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ABSTRACT

Prediction

Today, in order to decide on many cardiac surgeries, and whether the patient is able to
get under surgery or the time of surgery is passed, it is necessary to measure pulmonary
vascular resistance and if the resistance is above a threshold, the patient is considered to
be non-surgery; and sometimes, some therapies are used to reduce the resistance of the
pulmonary arteries to the initial disease of the arteries, in which, in order to track down
the resistance of the pulmonary vascular, a re-measurement of this parameter is required.
Currently, the golden standard of this measure is the use of catheterization procedures,
which are aggressive and associated with complications. The purpose of this study is to
replace a non-invasive method, rather than an invasive method of cardiac
catheterization, by predicting pulmonary vascular resistance based on
echocardiographic data by artificial neural networks. Research was performed on 591
patients. Echocardiography was recorded for all subjects, and the echocardiographic
data (mPAP, dPAP, sPAP, PCWP, CO) as the neural network input and pulmonary
vascular resistance of all patients who were subjected to previous catheterization was
evaluated as the output of the neural network and thus, it was obtained, the relationship
between echocardiography data and PVRcath. The proposed neural network was
typically learned with 75% of the data, and was tested with 25% of the data, and these
ratios were modified to better learn the neural network. As a result of implementation,
the mean squared error, respectively, for the learning and testing data for the proposed
neural network, was 0.37 and 0.27 for the first model, 14.67 and 10.76 for the second
model, and 15.82 and 9.58 for the third model.
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واژههای کلیدی

چکیده

پیشبینی

امروزه جهت تصمیمگیری در مورد بسیاری از عملهای جراحی قلب و بررسی شرایط و آمادگی بیمار
برای انجام عمل جراحی ،از روش اندازهگیری مقاومت عروق ریوی استفاده میشود .اگر مقدار این مقاومت
از یک حد آستانه بالاتر باشد ،بیمار به عنوان غیرقابل عمل در نظر گرفته شده و حتی گاهی درمانهایی
برای کاهش مقاومت عروق ریوی در مراحل اولیهی بیماریهای این عروق انجام میشود که برای پیگیری
کاهش مقاومت عروق ریوی نیز لازم است تا این پارامتر مجددا اندازهگیری شود .در حال حاضر تنها معیار
برای اندازهگیری این پارامتر ،استفاده از روشهای کاتتریسم است که روشی تهاجمی بوده و با عوارض
جانبی زیادی همراه است .هدف از انجام این تحقیق ،ارائهی یک روش غیرتهاجمی به جای روش تهاجمی
کاتتریزاسیون قلبی ،از طریق پیشبینی مقاومت عروق ریوی بر مبنای دادههای اکوکاردیوگرافی توسط
شبکههای عصبی مصنوعی میباشد .این تحقیق روی  952بیمار صورت گرفته است .پس از انجام
اکوکاردیوگرافی برای تمامی بیماران ،دادههای اکوکاردیوگرافی ()CO ،PCWP ،sPAP ،dPAP ،mPAP
به عنوان ورودی شبکهی عصبی و مقاومت عروق ریوی تمام بیماران (حاصل از کاتتریزاسیون قلبی) به
عنوان خروجی شبکهی عصبی مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت ارتباط بین دادههای اکوکاردیوگرافی
و  PVRcathبه دست آمده است .برای بررسی عملکرد شبکهی عصبی پیشنهادی ،به طور معمول از
 %49دادهها برای آموزش و از  %89دادهها برای آزمون استقاده شده و همچنین برای آموزش بهتر شبکه ی
عصبی ،این نسبتها تغییر داده شده است .در نتایج پیادهسازی ،میانگین مربعات خطا به ترتیب برای
دادههای آموزش و آزمون شبکهی عصبی پیشنهادی در مدل اول برابر با  0/34و  ،0/84در مدل دوم
برابر با  25/84و  20/48و در مدل سوم برابر با  29/68و  5/96به دست آمده است.
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ریوی کمک میکند تا فشار خون ریوی پیشمویرگی از فشار
خون ریوی پسمویرگی متمایز شده و با کاتتریزاسیون بطن
راست اندازهگیری شود [ .]28 ،22اخیرا از شبکههای عصبی
بازگشتی 5با دادههای ثبت الکترونیکی سلامت برای پیشبینی
خطرات ناشی از بیماری استفاده میشود .در سال  8026از یک
شبکهی عصبی بازگشتی بر اساس دادههای واقعی  9EHRبرای
پیش بینی ریسک ابتلا به نارسایی قلبی استفاده شده است
[ .]23در سال  8028چنگ و همکارانش یک رویکرد یادگیری
عمیق در شبکههای عصبی را برای فنوتیپی از پیشینهی
الکترونیکی سلامت بیماران ارائه کرده و برای اولین بار -EHR
ها را به عنوان یک ماتریس زمانی برای هر بیمار روی یک بعد
نشان دادهاند [ .]25در پژوهشهای اخیر به طور وسیعی از
ابزارهای هوش مصنوعی برای پیشبینی بیماریهای مختلف
استفاده شده است .برای مثال در مقالهی [ ]29از شبکههای
عصبی بازگشتی برای پیش بینی نارسایی قلبی استفاده شده
است .همچنین میتوان از سیستمهای مقایسهای شبکههای
عصبی برای تشخیص تومورهای مغزی و سرطان سینه با انجام
پردازش روی تصاویر  8MRIو ماموگرافی استفاده کرد .در سال
 8029مدل طبقهبندی اتوماتیک تومور مغزی در تصاویر MRI
با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی بازگشتی ارائه شده
است [.]25
به طور کلی هدف از انجام این تحقیق ،حذف روشهای تهاجمی
اندازهگیری مقاومت عروق ریوی و جایگزین کردن یک سیستم
هوشمند جهت تخمین این پارامتر با دقت بالا میباشد (با توجه
به اینکه مقدار این پارامتر در افراد سالم کمتر از یک است).

