محل قرارگیری الکترود ثبت ،EEG
مدت زمان ثبت ،وضعیت ذهنی بیمار حین ثبت ،نوع ناهنجاری
مورد بررسی و ویژگیهای بررسیشده از سیگنال ،EEG
متفاوت بوده است .در مجموع ،الگوهای شناساییشده هنگام
بروز تومور مغزی در سیگنال  ،EEGشامل مواردی چون فعالیت
آهستة کانونی (امواج دلتا) [ ،]5تضعیف کانونی فعالیت
پسزمینه [ ،]9 .5فعالیت نامتقارن امواج بتا [ ،]5اختالل در
ریتم امواج آلفا [ ،]58 .5الگوهای صرعی (تخلیة شبهصرع 5و
شبه میانتشنجی ،]5[ )2کاهش فعالیت حسی-حرکتی [،]55
افزایش کوهیرنس باند دلتا [ ]52و دینامیک غیرخطی متفاوت
[ ]57-52است .در پژوهشهای انجامشده در زمینة آشکارسازی
تومور مغزی با استفاده از سیگنالهای  ،EEGتاکنون بیشتر از
بررسیهای خطی شامل بررسی توان باندهای متفاوت فرکانسی
مستخرج از روشهای تخمین چگالی طیف توان یا آنالیزهای
ویولت [ ]52 .58 .4و بررسی ضرایب ویولت [ ]58استفاده شده
است .در معدود مطالعات دیگر ،دینامیک غیرخطی و بینظمی
سیگنالهای  EEGحاصل از تعداد کانالهای محدود ثبت،
بهعنوان ویژگی ،بررسی شده است [ .]57 .53در مرحلة
شناسایی الگو نیز از روشهای شبکة عصبی مصنوعی یا ماشین
بردار پشتیبان 3استفاده شده است [.]58 .55
در مطالعة قبلی [ ،]54اثر تومور مغزی بر سیگنالهای
الکتروانسفالوگرام تککانالة مربوط به پژوهشهای [ ]28 .53را
با هدف معرفی الگوهای مغزی برای تشخیص تومور مغزی،
بررسی کردیم .نتایج حاصل از این مطالعه ،الگوهای مشخص و
امیدوارکنندهای را نشان دادند .در مطالعة حاضر ،عالوهبر تهیة
یک پایگاه دادة داخلی از سیگنالهای  EEGبیماران مبتال به
تومور مغزی در ایران ،به انتخاب و معرفی ویژگیهای مرتبط با
این بیماری و امکانسنجی طبقهبندی و تشخیص افتراقی
بیماران و افراد سالم پرداختیم.

 -2مواد و روشها
ثبت سیگنال  EEGاز پنج بیمار مبتال به تومور مغزی (سن:
 (99.7 ± 5.5و چهار فرد سالم (سن ،)93.57 ± 5.2 :با سیستم
الکترودگذاری استاندارد  28-58در بیمارستان لقمان حکیم
انجام شد .گروه بیمار شامل مراجعهکنندگان به بیمارستان
لقمان حکیم بوده که در انتظار عمل جراحی توسط یک پزشک
خاص هستند .افراد سالم نیز با درنظر گرفتن محدودة سنی افراد
Epileptiform Discharges
Interictal Epileptiform Discharges

5

بیمار و بهصورت نمونههای دردسترس انتخاب شدند .شرط ورود
شرکتکنندگان به این مطالعه ،نداشتن سابقة ابتال به بیماریها
یا اختالالت ذهنی-مغزی (مانند صرع ،میگرن ،اضطراب حاد و
اختالل دوقطبی) بود .شرایط اخذ داده در این پژوهش با شناسة
 IR.TMU.REC.1394.222به تصویب کمیتة اخالق پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس رسیده و پیش از ثبت ،رضایت آگاهانه از
تمام شرکتکنندگان گرفته شده است.
با توجه به شرایط مربوط به بیماری افراد مبتال به تومور مغزی،
وجود استرس حاد در شرکتکنندگان پیشبینی میشد.
هم چنین با توجه به شیوع افسردگی در بیماران مبتال به
سرطان ،احتمال افسردگی در نمونهها ،با درنظر گرفتن سابقة
خانوادگی ابتال به سرطان در آنان ،وجود دارد .برای آگاه شدن
از شدت استرس حاد و افسردگی در نمونهها ،بهعنوان یک عامل
مداخلهگر خارجی ،پیش از ثبت سیگنال  ،EEGمیزان استرس
حاد و افسردگی هر شرکتکننده توسط پرسشنامة HADS
[ ]25ارزیابی شد.
دستگاه ثبت  EEGاستفادهشده در این پژوهش ،دستگاه
 EEG-1200شرکت نیهون کودن و محل ثبت ،بخش
الکترودیاگنوستیک بیمارستان لقمان حکیم بود .از هریک از
افراد دو گروه سالم و تومور مغزی ،سیگنالهای  EEGاز محل
الکترودهای  T3 ،F4 ،F3و  ،T4در دو وضعیت استراحت ذهنی
چشمباز و چشمبسته و هرکدام به مدت دو دقیقه ،ثبت شد.
شرایط محیطی ثبت سیگنال و روند آزمایش برای تمام افراد هر
دو گروه ،بهطور کامل مشابه بود.

