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مقدمه

دومتغيره استفاده ميشود در مواردي که متغيرهاي پاس

يکي از مسائلي که امروزه مورد توجه محقق ين در عل وم

دو کمي يا کيفي باشند از روشهاي اس تاندارد آم اري مانن د

پزشکي است ،بررسي وقوع همزمان دو پيشامد اس ت زم اني

رگرسيون دومتغيره ي ا رگرس يون لجس تيک دومتغي ره ب راي

که ميان دو پيشامد نوعي همبستگي موجود باشد و الزم است

مدلبندي استفاده ميگردد مدل رگرسيون لجستيک دومتغي ره

که هر دو با هم و بهطور همزمان پيشبيني شوند از مدله اي

زماني استفاده ميشود که هر دو متغير پاس کيف ي و داراي دو
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کومش

شبکه عصبي شامل سه نوع الي ه ورودي )،(Input Layer

حالت ،مانند ابتال يا عدم ابتال به بيماري باشند []1
روشهاي مدلسازي کالسيک در آمار ب راي پاس ه اي

الي ه مي اني ي ا پنه ان ) (Hidden Layerو الي ه خروج ي

دومتغيره همواره با در نظر گرفتن پيشفرضهاي اوليهاي براي

) (Output Layerاست نرونها نيز به س ه دس ته ن رونه اي

دادهها مانند مشخص بودن توزيع متغيرهاي پاس  ،خطي بودن

ورودي ،خروج ي و پنه ان در قال

اي ن س ه الي ه تقس يم

رابطه بين متغيرها و يکسان بودن واريانس خطاها همراه است

ميشوند نرونه اي الي ه ورودي وظيف ه درياف ت اطالع ا

که در دادههاي واقعي ممکن است اين شرايط هم واره برق رار

دادهه اي ورودي (متغيره اي مس تقل) را ب ر عه ده دارن د

ک اهش ک ارايي و دق ت

نرونهاي اليههاي خروجي و پنهاني شامل واحدهاي پردازش

پيشبيني مدل گ ردد [ ]2از طرف ي در تحقيق ا پزش کي و

دادهها هستند شبکههاي عصبي مص نوعي ب ر اس ا

تع داد

اپيدميولوژي به خاطر در ميان ب ودن مس ئله س المت انس ان،

اليههاي مياني و خروجي به دو دسته شبکه تکاليه و ش بکه

دقت در پيشبيني صحيح رخدادها اهميت بيشتري م يياب د

چنداليه تقسيمبندي ميشوند []5

نباشد اين موضوع ميتوان د باع

انفارکتو

لذا استفاده از روشهاي مدلسازي که پ يشبين ي ب ر اس ا

حاد ميوکارد در واقع مر

سلولي دائم و غي ر

آنها داراي حداقل خطا و بيشترين اطمينان باشد ضروري به

قابل بازگشت در بخشي از عضله قل

نظر ميرسد با توجه به اينکه مسائل م رتبط ب ا پاس ه اي

علت از بين رفتن جريان خون و وقوع يک ايسکمي شديد در

دومتغيره به وفور در مطالعا پزشکي مشاهده ميشود و با در

آن قسمت از قل روي ميدهد مطالعا نش ان م يده د ب ا

نظر گرفتن اينکه روشهاي موجود در آم ار کالس يک ب راي

وجود پيشرفتهاي وسيع تشخيصي ،حدود يک سوم بيم اراني