امروزه جهت تصمیمگیری در مورد انجام بسیاری از عملهای
جراحی قلب و بررسی شرایط و آمادگی بیمار برای انجام عمل
جراحی ،از روش اندازهگیری مقاومت عروق ریوی استفاده
میشود .اگر مقدار این مقاومت از یک حد آستانه بالاتر باشد،
بیمار شرایط عمل جراحی را ندارد  .در حال حاضر تنها معیار
برای بررسی مقاومت و فشار عروق ریوی و برونده بطن راست،
استفاده از روشهای تهاجمی مانند کاتتریسم است .از روش
اکوکاردیوگرافی نیز برای اندازهگیری مقاومت عروق ریوی
استفاده می شود ،اما دقت و ضریب اطمینان این روش کمتر از
روش کاتتریسم است .هدف اصلی این پژوهش جایگزین کردن
روشی غیرتهاجمی برای دستیابی به نتایج مطلوب و قابل
اطمینان میباشد .هوش مصنوعی در حوزهی سلامت به معنای
استفاده از الگوریتمهایی است که در تجزیه و تحلیل اطلاعات
پزشکی پیچیده از شناخت انسان استفاده میکنند .شبکههای
عصبی مصنوعی 2یکی از جدیدترین زمینههای پژوهشی در
حوزهی هوش مصنوعی بوده که از مهمترین شاخههای اصلی
آن میتوان به پردازش تکاملی ،سیستمهای فازی ،سیستمهای
خبره ،شبکههای عصبی و یادگیری عمیق اشاره کرد [.]2
شبکههای عصبی مصنوعی سامانههایی کاملا پیچیده و
غیرخطی برای یادگیری و ایجاد دانش هستند که در پزشکی
میتوان از آنها برای طبقهبندی افراد به دستههای بیمـار یـا
سـالم استفاده کرد .طبقـهبنـدی و پیشبینی وضعیت بیمار بر
اساس عوامل خطر یکی دیگر از کاربردهـای شبکههای عصبی
مصنوعی است [ .]5-8به طور کلی شبکههای عصبی با یادگیری
یک رویداد و یافتن روابط بین دادههای ورودی و خروجی آن،
می توانند تغییرات خروجی را نسبت به ورودیهای مختلف
پیشبینی کنند .در این مقاله ،با توجه به اهمیت اندازهگیری
مقاومت عروق ریوی در عملهای جراحی ،پارامترهای وابسته
به آن از طریق اکوکاردیوگرافی استخراج شده و مقدار مقاومت
عروق ریوی پس از کاتتریسم قلبی بر اساس دادههای
اکوکاردیوگرافی و با استفاده از شبکهی عصبی تخمین زده شده
است .مقاومت عروق ریوی ارزیابی شده توسط کاتتریزاسیون
بطن راست ،به عنوان معیاری برای پیشبینی مرگومیر در
بیماران مبتلا به  8PAHو  3ILDبه شمار میرود [ .]4-9مقاومت
عروق ریوی یک معیار تشخیصی برای ارزیابی فشار خون ریوی
در بیماران قلبی میباشد [ .]20-6اندازهگیری مقاومت عروق

شبکه ی عصبی مصنوعی ،مدل ساده شدهای از یک سیستم
مرکزی است که در طراحی آن از مغز انسان الهام گرفته شده
است .شبکهی عصبی مصنوعی یک شبکهی محاسباتی است که
هدف آن شبیهسازی شبکههایی از سلولهای (نورون) سیستم
عصبی مرکزی میباشد .ساختار یک شبکهی عصبی شامل
تعدادی واحد پردازش (نورون) و ارتباطهای بین آنها (اتصالات
وزندار) بوده که مقدار وزن این اتصالات نشان دهندهی قدرت
آنها میباشد .به یک زیرگروه از عناصر پردازش در شبکهی
عصبی ،لایه گفته میشود .شبکهی عصبی مورد استفاده در این
مطالعه شامل سه لایهی مختلف است .لایهی اول ،لایهی ورودی
5

 -2شبکههای عصبی مصنوعی
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است که یک رابط با محیط را نشان داده و لایهی آخر شبکهی
عصبی ،خروجی نهایی را تولید میکند .طبقـهبنـدی و
پیشبینی وضعیت بیمار بر اساس عوامل خطر ،یکی از
کاربردهـای شبکههای عصبی مصنوعی است .شـبکههای
عـصبی مصنوعی در حل مسایلی که راه حل الگـوریتمی ندارند،
مسایلی که راه حل الگوریتمی بسیار پیچیـدهای دارند و نیز
مسایلی کـه بـرای انـسان آسـان امـا بـرای کامپیوتر دشوار
هستند (مانند تـشخیص تـصاویر یا پیشبینـی بـر اساس
دانـش گذشـته) کاربرد زیادی دارند .یک شبکهی عصبی
مصنوعی با پردازش دادههای موجـود ،دانـش و قـوانین نهفته
در درون دادهها را به ساختار شبکه منتقل کرده و بـر اسـاس
محاسـباتی که روی دادههای آموزش انجام میدهد ،قوانین کلی
موجود در درون دادهها را فرا میگیرد .یکی از مهمترین
ویژگیهای شبکههـای عـصبی ،قابلیـت یـادگیری آنهـا
اسـت .قابلیت یادگیری به معنای توانـایی تنظـیم پارامترهـای
شـبکه در مـسیر زمـان و بـا شرایط مختلف است تا شبکهی
آمـوزش داده شـده بتوانـد کارآمـدی خـود را در یـک وضـعیت
خاص ،با وجود تغییرات اندک شـرایط محیطـی ،حفـظ نماید.
پس از یک آموزش مناسب ،شبکه میتواند در صورت برخورد
بـا یـک ورودی جدیـد که درجریان آموزش با آن مواجه نشده
است ،با استفاده از فرایند درونیـابی ،خروجی مناسبی را ارائه
دهد .ساختار کلی شبکههـای عـصبی مـصنوعی در شکل ()2
نشان داده شده است [.]26