 -1-2پیشپردازش سیگنالها
آرتیفکتهای موجود در سیگنالهای  EEGرا میتوان به دو
نوع فیزیولوژیکی و غیرفیزیولوژیکی طبقهبندی کرد .در این
میان ،میتوان آرتیفکتهای غیرفیزیولوژیکی را با مناسب کردن
شرایط ثبت ،تا حد قابلمالحظهای کاهش داد .در مقابل،
آرتیفکتهای فیزیولوژیک شامل فعالیت منابع فیزیولوژیک،
مانند حرکات چشم ،عضالت و قلب ،است که برای حذف آن،
نیاز به پیشپردازش سیگنالها است [ .]22در این پژوهش،
برای پیشپردازش از یک فیلتر فاز خطی  FIRبا محدودة
فرکانسی  98-2هرتز استفاده شد .نمودار زمانی و طیف
فرکانسی سیگنالها ،قبل و بعد از اعمال فیلتر ،بهترتیب در
شکلهای ( )5و ( )2ارائه شدهاند.

SVM: Support Vector Machine

3

2
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ویژگیهای غیرخطی بُعد فرکتال و آنتروپی با تطابق بیشتر با
ماهیت غیرخطی مغز ،بررسی شدند .در ادامه ،هرکدام از ویژگی-
های استخراجشده در این پژوهش تشریح شدهاست.
الف) ویژگیهای خطی -حوزة زمان :از تمام سیگنالهای
الکتروانسفالوگرام پنجرهگذاریشده ،ویژگیهای آماری واریانس،
انرژی ،مجذور میانگین مربعات 5و طول شکل موج دامنة
سیگنال ،استخراج و بررسی شدند ،که نحوة محاسبة هرکدام در
روابط ( )5تا ( )9ارائه شده است.
واریانس ،مقیاسی برای سنجش تغییرپذیری سیگنال است و
میزان پراکندگی مقادیر دامنة سیگنال الکتروانسفالوگرام حول
میانگین را نشان میدهد ،که طبق رابطة ( )5محاسبه میشود.

شکل ( -)1نمودار زمانی پیش (آبی) و پس (قرمز) از اعمال فیلتر

()1

2
𝑁∑
) ̅𝑥 𝑖=1(𝑥𝑖 −

1
𝑁

= Variance

مجموع مربعات مقادیر دامنة سیگنال یا انرژی سیگنال ،با
استفاده از رابطة ( )2تعریف میشود.
()2

2
𝑁∑ = Energy
𝑖𝑥 𝑖=1

یک روش دیگر برای کمیسازی میزان پراکندگی داده ،محاسبة
مجذور میانگین مربعات است ،که در رابطة ( )3ارائه شده است.
شکل ( -)2طیف فرکانسی پیش (آبی) و پس (قرمز) از اعمال فیلتر

در ادامه برای اطمینان از ایستایی ،سیگنالها با پنجرهگذاری به
قطعات 52ثانیهای قطعهبندی شدند .به این ترتیب ،برای هر
شرکتکننده 5 ،قطعه سیگنال در وضعیت استراحت ذهنی
چشمبسته و  5قطعه سیگنال در وضعیت استراحت ذهنی
چشمباز در هر کانال بهدست آمد.