مدلبندي و پيشبيني ،بهخ اطر مح دوديتهايش ان در عم ل

که دچار سکته قلبي ميشوند ،م يميرن د و  10-5درص د از

کارايي چنداني ندارند ،ارائه روشهايي که بتواند راهگشاي اين

نجا يافتگان در اولين سال بعد از سکته قلبي جان خود را از

گونه مسائل باشد ،بسيار مفيد و ارزنده به نظر ميرسد

دست ميدهن د در مطالع ا انج ام ش ده در آمريک ا تقريب ا

ش بکه عص بي مص نوعي ب ه عن وان ي ک روش ن وين

 1500000نفر مبتال به انفکارکتو

(ميوکارد) است ،که ب ه

حاد ميوکارد وج ود دارد

مدلسازي که فاق د بس ياري از مح دوديته اي روشه اي

و حدود  25درصد مر ها در اين کشور به علت اين بيم اري

کالسيک است و به راحتي براي رابطههاي خط ي و غيرخط ي

ميباشد همچنين در ايران طبق آم ار وزار بهداش ت اي ران

قابل برازش است ميتواند جايگزين مناسبي براي روشه اي

بيش از يک س وم ک ل م ر

ميره ا ( 39درص د) ناش ي از

کالسيک باشد []3

بيماريهاي قلب ي و عروق ي اس ت [ ]6ب يش از  60درص د

شبکه عصبي مص نوعي ،درواق ع روش ي ب راي پ ردازش

ميوکارد در يک س اعت اول و اکر ر

مر ها بر اثر انفارکتو

اطالعا است و از عناصر پردازشي تشکيل شده است که ب ه

آنها در اثر آريتمي هستند که شايعترين نوع آن فيبريالس يون

آنها نرون گفته ميشود اطالعا (يا س يگنال) توس ط ي ک

بطني و بلوکهاي شاخهاي است []8،7
امروزه انفارکتو

نوع ارتباط به نام وزن به نرونهاي ديگر متصل ميگردد ه ر

ميوکارد بيشت رين عل ت م ر

را در

جزء پردازش محاسبهاي ساده انجام ميدهد به اينصور ک ه

اغل

در اين مدل به هر ورودي وزني داده شده و سپس اين وزنه ا

با عوارض متعددي از جمله ايجاد بل وکه اي گ ره دهلي زي

باش د

بطني و بلوکهاي شاخهاي همراه است طبق گ زارش ،WHO

نرون مورد نظر يک خروجي براي ساير نرونها ارسال ميکند

انفارکتو

و مي ر در جه ان

[]4

است [ ]9مطالعا مخت لف نشان داده است که آريتم يه اي

با هم جمع شده و اگر اين مقدار به اندازه ک افي ب زر

جوامع به خود اختصاص ميدهد و در سير بيمارس تاتي

حاد ميوکارد اولين عام ل م ر

قلبي شايعترين علت مر

و مير در انف ارکتو

ح اد اس ت

نگين سادا ميرييان و همکاران
بلوکهاي قلبي نيز دسته مهمي از آريتميها هس تند و از اي ن

براي برازش مدل رگرسيون لجستيک دومتغيره ،متغيرهاي

و مير بيمارستاني

جنسيت ،نوع سکته قلبي ،سابقه قبلي ديابت ،سابقه قبلي فشار

جهت که باع افزايش مد بستري و مر

خون ،اختالل ليپيد ،سابقه بيماري قلبي ،مق دار کس ر ب رونده

ميشوند مورد توجه قرار ميگيرند []10
با در نظر گ رفتن مح دوديته اي م ذکور ب راي تحلي ل