 -1مقاومت عروق ریوی
مقاومت عروق ریوی دارای نقش پیشبینی کننده در فرایند
ارزیابی وضعیت بیماران مبتلا به فشار خون ریوی و نارساییهای
مزمن قلبی بوده و یک پارامتر مهم برای تشخیص بیماران مبتلا
به نارسایی قلبی به شمار میرود [ .]28 ،22بیماران مبتلا به
فشار خون ریوی بالا به عنوان موارد مشکوک به بیماری قلبی
شناخته شده و برای ارزیابی پارامترهای همودینامیک مانند
 ،PVRتحت عمل کاتتریزاسیون بطن راست قرار میگیرند.
در روشهای تهـاجمی ،مقاومـت عـروق ریـوی بـا اسـتفاده از
نســبت گرادیــان فشــار درون ریــوی بــه جریــان درون ریــوی
حاصــل شـــده در حـــالی کــه ایـــن مقـــدار در روشهـــای
غیرتهـــاجمی بـــا اســـتفاده از نســـبت ســـرعت برگشـــت
تریکوســپید بــه انتگــرال زمــان و ســرعت جریــان خروجــی
بطن راست به دست میآید (رابطهی .]24 ،28 ،22[ )2
()2

TRV
)∗ 10 + 0.16 (PVRecho
TVIRVOT

در رابطهی ( PVRecho ،)2مقاومت عروق ریوی حاصل از
اکوکاردیوگرافی (گرادیان) TRV ،نارسایی دریچهی تریکوسپید
( )cm/sو  TVIRVOTانتگرال زمانی سرعت جریان خروجی
بطن راست ( )cmمیباشد .همچنین مقاومت عروق ریوی با
استفاده از رابطهی ( )8محاسبه میشود [.]22 ،6
()8

m PAPecho − PCWP
COecho

= PVR

در رابطهی ( mPAP ،)8میانگین فشار شریان ریوی حاصل از
اکوکاریوگرافی ( PCWP ،)mmHgفشار گوه مویرگی ریوی
( )mmHgو  COبرونده قلبی اکو ( )lit/minمیباشد.

 -4روش جمعآوری دادهها و انتخاب بیماران
شکل ( -)3ساختار کلی شبکههای عصبی مصنوعی چندلایه

در شکل ( ،)2لایهی اول بیانگر لایهی ورودی شبکهی عصبی
است .لایهی دوم (لایههای پنهان) که در وزنها ضرب میشود،
به صورت بازگشتی و بر اساس تعداد دفعات آموزش 2داده،
گرادیان نزولی را اصلاح کرده و خطای پیشبینی را کاهش
میدهد که این عمل به منظور آموزش شبکهی عصبی انجام
میشود .لایهی انتهایی نیز بیانگر خروجی شبکهی عصبی
(هدف مورد پیشبینی) میباشد.
Epoch

از میان بیماران قلبی که برای انجام کاتتریزاسیون بطن راست
جهت ارزیابی همودینامیک ریوی به درمانگاههای مرکز
تحقیقاتی ،آموزشی و درمانی شهید رجایی مراجعه کردند ،تنها
افرادی برای انجام این مطالعه انتخاب شدند که به یکی از
بیماریهای ،HF ،CHF ،ICMP ،CTEPH ،PH ،PAH ،DCM
 Ischemic Cardio Myopathyیا Dilated Cardio Myopathy
مبتلا بودند .به دلایل مختلف ،تعدادی از بیماران در جمعآوری
دادههای اکو در نظر گرفته نشدند که از آن جمله میتوان به
بیماران دارای فلج یا فیبریلاسیون دهلیزی یا هر آریتمی دیگری

2
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که مانع اندازهگیریهای اکوکاردیوگرافی شود ،بیماران دارای
سابقهی جراحی قلب مانند پیوند عروق کرونری و هر گونه
ترمیم یا تعویض دریچهی قلب ،بیماران دارای مشکل ریوی
پیشرفته و بیماران دارای مشکلات قلبی مادرزادی اشاره کرد.
بیماران با توجه به تاریخچه ،معاینهی فیزیکی ،اکوکاردیوگرافی،
الکتروکاردیوگرافی و نتایج منفی آزمایشهای غیرتهاجمی و
تهاجمی برای بیماریهای قلبی و عروقی در مردان و زنان
انتخاب شدند .از میان  952فرد منتخب 525 ،بیمار از پایگاه
اطلاعاتی دادههای مرکز قلب و بقیه از میان مراجعه کنندگان
انتخاب شدند .با توجه به لزوم دسترسی به تعداد بیماران
بیشتر برای به دست آوردن نتایج دقیقتر و بهینهتر ،بقیهی
دادههای مورد نیاز از سیستم مدیریت انفورماتیک بیمارستان و
مرکز تحقیقاتی ،آموزشی و درمانی شهید رجایی و پروندههای
بیمارانی که دارای معیارهای ورود بودند استخراج گردید.