()3

1

2
𝑁∑ √ = RMS
𝑖𝑥 𝑖=1
𝑁

طول شکل موج سیگنال ،از محاسبة مجموع اختالف مقادیر
دامنههای متوالی سیگنال بهدست میآید (رابطة (.))9
()4

Waveform Length = ∑𝑁−1
| 𝑖𝑥 𝑖=1 |𝑥𝑖+1 −

ب) ویژگیهای خطی -حوزة فرکانس :برای استخراج ویژگی

 -2-2استخراج ویژگی
با توجه به تغییر ساختار مغز پس از ایجاد تومور ،توزیع میدان
الکتریکی در مغز تغییر میکند []2؛ بنابراین انتظار میرود این
تغییر توزیع میدان ،در ویژگیهای حوزة زمان مربوط به افراد
بیمار و سالم ،تمایز ایجاد کند .همچنین با حضور تومور در بافت
مغز ،قسمتی از عملکرد مغز مربوط به ناحیة آسیبدیده ،دچار
اختالل میشود .با توجه به اینکه عملکردهای متفاوت مغز بر
باندهای متفاوت فرکانسی تأثیر میگذارد ،انتظار میرود که
ویژگیهای توان نسبی و توان مطلق باندهای متفاوت فرکانسی
نیز میان افراد بیمار و سالم تمایز ایجاد کند .همچنین
RMS: Root Mean Square

فرکانسی در این پژوهش ،ویژگی توان متوسط و مطلق باندهای
متفاوت فرکانسی گاما ،بتا ،آلفا و تتا برای کل سیگنالهای
الکتروانسفالوگرام پنجرهگذاریشده ،درنظرگرفته شد .برای
محاسبة توان متوسط ،از الگوریتم تخمین چگالی طیف توان
 Welchاستفاده شد.
ج) ویژگیهای غیرخطی -آنتروپی [ :]23آنتروپی یکی از
معیارهایی است که میزان آشوبگونگی سیستم را نشان
میدهد .همچنین مقیاسی برای نرخ تولید اطالعات است که
برای جداسازی سیگنال مفید از نویز در پردازش سیگنال
استفاده میشود .بهطور معمول ،آنتروپی زیاد نشاندهندة

5
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بیروالی و غیرقابل پیشبینی بودن سیگنال است .در این
پژوهش ،آنتروپی تقریبی ،نمونه و طیفی برای سیگنالها
محاسبه شده ،که روابط این سه بهترتیب در معادالت ()2( ،)7
و ( )5ارائه شده است.
()5

)

)𝑟( 𝑚𝐶

𝐶( ApEn = ln

)𝑟( 𝑚+1

که ) Cm(rمیانگین الگو با طول  mو ) Cm+1(rمیانگین الگو با
طول  m+1است.
()6

𝐴

)𝐵(SampEn = -log

که  Aو  Bبهترتیب شامل تمام جفتبردارهای با طول  m+1و
 mاست.
()7

1
𝑓

𝑃 𝑔𝑜𝑙 𝑓𝑃 𝑓∑ = SEn

که  Pfتوان مربوط به فرکانس  fاست.
د) ویژگیهای غیرخطی -بعد فرکتال [ :]29بعد فرکتال نیز
یک معیار کمی از میزان آشوبگونگی سیگنال است ،که در
کاربردهای بسیاری از پردازش سیگنالهای  EEGاستفاده
میشود .در این پژوهش ،بعد فرکتال کتز و پتروسین برای
سیگنالها محاسبه شدهاند ،که روابط این دو بهترتیب در
معادالت ( )8و ( )4ارائه شده است.
)𝐿(

𝑔𝑜𝑙

)𝑑(D = 𝑙𝑜𝑔10

()8

10

که  Lجمع فواصل بین نقاط متوالی و  dفاصلة بین نقطة اول
دنباله با دورترین نقطة آن است.
()9

𝑛
)
𝑁 𝑛+0.4

)𝑛( 𝑙𝑜𝑔10

( 𝑙𝑜𝑔10 (𝑛)+𝑙𝑜𝑔10

الف) شاخص آماری دیویس – بولدین [ :]27شاخص آماری
دیویس -بولدین ،یکی از معروفترین شاخصهای ارزیابی خوشه
است ،که دیویس 5و بولدین 2در سال  5454آن را معرفی کردند.
این شاخص ،بهصورت تابعی از نسبت جمع پراکندگی درون
خوشهها به فواصل میان خوشهها بیان میشود ،که در روابط
( )58و ( )55ارائه شده است.
()11

𝑗𝑆 𝑆𝑖 +
= 𝑗𝑖𝑅
𝑗𝑖𝐷

 Rijدر رابطة ( ،)58مقدار شباهت خوشة  iبه خوشة  jرا نشان
میدهد Si .و  Sjنیز پراکندگی خوشههای  iو  jاست .همچنین
 ،Dijفاصلة بین مراکز دو خوشة  iو  jرا نشان میدهد .درنهایت
شاخص دیویس -بولدین از رابطة ( )55بهدست میآید که در
آن K ،برابر با تعداد کل خوشهها است .هرچه شاخص دیویس-
بولدین کمتر باشد ،درجة تفکیکپذیری بیشتر است.
𝐾