قلبي ،فشار خون سيستول ،فشار خ ون دياس تول ،قن د خ ون

پاس هاي دومتغي ره ب ر مبن اي روشه اي موج ود در آم ار

ناشتا ،قند خون غير ناشتا ،چربي خون ،تريگليسيريد ،چرب ي

کالسيک ،هدف نويسندگان در اين مقاله ارائه روشي مبتني ب ر

خون با تراکم پايين ،مصرف سيگار و مقدار آنزيم تروپونين که

مدل شبکه عصبي مصنوعي ب راي م دلس ازي و پ يشبين ي

در هنگام بستري شدن بيمار ثبت شدند ،ب هعن وان متغيره اي

پاس ه اي دومتغي ره کيف ي و مقايس ه ک ارايي و دق ت م دل

مستقل (پيشگو) وارد مدل شدند و متغيرهاي رخ داد ي ا ع دم

پيشنهادي با مدل رگرسيون لجستيک دومتغيره بر مبن اي ي ک

( )y2در هنگ ام بس تري در

مجموعه از دادههاي پزشکي م رتبط ب ا انف ارکتو

رخداد بلوک قلب ي ( )y1و م ر

ميوک ارد

بيمارستان نيز بهعنوان متغيرهاي وابس ته (پاس ) در م دل در

است در اين مطالعه دقت پيشبيني توام رخداد بلوک قلب ي و

نظر گرفته شدند بنابراين هر يک از بيماران در زمان ترخيص

در طول مد بس تري ،توس ط دو م دل ش بکه

در يکي از گروههاي چهارگانه زير ق رار م يگي رد -1 :ع دم

عصبي مصنوعي و رگرسيون لجستيک دومتغيره ،براي بيم اران

 -2عدم رخ داد بل وک

رخداد مر
انفارکتو

ميوکارد که در يک مقطع زماني (فروردين  1392تا

اسفند  )1393در بخش مراقبت قل

بيمارستان هاجر شهرکرد

بستري شدند مقايسه گرديد

رخداد بلوک قلبي ،عدم رخداد مر
قلبي ،رخداد مر

 -3رخداد بلوک قلبي ،عدم رخ داد م ر

 -4رخداد بلوک قلب ي ،رخ داد م ر

دادهه ا ب ه دو گ روه

آموزش  184تايي ( )%70و آزمون  79تايي ( )%30دستهبندي
شده و مدل بر روي دادههاي آموزش برازش يافت [ ]3سپس

مواد و روشها

صحت پيشبيني در دادههاي آموزش و آزمون محاسبه گرديد

براي مقايسه دقت روش پيشنهادي مبتني ب ر م دل ش بکه

پيشبيني در مدل دومتغيره زماني صحيح تلقي ميشود که ه ر

عصبي مصنوعي با مدل رگرسيون لجس تيک دومتغي ره ب راي

دو متغير  y1و y2بهدرستي پيشبيني شوند

پيشبيني توام دو پيشامد وابسته ،در اين پژوهش از دادهه اي

براي برازش مدل ش بکه عص بي ني ز از هم ان دادهه اي

يک مطالعه مقطعي شامل  263بيمار جديد با تشخيص قطع ي

آموزش و آزمون م ورد اس تفاده در م دل لجس تيک اس تفاده

ميوکارد که از فروردين  1392تا اس فند  1393در

گرديد در مرحله آموزش وزنهاي اليههاي ورودي ،مي اني و

بيمارستان هاجر ش هرکرد بس تري ش دند،

خروجي در ابتداي فرايند آم وزش ب هط ور تص ادفي تعي ين

استفاده گرديد اطالعا دموگرافيک و سوابق ب اليني بيم اران

ميشوند ،سپس شبکه با پردازش دادههاي هر واحد و ارس ال

در زمان بس تري ش دن بيم ار ب ا اس تفاده از چ کليس ت و

آنها به واحد بعد مق ادير متغي ر وابس ته را محاس به ک رده و

پرسشنامه جم عآوري ش ده اس ت ه مچن ين از اطالع ا

مقادير محاسبه شده متغيرهاي وابسته با مق ادير واقع ي آنه ا

نوارهاي قلبي بيماران که در طي  72ساعت پس از بستري ت ا

مقايسه شده و مقدار خطا محاسبه ميشود اگر اي ن مق دار از

زمان ترخيص مورد بررسي قرار گرفته بود ،استفاده شد کلي ه

معيار کمترين خطاي مورد نظر بيشتر باشد ،ش بکه ب ه عق

ابزاره ا و تجهي زا م ورد اس تفاده ب راي معاين ه و انج ام

برگشته و با اصالح مقادير وزنها مراحل قبلي تکرار ميشود

پروتکل کنترل کيفي

اي ن الگ وريتم آم وزش ،الگ وريتم پ س انتش ار خط ا

انفارکتو

بخش مراقبت قل

آزمايشهاي الزم در اين مطالعه بر اسا

بيمارستان آموزشي هاجر شهرکرد داراي تاييديه فني از مراجع
ذيصالح است []10

( )Back Propagationنام دارد []11
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براي مدل شبکه عصبي ،از معماري پرسپترون سه اليه (ب ا