 -1روش انجام اکوکاردیوگرافی
در این مطالعه ،اکوکاردیوگرام داپلر دوبعدی رنگی برای هر فرد
با استفاده از یک سیستم 2با مبدل فاز هارمونیک فرکانس متغیر
سهبعدی در محدودهی فرکانسی  MHz 3/5-2/4و عمق 20/0
 cmدرست قبل از انجام کاتتریزاسیون بطن راست انجام شده
است .عملکرد سیستولیک بطن چپ در زمانهای کسر تخلیه
با استفاده از روش سیمپسون دو وجهی مورد ارزیابی قرار گرفته
و عمل کرد سیستولیک بطن راست ،مطابق با دستورالعمل
انجمن اکوکاردیوگرافی آمریکا برای ارزیابی اکوکاردیوگرافی
بطن راست در بزرگسالان و با استفاده از پارامترهای TAPSE8
و  TDTLASV3مورد ارزیابی قرار گرفته است.
پارامتر  TAPSEبیانگر حرکت رو به جلوی آنولوس دریچهی
تریکوسپید در زمان سیستول در واحد  mmبوده و پارامتر
 TDTLASVبیان گر سرعت حرکت قسمت خارجی آنولوس
دریچهی سهلتی با استفاده از داپلر بافتی در واحد cm/s
میباشد.
مقادیر  TAPSEکمتر از  mm 28و  TDTLASVکمتر از 20
 cm/sنشان دهندهی وجود یک اختلال عملکردی در بطن
راست میباشد [.]8
در نهایت ،مساحت دهلیز راست ( )cm2در انتهای فاز سیستول
در نمای چهار وجهی اندازهگیری شده است .مقادیر ارزیابی شده
و مشخصات تمام بیماران در جدول ( )2ارائه شده است.
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جدول ( -)2مشخصات بیماران انتخاب شده
پیشمویرگی
()n=846

پسمویرگی
()n=323

pvalue

سن

54/3±20/9

35±22

NS

مرد  /زن
(m2) BSA

222 / 284
2/98±0/05

882 / 58
2/8±0/28

...
0/002

(mmHg) Systolic BP

204/9±26

208/8±25

NS

(mmHg) Diastolic BP

89±22

86±28

NS

(beat/min) Heart Rate

62±80

68±24

NS

(mm) TAPSE

28/9±8

28/6±8/6

0/000a
0/000b

28/2±9/3

28/4±5/2

0/000a
0/000b

(cm2/m2) RAA Index

در این جدول BSA ،مساحت سطح بدن Systolic BP ،فشار
خون در فاز سیستول Diastolic BP ،فشار خون در فاز
دیاستول Heart Rate ،ضربان قلب RAA ،مساحت دهلیز
راست a ،فشار خون ریوی پیشمویرگی در مقابل وضعیت
نرمال b ،فشار خون ریوی پسمویرگی در مقابل وضعیت نرمال
و  NSبیانگر غیرمعنیدار بودن میباشد.

 -6روش انجام مطالعه بر پایهی کاتتریزاسیون
بطن راست
تمام بیماران (افراد مورد مطالعه) در آزمایشگاه کاتتریزاسیون با
کاتترهای ترمودیلوسیون 5سهحفرهی بالندار مدل ( )F4و
مانیتورهای مراقبت مورد آزمایش قرار گرفته و تمام
اندازهگیریها در حالت استراحت (خوابیده به پشت) ،در حالی
که فرد در هوای اتاق تنفس میکنند ،انجام شده است .فشار در
سه ضربان متوالی قلب در پایان انقباض به طور میانگین
اندازهگیری شده و متغیرهای میانگین فشار دهلیز راست،
فشارهای سیستولیک و پایان دیاستولیک بطن راست ،فشار
شریان ریوی در فازهای سیستول ،دیاستول و مقدار میانگین
آن ،فشار گوهای مویرگی ریوی ،9اشباع اکسیژن وریدی و
خروجی قلب 8از طریق ترمودیلوسیون و تکنیک فیک برای هر
بیمار محاسبه شده است .در نهایت ،مقاومت عروق ریوی با
استفاده از رابطهی ( )3محاسبه شده است [.]4 ،8 ،8
()3

m PAP − PCWP
CO

= PVR

Gevivid7
)Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion (TAPSE

2

5

8

9

TissueDopplerDerivedTricuspidLateralAnnularSystolicVelocity

3

Thermodilusion
Pulmonary Capillary Wedge Pressure
8 Cardiac Output
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در این رابطه mPAP ،میانگین فشار شریان ریوی در واحد
 PCWP ،mmHgفشار گوهی مویرگی ریوی در واحد mmHg
و  COبرونده قلبی در واحد  lit/minمیباشد .پارامترهای به
دست آم ده از کاتتریزاسیون قلب (بطن) راست در جدول ()8
ارائه شده است.
جدول ( -)2پارامترهای جاصل از کاتتریزاسیون بطن راست
پیشمویرگی
()n=846

پسمویرگی
()n=323

فشار )mmHg( RA

5/8±3/5

20/9±504

فشار )mmHg( RVS

65/8±33/2

98/6±24

)mmHg( RVEDP
)mmHg( SPAP

5/3±5
66/6±38

22/3±9
96±28/8

)mmHg( DPAP

56/8±26/5

85/3±4/5

میانگین )mmHg( PAP

80/4±82/8

35/5±20/8

)mmHg( PCWP

20/6±3/8

88/8±6/2

)mmHg( TPG

90/8±82

22/3±4

)wood( PVR

28/8±4/5

3/3±2/5

Thermodilution PVR
()wood

28/3±6/3

8/5±2/4

FICK CO Thermodilution
()Lit/min

5/8±2/3

3/5±2/2

cI Thermodilution
()Lit/min/m2

8/9±0/5

8/2±0/8

)Lit/min(FICK CO

5/5±2/9

3/6±2/4

در این جدول cI ،شاخص قلبی CO ،برونده قلبی DPAP ،فشار
شریان ریوی در فاز دیاستول PCWP ،فشار گوهی مویرگی
ریوی RA ،دهلیز راست RV ،بطن راست RVEDP ،فشار بطن
راست در پایان دیاستول RVSP ،فشار بطن راست در فاز
سیستول SPAP ،فشار شریانی ریوی در فاز سیستول و TPG
گرادیان ترانسپولمونری میباشد.