()11

1
) 𝑗𝑖𝑅( 𝐷𝐵𝐼 = ∑ max
𝑗≠𝑖
𝐾
𝑖=1

ب) الگوریتم طبقهبندی  Kنزدیکترین همسایه [:]22

=D

در این روش ،سیگنال  EEGبه یک سیگنال دودویی تبدیل
میشود و  nطول دنباله و  Nتعداد تغییر عالمت در دنبالة
دودویی ساخته شده است.

 -3-2ارزیابی اطالعاتی ویژگیها
روشهای ارزیابی اطالعاتی ویژگیهای استخراجی از
سیگنالهای  ،EEGبرای طبقهبندی یا خوشهیابی ،به دو دستة
David L. Davies

شاخصهای آماری تفکیکپذیری و روشهای مبتنیبر
طبقهبندی ،تقسیم میشوند .شاخصهای آماری تفکیکپذیری،
میزان تمایزپذیری در فضای ویژگی را بهصورت کمی بیان
میکنند .در روشهای طبقهبندی ،نرخ طبقهبندی ویژگیها
محاسبه میشود .در این پژوهش ،برای بررسی میزان
تمایزپذیری ویژگیها در دو دستة سالم و بیمار ،از مقدار آماری
 Pو شاخص آماری دیویس-بولدین استفاده شد .سپس براساس
میزان تمایزپذیری ،ویژگیهای با بیشترین قدرت تفکیک بین
دو دسته برای طبقهبندی دو گروه بیمار و سالم ،با استفاده از
طبقهبندی کنندههای  LDA ،KNNو  SVMانتخاب شد و
طبقهبندی با استفاده از این ویژگیها انجام شد.

5

 ،KNNیک روش طبقهبندی بانظارت است که در آن ،طبقهبند
نمونههای ورودی را براساس شباهت بین آنها و دادههای
آموزش برچسب میزند؛ بهعبارت دیگر ،طبقهبند با مقایسة دادة
جدید بدون برچسب با دادههای پایه ،دربارة طبقهای که نمونة
جدید به آن تعلق دارد ،تصمیمگیری میکند .بهطور کلی برای
یک دادة بدون برچسب ورودی k ،KNN ،تا از نزدیکترین
همسایههای دارای برچسب به این داده را پیدا کرده و این داده
را براساس بیشترین برچسب موجود در این  kداده ،برچسب
Donald W. Bouldin

2
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میزند .این  kداده ،براساس معیار شباهت ،که ما برای آن تعریف
کردهایم ،انتخاب میشوند .بهطور کلی ،دو قانون رایج برای
طبقهبندی دادة جدید در این طبقهبند وجود دارد )5 :اکثریت
آرا و  )2جمع میزان شباهت .در این پژوهش نیز از قانون اکثریت
آرا ،معیار شباهت فاصلة اقلیدسی با مقدار ( k=3بهدلیل وجود
دو دسته و انتخاب عدد فرد) استفاده شد.
ج) الگوریتم طبقهبندی تحلیل تفکیکپذیری