شدند [ ]13براي مقايسه مدلها ،مالک ص حت پ يشبين ي و

احتساب نرونهاي ورودي بهعنوان اليه اول) اس تفاده گردي د

براي پيادهسازي مدلها از ن رماف زار  MatlabR2013aب راي

ک ه در آن متغيره اي مس تقل هم ان ن رونه اي ورودي و

برازش مدل شبکه عصبي مص نوعي و الگ وريتم ژنتي ک و از

متغيرهاي پاس  ،ن رونه اي الي ه خروج ي هس تند تع داد

بسته نرمافزاري  Zeligدر  R3.2.2براي برازش مدل رگرسيون

نرونهاي اليه مياني از اين جهت مهم است که اگر تعداد آنها

لجستيک دومتغيره استفاده شد

کم باشد ،شبکه براي مسائل غير خطي و پيچيده با کمبود منابع
يادگيري مواجه ميشود و اگر زي اد باش د دو مش کل ايج اد

نتايج

ميکند ،اول آنکه زمان آموزش افزايش مييابد و دوم اي نک ه

اطالعا توصيفي مربوط به متغيره اي م ورد بررس ي در

امکان دارد شبکه خطاهاي موجود در دادهها را نيز ياد گرفت ه

مطالعه در جدول  1آمده است در بين متغيرهاي مس تقل وارد

و در پيشبيني و تشخيص ضعيف عمل کند [ ]12ب راي رف ع

شده به مدل رگرسيون لجستيک ،متغيرهاي سابقه بيماري قلبي

اين مشکل و دستيابي به بهترين تعداد نرون در اليه مي اني ،در

عروقي ،سن و مقدار تروپونين بهعنوان متغيرهاي تعيينکننده و

فرايند مدلسازي ،شبکه با آزم ون و خط ا و ب ا تغيي ر تع داد

معنيدار قلمداد شدند

نرونهاي از  8تا  14در اليه مياني ،تعدا نرونها ب ه گون هاي

جدول  2ض راي

مرب وط ب ه متغيره اي معن يدار م دل

تعيين گرديد که ش بکه داراي ب االترين ص حت پ يشبين ي و

رگرسيون لجستيک را بههمراه مقادير  p-valueنشان ميده د

کمترين خطا باشد در نهايت ،تعداد نرونهاي اليه مياني شبکه

ثابتهاي اول و دوم مربوط به متغيرهاي بلوک قلبي و رخ داد

معيارهاي  MSEو صحت پيشبيني 11 ،عدد در نظر

هستند و ثابت سوم مربوط به لگاريتم نسبت بخته اي

بر اسا

مر

گرفته شد با توجه به اينکه متغيرهاي پاس دو حالتي بودن د،

دو متغير است متغيرهاي سن و تروپونين براي بل وک قلب ي و

تابع فعاليت زيگموييد براي الي ه مي اني و خروج ي در نظ ر

سابقه بيماري قلبي بر روي وق وع ه مزم ان م ر

ب ه ط ور

گرفته شد بنابراين معماري نهايي مدل شبکه عصبي مصنوعي،

همزمان تاثيرگذارند

پرسپترون سه اليه  3-11-2در نظر گرفته شد پس از تعي ين

جدول  3درصد صحت پيشبين ي در گ رهه اي مختل ف

براي اليه مياني ،با ثابت نگ ه داش تن

مياني را براي الگوريتم آموزش  OSSنشان ميدهد ب االترين

تعداد نرونهاي مناس

آن ،الگوريتمهاي آموزش مختلف شامل :دستهاي کاهش شي

مقدار صحت پيشبيني ،در تعداد گرهي  11مشاهده ميشود

) ،GDA ،GD (Gradient Descentدستهاي شي ب ا م ومنتم

نتايج حاصل از ص حت پ يشبين ي دادهه اي آم وزش و