 -7آموزش شبکهی عصبی بر مبنای دادههای
واقعی PVR

شده ،دادههای عددی مرتب و نرمالسازی شده است (تمام دادهها
به مقدار ماکزیمم دادهها تقسیم شدهاند) .همانطور که در بخش
جمعآوری دادهها ذکر شد ،تعداد کل بیماران انتخاب شده برابر
با  952نفر بوده که به طور معمول از  %49بیماران برای آموزش
شبکهی عصبی و از  %89بیماران برای تست شبکهی عصبی
استفاده شده است .البته درصد بیماران آموزش و تست بنا بر
شرایط مختلف ،مانند زمانی که به دست آوردن بهترین خطا مد
نظر باشد ،میتواند تغییر کند .منظور از خطا ،میانگین مربعات
خطا 2یا اختلاف بین دادههای واقعی و پیشبینی شده میباشد.
شبکه با چهار لایه ،تعداد نورونهای مختلف در هر لایه ،نرخهای
آموزش متفاوت-epoch ،ها (تعداد دورههای آموزش شبکهی
عصبی) و وزنهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته است.
ساختارهای شبکهی عصبی نقش بسیار مهمی در بهبود خروجی
دارند ،تا حدی که میتواند خطای خروجی شبکه را به میزان قابل
توجهی کاهش یا افزایش دهد .نرخ یادگیری مناسب و تعداد
دفعات یادگیری بیشتر میتواند در یادگیری بهتر شبکه و در
نتیجه کاهش خطا در خروجی بسیار موثر باشد .همچنین ممکن
است افزایش بیش از حد تعداد دفعات آموزش شبکهی عصبی،
باعث بروز پدیدهی سرریز و افزایش میزان خطا گردد .در تمامی
مدلهای ارائه شده ،تعداد لایهها ،نورونهای هر لایه ،وزنها و
تعداد دفعات آموزش شبکهی عصبی برای رسیدن به بهترین مدل
با کمترین خطای دادههای آموزش و تست ،با استفاده از روش
سعی و خطا به دست آمده است.

 -1آموزش شبکهی عصبی بر مبنای ورودی
اکو و خروجی واقعی PVRcath
در گام بعد جهت بررسی رابطهی برخی از معادلات غیرخطی با
مقاومت عروق ریوی ،سعی شد تا مقاومت عروق ریوی حاصل
از کاتتریزاسیون با استفاده از پارامترهای به دست آمده از
اکوکاردیوگرافی محاسبه گردد .بنابراین از پارامترهای
اکوکاردیوگرافی نظیر قطر ورید اجوف تحتانی ،8فشار شریان
ریوی در فاز سیستولیک ،کسر جهشی بطن چپ 3و اختلال
عملکرد شدید بطن راست به عنوان دادههای ورودی و از
مقاومت عروق پولمونری کاتتریزاسیون به عنوان خروجی
استفاده شده است .برخی از مقادیر دادههای بایگانی شده به
صورت کیفی بوده که به دادههای کمی و عددی (زبان شبکه)

برای پیادهسازی روش پیشنهادی و ارزیابی نتایج از نرمافزار متلب
نسخهی  8029استفاده شده است .در ابتدا جهت بررسی توانایی
شبکه در یادگیری دانش مربوط به دادههای کاتتریزاسیون و
ارتباط آنها با مقاومت عروق ریوی (رابطهی  ،)3پارامترهای
 mPAP-sPAP-dPAP-PCWP-COبه عنوان ورودی و مقاومت
عروق پولمونری کاتتریزاسیون به عنوان خروجی در نظر گرفته

تبدیل شدند .از برخی مقادیر بازهای نیز میانگینگیری شده تا
به دادههای عددی تبدیل شوند (جدول .)3

)Mean Squared Error (Mse

2

3

Inferior Vena Cava

8

Left Ventricle Ejection Fraction
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پارامترهای شبکهی عصبی با استفاده از روش آزمون و خطا
تعیین شده و بهینهترین حالت ممکن انتخاب میشود .در
تحقیقات آینده با دسترسی به دادههای بیشتر و استخراج
ویژگیهای بیشتر میتوان ساختار شبکه را با خطای کمتری
آموزش داد.

جدول ( -)1تبدیل پارامترهای کیفی به کمی (عددی)
مقدار کمی معادل
2

پارامتر کیفی
Normal

8

Mildly Enlarged

8

Severely Enlarged

3

Mild to Moderately Enlarged

5

Moderately Enlarged

9
2

Moderate to Severely Enlarged
TopNormal

2

Normal

8

Mildly Reduced

9

Moderate to Severely Reduced

5
3

Moderately Reduced

 -30بررسی ساختار شبکهی عصبی مدل اول
در مدل اول تنها  589داده از بیماران در دسترس بوده که از
 %49دادهها برای آموزش و از  %89دادهها برای تست استفاده
شده است .ساختار شماتیک این شبکهی عصبی ()2-6-80-9
2
با  800گام آموزش ،محدودهی وزنی  -0/9تا  0/9و نرخ آموزش
 0/02در شکل ( )8ارائه شده است.