خطی1

[ :]25الگوریتم  LDAبا یافتن ترکیب خطی ویژگیها ،طبیعت
جداپذیر دو یا چند را توصیف میکند؛ درنهایت این ترکیب
خطی ویژگیها ،میتواند برای کاهش بعد یا طبقهبندی خطی
استفاده شود .در شرایطی که نرخ رخدادهای درونگروهی در
گروههای متفاوت ،یکسان نیست ،استفاده از  LDAبرای
طبقهبندی ،گزینة مناسبی است .در طبقهبندی با استفاده از
روش  ،LDAبرای دستیابی به بیشترین جداییپذیری ،نسبت
واریانس بینگروهی به واریانس درونگروهی بیشینه شده ،که
باعث بیشترین جداییپذیری میشود.
د) الگوریتم طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان:]28[ 2
ماشین بردار پشتیبان ،یکی از تکنیکهای طبقهبندی همراه با
نظارت است .مبنای کاری این نوع طبقهبندها بدین صورت است
که با سیر در دادههای ابرصفحهای ،که بیشترین حاشیة امن با
نمونهها را در تمام جهات دارد ،انتخاب میشود .در حالتی که
دادهها ،جداپذیر خطی هستند ،هنگامی که ابرصفحة جداکنندة
بهینه پیدا میشود ،نقاط واقع در حاشیة آن بهعنوان نقاط بردار
پشتیبان معرفی شده و پاسخ بهصورت ترکیب خطی این نقاط
نمایش داده میشود؛ اما در واقعیت ،دادهها بهطور معمول
جداپذیر نیستند و در فضای ویژگیها ،بین دستهها اشتراک
وجود دارد .پس حاشیهای که در باال معرفی شد ،قابلیت
جداسازی دستهها را نخواهد داشت .واضح است که میتوان یک
ابرصفحة غیرخطی برای جداسازی دادهها تعریف کرد؛ اما این
موضوع میتواند به بیشبرازش 3طبقهبند منجر شود .در بسیاری
از موارد جداناپذیری ،استفاده از توابع غیرخطی میتواند به
جداپذیری دادهها منجر شود .نگاشت کرنل ،یک راهحل
جایگزین است که با تصویرکردن غیرخطی دادهها به یک فضای
(معموالً) با ابعاد باالتر ،جداسازی دادهها را امکانپذیر میکند.
در این وضعیت ،تمام مزایای روش  SVMخطی بهدست میآید.
بهعالوه با استفاده از توابع طبقهبندی غیرخطی ،مانند تابع پای
5

Linear Discriminant Analysis
Support Vector Machine
3
Overfitting
2

شعاعی ،9میتوان از گیر افتادن طبقهبند در کمینة محلی
اجتناب کرد.

 -3نتایج
 -1-3بررسیهای آماری
برای اطمینان از داشتن جامعة آماری مناسب ،نیاز است
اطالعات فردی نظیر سن ،شاخص جرم بدن 7و نتایج آزمونهای
روانشناسی سنجش اضطراب و افسردگی ،ازنظر وجود تفاوت-
های آماری معنیدار بین افراد دو گروه بررسی شوند .پس از
کسب آگاهی از نرمال بودن توزیع این موارد با استفاده از آزمون
کولموگروف اسمیرنوف ) ،(P > 0.05آزمون آماری  tنمونههای
مستقل برای بررسی وجود تفاوتهای آماری معنیدار استفاده
شد .با توجه به نتایج بهدستآمده ،هیچگونه اختالف آماری
معناداری با سطح اطمینان  8.87بین مقادیر سن و میزان
افسردگی در دو گروه ذکرشده ،وجود ندارد.
در این مرحله ،توزیع تمام ویژگیهای بهدستآمده ازنظر نرمال
بودن ،با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد.
پس از اطمینان از نرمال بودن جوامع آماری ویژگیها ،آزمون t
نمونة مستقل برای بررسی وجود تفاوت معنیدار در آن ویژگی
میان دو گروه سالم و بیمار استفاده شد .با توجه به نتایج این
آزمون ،مقدار  Pبرای تمام ویژگیها ،جز ویژگی توان مطلق گاما،
برای هر چهار کانال در حالت استراحت ذهنی چشمبسته و
همچنین تمام این ویژگیها ،جز ویژگی توان مطلق گاما ،برای
هر چهار کانال و بعد فرکتال کتز برای کانال  F4در حالت
استراحت ذهنی چشمباز ،کوچکتر از  8.87بوده ،که
نشاندهندة تمایزپذیری دو گروه بیمار و سالم با سطح
معنیداری  8.87است.
تمایزپذیری ویژگیهای استخراجی نیز توسط اندیس دیویس –
بولدین ارزیابی شد .با توجه به نتایج بهدستآمده از این آزمون،
ویژگیهای  ،RMSتوان مطلق باند تتا ،آنتروپی نمونه و آنتروپی
تقریبی در هر چهار کانال برای حالت استراحت ذهنی
چشمبسته (جدول ( ))5و ویژگیهای  RMSو توان مطلق باند
تتا در هر چهار کانال برای حالت استراحت ذهنی چشمباز
(جدول ( ،))2بیشترین تمایزپذیری را بین دو گروه سالم و بیمار
داشتند.