( ،Gradient Descent with Momentum (GDMشي ت وام

آزمون را در دو روش رگرس يون لجس تيک و ش بکه عص بي

مقيا

شده ) ،SCG (Scaled Conjugate Gradientهمچنين

مصنوعي در جدول  4ارائه گرديد مشاهده ميشود که ص حت

الگ

وتن

پيشبيني در روش شبکه عصبي مص نوعي تقريب ا در تم امي

OSS

الگوريتمها باالتر از روش رگرسيون لجستيک بوده اس ت ک ه

LM

الگوريتمهاي  LMو  OSSبهت ر از س اير الگ وريتمه ا عم ل

وريتمه

اي ش

به ني

)،BFGS (Broyden,Fletcher,Goldfarb,Shanno
) (One Step Secantو الگ

وريتم (Levenbery-

) Marqwardtکه همه آنها حاال خاصي از الگ وريتم پ س
انتشار خطا هستند ،براي برازش مدل ش بکه عص بي اس تفاده

کردهاند

نگين سادا ميرييان و همکاران
جدول  1اطالعا توصيفي متغيرهاي مورد بررسي در مطالعه
رخداد مر

متغير

رخداد بلوک قلبي

بله

خير

مقدار p

بله

خير

مقدار p

سن

70/45± 10/ 89

60/60± 13/43

0/001

67/19±11/77

60/33±13/56

0/002

کسر برون ده قل

33/91± 10/63

40/56± 7/83

>0/001

35/29± 10/40

40/90± 7/52

0/001

فشار خون سيستول

127/27± 29/75

133/28± 24/63

0/283

136/79± 29/12

132/01± 24/25

0/259

فشار خون دياستول

76/68± 22/55

78/81± 19/29

0/344

78/52± 22/51

78/46± 19/01

0/984

قند خون ناشتا

200/45± 85/58

148/09± 67/27

0/001

177/07±82/59

147/80± 66/84

0/013

26/36±22/35

27/61± 27/17

0/835

28/60± 26/22

27/29± 26/92

0/773

کلسترول

223/09± 74/71

200/20± 61/62

0/103

202/38± 61/89

202/07± 63/32

0/977

تري گليسريد

33/95± 26/51

38/11± 30/39

0/536

39/55± 31/87

37/42± 29/77

0/527

چربي خون باتراکم باال

42/36± 13/32

46/42± 26/42

0/478

43/79± 10/47

46/52± 27/53

0/527

تروپونين

38/45±57/07

10/08±20/34

>0/001

8/97±13/60

13/12±28/26

0/41

جنسيت(مرد)

72/7%

75/1%

0/81

71/44%

75/56%

0/57

سابقه ديابت

77/3%

77/2%

0/61

77/8%

73/8%

0/569

سابقه فشار خون

54/5%

61/8%

0/50

62/4%

54/8%

0/35

اختالل ليپيد

77/3%

77/2%

0/99

76/2%

77/4%

0/87

سابقه بيماري قلبي

54/5%

69/%3

0/15

47/6%

71/9%

0/002

سابقه مصرف سيگار

63/6%

51/9%

0/29

66/7%

50/2%

0/05

قند خون غير ناشتا

جدول  2برآورد ضراي متغيرهاي معنيدار در مدل رگرسيون لجستيک دومتغيره
برآورد

انحراف استاندارد

 - Pمقدار

ثابت 1

-3/870

1/165

>0/0001

ثابت 2

-8/851

2/020

>0/0001

ثابت 3

1/840

0/715

0/01

سن (متغيروابسته بلوک قلبي)

0/079

0/026

0/002

تروپونين(متغير وابسته بلوک قلبي)

0/021

0/074

0/006

سابقه بيماري قلبي(متغير وابسته رخداد مر )