Mild to Moderately Reduced

84/9

89-30

88/9

80-89

24/9

29-80

2

Normal

8
2

Enlarged
TopNormal

0

No

2

Mild

8

Moderate

3

Severe

8

Severely Reduced

شکل ( -)2ساختار شبکهی عصبی مدل اول

 -3دادههای مربوط به اکوکاردیوگرافی
پس از کامل شدن اطلاعات بیماران ،فرایند نرمالسازی دادهها
انجام شده است .شبکهی عصبی با چهار لایه ،تعداد نورونهای
مختلف در هر لایه ،نرخ آموزش و تعداد گام آموزش متفاوت مورد
آموزش و آزمون قرار گرفته است .ویژگیهای شبکهی عصبی
نقش بسیار مهمی در بهبود خروجی نهایی دارند ،به طوری که با
افزایش این ویژگیها خطای خروجی شبکهی عصبی میتواند
کاهش قابل توجهی داشته باشد .این تست در سه مدل و ساختار
مختلف شبکهی عصبی مورد آزمون قرار داده شده است
(بخشهای  22 ،20و  )28به طوری که ویژگیهای شبکهی
عصبی از جمله تعداد نورونهای هر لایه ،نرخهای آموزش ،تعداد
گام آموزش و اتصالهای بین لایهها ،در هر تست متغیر است.
انجام این تست تا حدودی توانسته است به تخمین مقدار مقاومت
عروق ریوی کمک کند ،اما هنوز مقداری خطا در این تحقیق
وجود دارد که این خطا وابستگی زیادی به تعداد دادههای
انتخاب شده و ساختار شبکهی عصبی دارد .مقادیر بهینهی
Learning Rate

222

در این مدل ،لایهی اول دارای  9ورودی ،لایههای میانی به
ترتیب دارای  80و  6نورون و لایهی خروجی دارای  2نورون
میباشد .منحنی آموزش ،تست رگرسیون مربوط به مدل اول
در شکلهای ( )3و ( )5ارائه شده است .مشاهده میشود که
میزان خطا در حدود  0/25بوده که نسبتا قابل قبول میباشد.

شکل ( -)1نمودار آموزش و تست برای مدل اول ،سمت چپ:
محور عمودی بیانگر مقاومت عروق پولمونری در واحد ()wood
و محور افقی بیانگر تعداد دادههای مورد ارزیابی ،سمت راست:
محور عمودی بیانگر میانگین مربعات خطای آزمون ( )wood2و
تست و محور افقی بیانگر تعداد دفعات آموزش

2
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تقسیمبندی داده ها برای آموزش و تست قابل تغییر است ،از
این رو در این مدل از  %50دادهها برای آموزش و از  %20دادهها
برای تست استفاده شده است .ساختار شماتیک این شبکهی
عصبی ( ،)2-22-24-9با  800گام آموزش ،محدودهی وزنی
 -0/9تا  0/9و نرخ آموزش  0/002در شکل ( )9ارائه شده است.
شکل ( -)4رگرسیون آموزش و تست برای مدل اول

بــه طــور کلــی رگرســیون بــین خروجــی شــبکهی عصــبی و
دادههـــای واقعـــی میباشـــد .معادلـــهی خـــط رگرســـیون
دادههــای آمــوزش و تســت شــبکهی عصــبی بــه ترتیــب بــه
صورت روابط ( )5و ( )9میباشد.
()5

𝑃𝑉𝑅𝑒𝑐ℎ𝑜𝑛𝑛 = 0.96 × 𝑃𝑉𝑅𝑒𝑐ℎ𝑜𝑅 + 0.16

()9

𝑃𝑉𝑅𝑒𝑐ℎ𝑜𝑛𝑛 = 0.94 × 𝑃𝑉𝑅𝑒𝑐ℎ𝑜𝑅 + 0.24

در روابــط فــوق PVRechonn ،مقاومــت عــروق ریــوی اکــو بــا
اســتفاده از شــبکههای عصــبی و  PVRechoRمقاومــت عــروق
ریــوی اکــو بــر اســاس دادههــای واقعــی میباشــد .خطاهــای
مربوط به مدل اول در جدول ( )5ارائه شده است.

شکل ( -)1ساختار شبکهی عصبی در مدل دوم (روش مبتنی
بر آموزش الگو به الگو)

در این مدل ،لایهی اول با  9ورودی ،لایههای میانی به ترتیب با
 24و  22نورون و لایهی خروجی با  2نورون مدلسازی شده
است .منحنی آموزش ،تست و همچنین رگرسیون مربوط به
مدل دوم در شکلهای ( )8و ( )4ارائه شده است که خطایی در
حدود  20/48را نشان میدهد.

جدول ( -)4نتایج حاصل از میانگین و انحراف معیار خروجی
(مقاومت عروق ریوی) شبکهی عصبی مدل اول
ساختار شبکه

خطای آموزش

حطای تست

2-6- 80-9

0/3498±0/0254

0/8438±0/0954

 -3-30بررسی نتایج حاصل از آموزش شبکهی
عصبی مبتنی بر دادههای ( PVRcathمدل اول)
در این بخش به بررسی نتایج به دست آمد ه از تحلیل تست
دادهها بر اساس دادههای استخراج شده برای تمام بیماران و
بررسی میزان همبستگی پارامترهای جدید اکوکاردیوگرافی با
مقاومت عروق ریوی حاصل از کاتتریزاسیون قلب راست در
بیماران مختلف پرداخته شده است .با انجام این تست مشاهده
میشود که پارامترهای ورودی همبستگی قابل قبولی با مقدار
 PVRcathداشته و شبکهی عصبی قادر به یادگیری رابطهی
موجود میان ورودی و خروجی با خطایی در حدود  0/32است.