9

Radial Basis Function
7
BMI: Body Mass Index
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جدول ( -)1اندیس دیویس بولدین برای ویژگیهای با بیشترین
تمایز (حالت استراحت ذهنی چشمبسته)
کانال

5.87

8.49

8.58

8.88

توان مطلق
باند تتا

8.87

8.85

5.83

8.47

آنتروپی
نمونه

8.43

8.42

5.82

8.47

آنتروپی
تقریبی

ویژگی

8.48

8.45

8.28

8.47

RMS
مقدار  DBIبه ازای هر

T4

T3

F4

F3

جدول ( -)2اندیس دیویس بولدین برای ویژگیهای برتر (حالت
استراحت ذهنی چشمباز)

تتا

5.2

8.45

5.82

8.49

بهازای هر ویژگی

5.89

5

8.88

8.57

RMS

مقدار DBI

T4

T3

F4

F3
توان مطلق باند

کانال

برچس

درصد صحت
SVM

KNN

LDA

ویژگی

55.8
7

58.4
9

7.85

7.57

بیمار

3.75

3.92

5.49

2.22

سالم

28.8
3

52.3

55.9
2

53.9
4

بیمار

2.84

5.58

8.43

8.82

سالم

8.35

8.32

8.34

8.35

بیمار

8.73

8.79

8.77

8.72

سالم

8.95

8.9

8.92

8.9

بیمار

8.74

8.2

8.2

8.25

سالم

آنتروپ
ی
تقریبی

4.4

58

9.78

7.29

بیمار

3.22

3.99

2.87

2.89

سالم

RM
S

32.8

73.4
3

5.39

52.5
8

بیمار

2.97

5.47

5.88

5

سالم

82.79
%

RMS

T4

T3

F4

F3

ب

جدول ( -)4نتایج حاصل از طبقهبندی دو گروه بیمار و سالم با
استفاده از ویژگیهای منتخب

تتا

توان مطلق باند

نمونه

آنتروپی

حالت استراحت ذهنی چشمبسته

توان
مطلق
باند تتا

حالت
استراحت
ذهنی
چشمباز

88.47
%

%24.89
%55.58

ویژگیهای برتر

جدول ( -)3مقادیر میانگین مربوط به ویژگیهای برتر در دو
گروه بیمار و سالم

ویژگیهایی که در بخش  ،5-3با توجه به مقادیر اندیس
دیویس-بولدین ،بیشترین تفکیکپذیری را بین دو دسته ایجاد
میکردند ،بهعنوان ویژگیهای منتخب شناسایی شدند .برای
سیگنالهای گرفتهشده در وضعیت استراحت ذهنی چشمبسته،
ویژگیهای  ،RMSتوان مطلق باند تتا ،آنتروپی نمونه و آنتروپی
تقریبی و همچنین برای سیگنالهای ثبتشده در وضعیت
استراحت ذهنی چشمباز ،ویژگیهای  RMSو توان مطلق باند
تتا ،در هر چهار کانال بهعنوان ویژگیهای برتر شناسایی شدند.
ارزیابی طبقهبندیکنندهها ،با روش اعتبارسنجی متقابل  4فولد
انجام شد .به این صورت که هربار ویژگیهای مربوط به هر هفت
پنجرة سیگنالهای یک شرکتکننده ،بهعنوان دادة تست کنار
گذاشته شده و طبقهبند با بور زدة سایر دادهها آموزش داده
میشد؛ ازاینرو دادة تست برای طبقهبند ،بهطور کامل جدید
میشد .نتایج مربوط به طبقهبندی دو گروه بیمار و سالم با سه
طبقهبند  KNN ،LDAو  ،SVMدر جدول ( )9ارائه شده است.

وضعیت ذهنی

میانگین مربوط به هرکدام از این ویژگیها ،در دو گروه سالم و
بیمار و برای دو حالت استراحت ذهنی چشمباز و چشمبسته ،در
جدول ( )3ارائه شده است.

 -2-3طبقهبندی

RMS ،
توان مطلق
باند تتا،
آنتروپی
نمونه و
آنتروپی
تقریبی

 ،توان
مطلق باند
تتا

RMS

%52.52 %52.54

استراحت
چشمبسته

استراحت
چشمباز

در این مرحله ،نتایج حاصل از طبقهبندی برای هرکدام از
تکویژگیهای باال نیز ارزیابی شد .این نتایج در جدول ( )7آمده
است.
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جدول ( -)5نتایج حاصل از طبقهبندی دو گروه بیمار و سالم با
استفاده از ویژگیهای برتر