1/053

0/449

0/019

ضراي

جدول  3درصد صحت پيشبيني دو گروه آموزش و آزمون در گرههاي  8تا  14الگوريتم OSS

8

9

10

11

12

13

14

تعداد گره ها
داده هاي آموزش

72/28

73/91

78/26

83/15

81/52

80/43

79/34

داده هاي آزمون

72/15

73/41

78/48

83/54

82/27

81

78/48

جدول  4درصد صحت پيش بيني در گروه هاي آموزش و آزمون در مدلهاي مختلف
مدل

GD

GDA

GDM

OSS

SCG

BFGS

LM

رگرسيون لجستيک

دادههاي آموزش

78/80

79/34

77/17

83/15

79/34

78/48

83/69

77/7

دادههاي آزمون

81/01

81

79/7

83/54

79/74

76/63

84/81

78/48
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کومش

بحث و نتيجهگيري

در مطالعا دومتغيره ،سدهي و همکاران در س ال 1388

اين مطالعه به منظور پيشبيني همزمان رخداد بلوک قلب ي

يک مدل شبکه عصبي مصنوعي را براي مدلبندي پاس ه اي

ب ا م دل ش بکه عص بي مص نوعي در بيم اران

دومتغيره آميخته طراحي کرده و از آن براي پيشبيني همزم ان

ميوک ارد و مقايس ه آن ب ا دق ت م دل رگرس يون

سندرم متابوليک و شاخص مقاومت به انسولين استفاده کردند

لجستيک دومتغيره انجام شد نتايج نشان داد مدل شبکه عصبي

در اين مطاللعه مزايا و معاي

مدل شبکه عصبي مص نوعي در

مصنوعي نسبت به مدل رگرسيون لجستيک دومتغي ره ص حت

مقايسه با روشهاي کالسيک در تحلي ل دادهه اي دومتغي ره

پيشبيني باالتري دارد

بررسي شده است []16

و وقوع مر
انفارکتو

در مطالعه مشابه احمدي و همکاران براي گزارش عوام ل

عادلي و همکاران در مطالع ه خ ود از ي ک م دل ش بکه

و مير بيماران مبتال ب ه س کته قلب ي از م دل

عصبي دو اليه براي پيشبيني پاس ه اي آميخت ه در بيم اران

رگرسيون لجستيک استفاده و متغيرهاي متعددي از جمله سن،

قلبي استفاده کردند صحت پيشبيني در مطالعه ايشان 76/51

جنسيت ،سابقه ابتال به ديابت ،استعمال س يگار و بل وکه اي

درصد گزارش گرديد []17

تعيينکننده مر

و مير بيماران گزارش

گرچه در بسياري موارد شبکه عصبي بهنظر موفقتر عم ل

نمودند [ ]8يافتههاي مطالعه ما با مطالعه مذکور مطابق ت دارد

ميکند اما داراي محدوديتها و مشکالتي نيز ميباشد ازجمله

وليکن بر خالف ان مطالعه در مطالعه حاضر بلوکه اي قلب ي

اينکه در مدل شبکه عصبي به دلي ل مش خص نب ودن توزي ع

و مير در نظر گرفته ش د از

پارامترهاي مدل امکان انجام استنباط آماري براي پارامترها و

آن ج ايي ک ه در ب الين بيم اران ه ر چ ه تع داد متغيره اي

بررسي معنيداري اثر متغيرهاي مستقل بر روي متغير وابس ته

و مير بيماران کمتر باش د پزش کان

وجود ندارد ،در صورتيکه در مدل رگرسيون لجستيک امک ان

رغبت بيشتري به استفاده از مدلها در بالين بيمار دارند لذا به

استنباط در مورد پارامتره اي م دل ،بررس ي معن يداري اث ر

نظر ميرسد مطالعه حاضر با حداقل سه متغير مهم ميتواند ب ه

متغيرهاي مستقل و همچنين تعيين ميزان اهمي ت ه ر ي ک از

قلبي را بهعنوان عوامل تعيينکننده مر

بهعنوان متغير وابسته توام با مر
پيشبينيکننده براي مر

پيشبيني رخداد بلوک قلبي و مر

و مير بيماران بپردازد

پارساييان و همک اران در س ال  2012در مطالع هاي ب ه

متغيرهاي مستقل وجود دارد که از مزيتهاي اين روش نسبت
به مدل شبکه عصبي مصنوعي است []16