شکل ( -)6نمودار آموزش و تست برای مدل دوم (روش مبتنی
بر آموزش الگو به الگو) ،سمت چپ :محور عمودی بیانگر
مقاومت عروق پولمونری در واحد ( )woodو محور افقی بیانگر
تعداد دادههای مورد ارزیابی ،سمت راست :محور عمودی بیانگر
میانگین مربعات خطای آزمون ( )wood2و تست و محور افقی
بیانگر تعداد دفعات آموزش

 -33مدل دوم با ورودیهای اکو و خروجی
( PVRcathآموزش الگو به الگو)
در روش الگو به الگو ،تمام الگوها به صورت جداگانه به شبکهی
عصبی آموزش داده میشوند .همانطور که پیشتر گفته شد،

شکل ( -)7رگرسیون آموزش و تست برای مدل دوم بر اساس
آموزش الگو به الگو
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رگرسیون بین خروجی شبکهی عصبی و دادههای واقعی
میباشد .معادلهی خط رگرسیون آموزش و تست شبکهی
عصبی به ترتیب به صورت روابط ( )8و ( )4میباشد.
() 8

𝑃𝑉𝑅𝑐𝑎𝑡ℎ𝑛𝑛 = 0.48 × 𝑃𝑉𝑅𝑐𝑎𝑡ℎ𝑅 + 2.1

()4

𝑃𝑉𝑅𝑐𝑎𝑡ℎ𝑛𝑛 = 0.46 × 𝑃𝑉𝑅𝑐𝑎𝑡ℎ𝑅 + 2.2

223

و ( ) 20ارائه شده است .مشاهده میشود که میزان خطا در
حدود  5/96بوده که در مقایسه با مدل اول خطای نسبتا زیادی
است .بنابراین در این آزمون ،خطا در میانگین مربعات خطای
دادههای آموزش بیشتر از میانگین مربعات خطای دادههای
تست بوده و این میتواند به دلیل تغییر در تعداد گام آموزش و
یا تغییر در حدود وزنها باشد.

میزان خطاهای خروجی تست اول در آموزش و تست در جدول
( )9ارائه شده است.
جدول ( -)1نتایج حاصل از میانگین و انحراف معیار خروجی
(مقاومت عروق ریوی) شبکهی عصبی مدل دوم (روش مبتنی بر
آموزش الگو به الگو)
ساختار شبکه
2-22- 24-9

خطای آموزش

حطای تست

8438/25±284/0

4885/20±225/0

شکل ( -)3نمودار آموزش و تست برای مدل دوم بر اساس
آموزش الگوی دستهای ،سمت چپ :محور عمودی بیانگر
مقاومت عروق پولمونری در واحد ( )woodو محور افقی بیانگر
تعداد دادههای مورد ارزیابی ،سمت راست :محور عمودی بیانگر
میانگین مربعات خطای آزمون ( )wood2و تست و محور افقی
بیانگر تعداد دفعات آموزش

 -32مدل دوم شبکهی عصبی در تست نهایی
(روش مبتنی بر آموزش الگوی دستهای
در روش آموزش دستهای ،2تمام الگوها به صورت همزمان به
شبکهی عصبی آموزش داده میشود .در این مدل از  %60دادهها
برای آموزش و از  %80دادهها برای تست استفاده شده است.
ســـاختار شـــماتیک شـــبکهی عصـــبی ( ،)2-28-80-9بـــا
 2600گــام آمــوزش ،محــدودهی وزنــی  -0/5تــا  0/5و نــرخ
آموزش  0/002در شکل ( )6نشان داده شده است.

شکل ( -)30رگرسیون آموزش و تست برای مدل دوم بر اساس
آموزش الگوی دستهای

رگرسیون بین خروجی شبکهی عصبی و دادههای واقعی
میباشد .معادلهی خط رگرسیون آموزش و تست شبکهی
عصبی به ترتیب به صورت روابط ( )6و ( )5میباشد.
شکل ( -)1ساختار شبکهی عصبی در مدل دوم بر اساس
آموزش الگوی دستهای

در این مدل ،لایهی اول با  9ورودی ،لایههای میانی به ترتیب با
 80و  28نورون و لایهی خروجی با  2نورون مدلسازی شده
است .منحنی آموزش ،تست و همچنین رگرسیون مربوط به
مدل دوم (مبتنی بر آموزش الگوی دستهای) در شکلهای ()5
Batch Learning

()6

𝑃𝑉𝑅𝑐𝑎𝑡ℎ𝑛𝑛 = 0.5 × 𝑃𝑉𝑅𝑐𝑎𝑡ℎ𝑅 + 2.5

()5

𝑃𝑉𝑅𝑐𝑎𝑡ℎ𝑛𝑛 = 0.68 × 𝑃𝑉𝑅𝑐𝑎𝑡ℎ𝑅 + 1.9

همچنین رگرسیون کاهش چشمگیری را در خطای تست
نسبت به آزمون روش الگو به الگو نشان میدهد .میزان خطاهای
خروجی مدل دوم جهت آموزش و تست در جدول ( )8ارائه
شده است.