ویژگیهای برتر

%54.32

%54.32

%22.25

توان مطلق
باند تتا

%89.53

%78.53

%27.85

آنتروپی
نمونه

%89.53

%22.25

%24.89

آنتروپی
تقریبی

%82.79

%88.47

%55.58

RMS

%54.32

%55.58

%28.27

توان مطلق
باند تتا

استراحت چشمبسته

%59.2

%59.2

%88.84

RMS

شکل ( -)3نمودار جعبهای توزیع ویژگی  RMSهر چهار کانال در
حالت استراحت ذهنی چشمبسته ،در دو گروه بیمار و سالم

 -4بحث و نتیجهگیری

استراحت چشمباز

SVM

KNN

LDA

وضعیت ذهنی

درصد صحت

با توجه به نتایج ارائهشده در جدولهای ( )9و ( ،)7ویژگیهای
استخراجی از سیگنالهای  EEGدر وضعیت استراحت ذهنی
چشمبسته نسبت به وضعیت استراحت ذهنی چشمباز،
تمایزپذیری دو گروه بیمار و سالم را بهتر نشان میدهد.
همچنین با توجه به نتایج ،ویژگی  RMSدر وضعیت استراحت
ذهنی چشمبسته ،بهترین ویژگی تفکیککنندة افراد بیمار و
سالم در میان تمام ویژگیهای استخراجشده است .افزایش
 RMSبا میانگین در وضعیت استراحت ذهنی چشمبسته در
کانال  :5بیمار  7.57و سالم  ،2.22کانال  :2بیمار  7.85و سالم
 ،5.49کانال  :3بیمار  58.49و سالم  ،3.92کانال  :9بیمار
 55.87و سالم  3.75اتفاق افتاده است .شکل ( )3نمودار
جعبهای توزیع این ویژگی در چهار کانال و در حالت استراحت
ذهنی چشمبسته را برای دو گروه سالم و بیمار نشان میدهد،
که تفاوت میان دو گروه در این شکل بهوضوح مشاهده میشود.

هدف این پژوهش ،امکانسنجی تشخیص تومور مغزی با
استفاده از سیگنالهای الکتروانسفالوگرام و معرفی ویژگیهای
مرتبط با این بیماری است .برای این منظور ،از دو گروه بیمار و
سالم هرکدام بهترتیب شامل  7نفر ( 3خانم و  2آقا) بیمار مبتال
به تومور مغزی و  9نفر ( 2خانم و  2آقا) سالم ،دعوت به همکاری
شد .سیگنالهای الکتروانسفالوگرام پایة ثبتشده در دو وضعیت
استراحت ذهنی چشمبسته و چشمباز و نتایج آزمونهای
سنجش اضطراب و افسردگی هر دو گروه ،ارزیابی اطالعاتی
شدند.
پس از پیشپردازش و استخراج ویژگی از سیگنالهای هر دو
گروه بیمار و سالم ،این ویژگیها با استفاده از آزمونهای آماری
ارزیابی اطالعاتی شدند .براساس نتیجة این آزمونها ،در هر دو
وضعیت استراحت ذهنی چشمبسته و چشمباز ،تمام ویژگیهای
استخراجشده ،جز ویژگی توان مطلق گاما ،مقادیر  pکمتر از
 8.87را داشته و بین دو گروه بیمار و سالم ،تمایز ایجاد میکنند.
در پژوهشهای پیشین ،امواج گاما را به فعالیتهای شناختی
مغز نسبت دادهاند []24؛ ازاینرو با توجه به نتایج بهدستآمده،
احتمال دارد که بروز تومور مغزی ،تأثیر چندانی بر فعالیتهای
شناختی مغز نداشته باشد.
در مرحلة بعد ،اندیس دیویس بولدین برای تمام ویژگیهای
استخراجی از سیگنالهای هر دو گروه بیمار و سالم محاسبه
شد .براساس مقادیر بهدستآمده برای این اندیس در وضعیت
استراحت ذهنی چشمبسته ،ویژگیهای  ،RMSتوان مطلق باند
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تتا ،آنتروپی نمونه و آنتروپی تقریبی و در وضعیت استراحت
ذهنی چشمباز ،ویژگیهای  RMSو توان مطلق باند تتا
بیشترین تمایزپذیری را بین دو گروه سالم و بیمار نشان دادند.
 RMSیا مجذور میانگین مربعات ،بهنوعی نشاندهندة میزان
پراکندگی داده است .کارکرد مغز از هر ثانیه تا ثانیة دیگر ،در
حال تغییر است .با اینکه این تغییرات میتواند برای یادگیری،
مفید باشند؛ اما زیاد بودن آن در هر فرد ،میتواند نشاندهندة
بروز یک بیماری باشد .بسیاری از موارد افزایش تغییرپذیری،
میتواند در اثر بیماریهایی با مکانیسمهای پاتوفیزیولوژیکی،
مانند بیماریهای اوتیسم ،دیسلکسیا 5کمبود توجه و
اسکیزوفرنی ،ایجاد شود [ .]38در این پژوهش نیز افزایش
 ،RMSبهنوعی نشاندهندة افزایش این تغییرپذیری در هر فرد
است؛ پس با توجه به نتایج حاصل ،میتوان نتیجه گرفت که
بیماری تومور مغزی نیز به افزایش تغییرپذیری در فعالیت مغز
افراد منجر میشود .با درنظر گرفتن رابطة ( ،)3مشاهده میشود
که  RMSمیتواند نشاندهندة انرژی سیگنال باشد .با توجه به
اینکه در بیماران مبتال به تومور مغزی ،با افزایش  RMSمواجه
شدیم ،از جنبة افزایش انرژی ،نتیجه میگیریم که تعداد
نورونهای فعال کم شده است .این نتیجه ،با توجه به اینکه
تومورهای مغزی ،بافت اطراف خود را تخریب میکنند ،نیز
قابلتوجیه است.
در مطالعات پیشین روی تشخیص تومور مغزی با استفاده از
سیگنالهای  ،EEGبه افزایش توان فرکانسهای پایین مغزی
(دلتا) در مبتالیان به این بیماری اشاره شدهاست []57 .5؛ اما
در هیچکدام از آنها ،میزان اضطراب و افسردگی
شرکتکنندگان ارزیابی نشده است .بروز این بیماری میتواند به
ناراحتیهای روحی ،چون اضطراب و افسردگی ،منجر شود و در
هنگام بروز اضطراب/افسردگی حاد نیز با افزایش توان باندهای
فرکانسی پایین (دلتا و تتا) مواجه هستیم []35؛ ازاینرو در این
پژوهش با سنجش میزان اضطراب و افسردگی شرکتکنندگان،
با استفاده از پرسشنامة  HADSو نبودن هیچکدام از
شرکتکنندگان در محدودة اضطراب/افسردگی حاد ،از نداشتن
ارتباط افزایش توان باند تتا با این موضوع ،اطمینان حاصل
کردیم.
پیچیدگی سیگنال با قابلپیشبینی نبودن یا بینظمی 2سیگنال
فیزیولوژیک تعبیر میشود؛ برای مثال ،سیگنالهای نامنظم با
توجه به قابلپیشبینی نبودن ،پیچیدگی بیشتری نسبت به
سیگنالهای منظم دارند [ .]32آنتروپی تقریبی و آنتروپی
Dyslexia