مقايسه رگرسيون لجستيک يکمتغيره و شبکه عصبي مصنوعي

شبکه عصبي در مواردي مناس تر اس ت ک ه پ يشبين ي

در پيشبيني کمردرد پرداختند مقايسه مدلها با جذر ميانگين

متغيرهاي وابسته در اولويت باشد و يا دادهه ا داراي س اختار

مربعا و معيار  2لگاريتم درستنمايي و س طح زي ر نم ودار

غير خطي پيچيدهاي باشند زماني که هدف بررسي معن يداري

م دل ش بکه عص بي

تاثير متغيرهاي مستقل بر روي متغيرهاي وابس ته باش د م دل

راک صور گرفت که ب ر اي ن اس ا
پيشبيني بهتري ارائه ميکند []14

رگرسيون لجستيک اولويت دارد []18

همچنين سعيد حسيني تشنيزي و همکاران در سال 2015

به منظور بهينهسازي و باال بردن دقت مدل ش بکه عص بي

به مقايسه پيشبين ي اف ت تحص يلي دانش جويان در دو روش

مصنوعي ،پيشنهاد ميشود از روشهاي بهينهسازي شبکه مانند

رگرسيون لجستيک و شبکه عصبي مصنوعي پرداختند ک ه در

الگوريتم ژنتيک استفاده شود ب ا توج ه ب ه مح دوديته اي

اين مطالعه نيز شبکه عصبي بهتر عمل کرده و سطح زير نمودار

روشهاي تحليل معمول در آمار براي پاس هاي دومتغي ره در

راک براي شبکه عص بي  0/89و ب راي رگرس يون لجس تيک

دادههاي واقعي ،استفاده از روش ارائه شده در اين مطالعه براي

 0/55بوده است []15

ساير مسائل مشابه نيز پيشنهاد ميشود

نگين سادا ميرييان و همکاران
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Introduction: When it is desired to examine occurrence of two events simultaneously, it is common to
use bivariate statistical models such as bivariate logistic regression. Due to the limitations of classical
methods in real situations, other methods such as artificial neural networks (ANN) are concerned. The aim
of this study was comparing the predictive accuracy of bivariate logistic regression and artificial neural
network models in diagnosis of death occurrence and heart block in myocardial infarction patients.
Material and Methods: In this study, data was taken from a census in a cross-sectional study in which
263 patients with myocardial infarction cases who admitted to Hajar hospital heart care in 2013 to 2014.
Gender, type of stroke, history of diabetes, previous history of hypertension, lipid disorders, history of heart
disease, cardiac output fraction, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, fasting and non-fasting
blood sugar, cholesterol, triglycerides, low-density cholesterol, smoking, type of treatment, the troponin
enzymes and insurant type were considered as explanatory variables and occurrence of death and heart
block were used as dependent variables. Bivariate logistic regression and neural network model was fitted.
Both models were predicted and the accuracy of them were compared. Models were fitted by
MATLAB2013a and Zelig in R3.2.2.
Results: Predictive accuracy of bivariate logistic regression model was 77.7% for the training and
78.48% for the test data. In ANN model, LM and OSS algorithms had best performance with 83.69% and
83.15% predictive accuracy for training data and 84.81% and 83.54% for testing data, respectively.
Conclusion: This research showed that the neural network method is more accurate than bivariate
logistic regression to joint predicting the occurrence of death and heart block in patients with myocardial
infarction.
Key Words: Artificial Neural Network, Bivariate Logistic Regression, Myocardial Infarction
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