2
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جدول ( -)6نتایج حاصل از میانگین و انحراف معیار خروجی
(مقاومت عروق ریوی) مدل دوم (آموزش الگوی دستهای)
ساختار شبکه
2-28- 80-9

خطای آموزش

حطای تست

6853/29±825/0

9645/5±206/0

 -31ارزیابی کلی
در مدل اول که ورودیها و خروجی  PVRهر کدام از
کاتتریزاسیون بطن راست استخراج شده و از معادلهی ()8
پیروی میکردند ،نتایج به دست آمده قابل قبول بوده ،همچنین
با افزودن پارامتر فشار شریانی ریوی در فازهای سیستول و
دیاستول ،رگرسیونها همبستگی قابل قبولی را نشان داده و به
دلیل مناسب بودن دادهها ،کافی بودن تعداد افراد مورد مطالعه
و کمی (عددی) بودن دادهها ،میزان خطا بسیار کم و قابل قبول
بوده است .در تست دوم به دلیل کم بودن تعداد دادههای
مناسب ،استفاده از تعدادی پارامتر قلبی عروقی ریوی برای
نخستین بار که هیچ رابطهی ریاضی میان آنها و مقاومت عروق
ریوی وجود نداشت و هم چنین کیفی بودن برخی از پارامترها
مانند اختلال شدید بطن راست 2که بر اساس شدت ،یک مقدار
عددی (از  0تا  )8به هر یک از آنها اختصاص داده شد ،مقدار
خطاها بیشتر از حد قابل قبول بوده است .البته استفاده از
الگوریتم آموزشی لونبرگ-مارکوارت ،8که یک روش مبتنی بر
آموزش الگوی دستهای است ،باعث کمتر شدن خطا و حصول
یک خروجی نزدیک تر به خروجی هدف شده است .به طور
معمول از  %49دادهها برای آموزش و از  %89دادهها برای تست
شبکه استفاده می شود .بنابراین یک آزمایش به طور اتفاقی
انجام شد (آزمون مبتنی بر آموزش الگو به الگو) .در این مدل
به دلیل محدود بودن دادهها و ضرورت آموزش شبکهی عصبی
با دادههای بیشتر ،از  %59دادهها برای آموزش و فقط از %9
داده ها جهت تست استفاده شده و مشاهده گردید که میزان
خطا نسبت به حالتهای مشابه به طور چشمگیری کاهش پیدا
کرده است .از اینرو می توان نتیجه گرفت که کاهش و یا افزایش
میزان خطا تا حد زیادی به تعداد دادهها وابسته است .به طور
کلی این پژوهش نتایج مطلوب و قابل قبولی ارائه داده (به شرط
استخراج ویژگیهای مناسب و دقیق) و میتواند کاربردهای
زیادی در سیستمهای تشخیص و درمان پزشکی داشته باشد.

 -34نتیجهگیری
در این مقاله ،میزان مقاومت عروق ریوی و فشار داخلی بطن
راست بر مبنای دادههای اکوکاردیوگرافی و شبکهی عصبی

مصنوعی ،پیشبینی و محاسبه شده است .شبکههای عصبی به
عنوان یکی از بهترین مدلهای پیچیدهی یادگیری دانش از
داده ،دارای ویژگیهای مهمی هستند که از آن جمله میتوان
به موارد زیر اشاره کرد:
 -2وابستگی زیاد دقت نتایج به اندازهی مجموعهی آموزش
(تعداد نمونههای آموزش)
 -8آموزش شبکه ممکن است مشکل و یا حتی غیرممکن باشد
به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که این تکنیک قادر است در
مواقعی که دادهها در شرایط عدم اطمینان (ناقص یا دارای نویز)
هستند ،جوابی منطقی ارائه دهد .محاسبهگرهای شبکههای
عصبی در مواقعی که شرایط تغییر کند ،بسیار منعطف بوده و
همچنین نگهداری آنها بسیار آسان است .نکتهی دیگر این
است که محاسبات شبکهی عصبی معمولا تعداد زیادی داده
برای آموزش نیاز داشته و به دلیل پیشرفتهای تکنیکی از
قدرت پردازش بالایی برخوردار هستند .شبکههای عصبی با
توجه به تواناییهای منحصر به فرد خود به کمک علم پزشکی
آمده و در مواردی که این علم هنوز نتوانسته نارساییهای خود
را به تنهایی برطرف کند ،کمک شایانی در زمینهی رفع
ناتواناییهای علم پزشکی ارائه داده است .کاهش هزینهها و بالا
بردن اطمینان و دقت کار پزشکان در تصمیمگیریهای حیاتی
در مورد بیماران از مزایای هوش مصنوعی میباشد .به طور کلی
می توان نتیجه گرفت که اگر از دادههای کامل و به تعداد زیاد
جهت آموزش شبکهی عصبی استفاده شود ،این امکان فراهم
میشود که بتوان رویدادهای بسیار مهم از جمله بیماریها و
پارامترهای آنها را با خطای بسیار کم و قابل قبولی پیشبینی
و درمان کرد .برای ادامهی این تحقیق ،پیشنهاد میشود که با
توجه به اهمیت و جایگاه این موضوع در حوزهی پزشکی ،عدم
توانایی بسیاری از بیماران برای انجام آزمایشهای مرتبط با
روشهای تهاجمی و احساس نیاز به روشهای جدید پزشکی
جهت به دست آوردن مقاومت عروق ریوی ،با جمعآوری
داده های بسیار زیاد از بیماران قلبی عروقی ،در جهت بهبود
آموزش شبکهی عصبی روی ساختارهای مناسب دیگر از جمله
شبکهی عصبی چندجملهای ( )3GMDHو بازهای 5تمرکز شود.

 -31مراجع
[ ]2تشنهلب ،محمد ،شبکههای عصبی و کنترلکنندههای
عصبی پیشرفته با رویکرد شبکههای راف ،،چاپ اول،
تهران :انتشارات دانشگاه خواجه نصیرطوسی.2355 ،
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