5

نمونه ،میزان پیچیدگی سیگنال را میسنجند .نتایج این پژوهش
نشان میدهد ،که اختالف معناداری بین سیگنالهای EEG
بیماران مبتال به تومور مغزی و افراد سالم ازنظر پیچیدگی وجود
دارد .مقادیر آنتروپی تقریبی و آنتروپی نمونه در بیماران مبتال
به تومور مغزی ،کمتر از افراد سالم است ،که نشاندهندة
پیچیدگی بیشتر سیگنال  EEGدر افراد سالم ،نسبت به
مبتالیان به تومور مغزی است.
نتایج بهدستآمده در این پژوهش نشان میدهد که بروز تومور
مغزی ،تمایز معنیداری در ویژگیهای خطی استخراجی از
سیگنالهای  EEGبیماران نسبت به افراد سالم ،ایجاد میکند.
بهدلیل ساده و کمهزینه بودن محاسبة این ویژگیها ،پیشنهاد
میشود که در پژوهشهای آتی ،یک الگوریتم برخط برای
تستهای دورهای غربالگری افراد با ریسک باال برای ابتال به
این بیماری با استفاده از این ویژگیها ،ارائه شود .همچنین با
بهینهسازی الگوریتمهای طبقهبندی موجود ،میتوان با استفادة
همزمان از ویژگیهای خطی و غیرخطی ،به امکانسنجی
تشخیص تومور گلیوما از مننژیما پرداخت.

 -5سپاسگزاری
این مقاله ،از پایاننامة کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت
مدرس استخراج شده است.
با تشکر از بخش الکترودیاگنوستیک بیمارستان لقمان حکیم
تهران ،که ما را در ثبت دادههای الکتروانسفالوگرام استفادهشده
در این پژوهش یاری کردند.
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