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مقدمه

کالسيک هستند و هيچ يک از اين روشها قابليت مدد بنددي

در نظر گرفتن يک توزيع پيشفرض مانندد توزيدع نرمدا

روابط پيچيدهي غيرخطي و اثرات متقابل درجه باال را ندارند.

براي متغيرهاي پاسخ ،خطي بودن رابطهي پيشنهادي ،يکسدان

شبکههاي عصدبي مصدنوعي بدراي تشد يص ،طبقدهبنددي و

بودن واريانس خطاهدا ازجملده محددوديتهداي مدد هداي

پيشبيني که در آنها روابط معموالً به شکل غير خطي هستند
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کومش
مورد استفاده قرار ميگيرد .از طرفي مد شدبکههداي عصدبي

رگرسيون لجستيک برخوردار بود در اين مطالعه مدد شدبکه

مصنوعي به دليل ارايه ندادن ضرايبي همانند نسبت ب تها بده

عصبي مصنوعي در تفکيک بيماران ديابتي داراي رتينوپاتي از

مد هاي جعبه سياه )  )Black boxمعروفندد و از ايدنرو

ديابتي بدون رتينوپاتي قدرت بيشتري نشان داد [.]1

مد هاي کالسيک (رگرسيون لجستيک و تحليدل مميدزي) بده

در مطالعه کاظمندژاد و همکداران در سدا  2008کده بده

دليل استفاده و تحليل آسان و همچندين ارائده ضدرايبي چدون

منظور مقايسه شبکه عصبي پرسپترون و رگرسديون لجسدتيک

نسبت ب ت ،براي بيان ميزان تاثير هر متغير مسدتقل در مدد ،

در بررسي متابوليسم قند بيماران ديدابتي انجدام گرفدت ،مدد

کاربرد زيادي در مد هاي علوم پزشکي دارندد [ .]1از طرفدي

شبکه عصبي پرسپترون بر اساس سدطر زيدر منحندي راک از

در تحقيقات پزشکي و اپيدميولوژي به خداطر در ميدان بدودن

قدرت بيشتري در پيشبيني مد برخوردار بود [.]4

مسئله سالمت انسان ،دقدت در پديشبيندي حدحير ر دادهدا

هدف از انجام اين مطالعه آن است که اوالً با توجه به نقاط

اهميت بيشتري مييابد .لذا استفاده از روشهاي مدد سدازي

قوت و ضدع

هدر يدک از مدد هداي کالسديک (رگرسديون

که پيشبيني بر اساس آنها داراي حداقل خطدا و بديشتدرين

لجسددتيک و تحلي دل ممي دزي) و مددد نددوين (شددبکه عصددبي

اطمينان باشد ضروري به نظر ميرسد [.]2

مصنوعي پرسپترون چنداليه)  ،مد بهتري براي تعيين ريسک

بيماري ديابت شايعترين بيماري غدد درونريز اسدت کده

فاکتورهاي بيماري ديابت ارايه شدود .ثانيداً معلدوم شدود کده

به علت اختالالت متابوليسم قند ،چربي و پروتئين ر ميدهد

کداميک از متغيرهاي بررسي شده در ابتال بده بيمداري ديابدت

و مش صه آن افزايش قند خون مديباشدد کميتده بدينالمللدي

موثرتر است .همچنين بدا توجده بده ايدن کده شدبکه عصدبي

تش يص و طبقهبندي ديابت پيشنهاد ميکند که افراد چدا بدا

مصنوعي به مد هاي جعبه سياه معروفند و همانند مدد هداي

بيشتر از  %120وزن ايدها يا شداخص تدوده بددن

)(BMI

کالسيک ضرايبي همچون  ORو  βرا جهت تعيين ميزان تداثير

بيشتر يا مساوي  27کيلوگرم بر متر مربع ،افدرادي کده اقدوام

هر يک از متغيرهاي مستقل در مد ارايه نميدهد به بررسدي

درجه يک آنان ديابتي ميباشدند ،جمعيدتهداي داراي سدابقه

روش انت اب ويژگي راپر ( )Wrapperميپردازيم.

تولد نوزاد با وزن بيش از  4/1کيلوگرم ،کساني که فشدارخون
باالي  90/140دارند و کساني که  HDLکمتدر از 35

Kg/dl

دارند از نظر خطر ابتال به ديابت غربا شوند [.]3

مواد و روشها
در اين مطالعه مقطعدي تحليلدي ،جامعده مدورد مطالعده را

در مطالعهاي تحت عنوان مقايسده قددرت شدبکه عصدبي

بيماران ديابتي (که بهطدور مدنظم بده مرکدز ت صصدي ديابدت

مصنوعي با رگرسيون لجسدتيک در تفکيدک بيمداران ديدابتي

کرمانشاه مراجعه ميکنندد) و هدمچندين بيمداران پدره ديدابتي

رتينوپاتي از غير رتينوپاتي که توسط زندکريمي و همکاران با

(افرادي هستند که در غربالگريهاي انجام شده توسط وزارت

استفاده از دادههاي بيمداران ديدابتي مرکدز ت صصدي ديابدت

بهداشت شاخصهاي مربوطه همانند  BMIو سطر قندد خدون

کرمانشاه انجام گرفت 150نفر مدورد و  150نفدر کنتدر وارد

ناشددتا و ..را دارا بددوده و اطالعددات آنهددا در اختي دار مراکددز

مطالعدده شدددند .اطالعددات دموگرفيددک ،فشددارخون )،(HT

بهداشتي است) تشکيل ميدهند .حداقل نمونده مدورد نيداز بدا

کلسترو خون ) (BMI ،FBS ،Hba1c ،TCو مدت زمان ابتال،

سطر اطمينان  %95و توان آماري  %90و بر اساس اطالعدات

وضعيت سيگاري بودن و سن بيماران مورد بررسي قرار گرفت

بهدست آمده از مطالعات گذشته [ ]1و بدا اسدتفاده از فرمدو

با توجه به يافتهها قدرت پديشبيندي رگرسديون لجسدتيک و

حجم نمونه کوکران  120نفر براي هر گروه تعيين شد .ولي بده

 MLPبه ترتيدب  0/73و  0/83بدرآورد شدد و مدد شدبکه

منظور جلوگيري از کاهش توان مطالعه در برخورد با دادههاي

عصبي مصنوعي از حساسديت و ويژگدي بداالتري نسدبت بده

گمشده احتمالي اين مقدار براي هدر گدروه  150نفدر در نظدر

اقبا زندکريمي و همکاران

...
گرفته شد و  150نفر نمونه گروه مورد (افراد ديابتي) با استفاده

چند اليه از روش  Wrapperاستفاده شد با توجه به اينکده در

از روش نمونهگيري تصادفي ساده از ميان  15000فرد داراي

تکنيک  Wrapperجهت انت اب ويژگيها ،کليه حالتهايي که

پرونده در مرکز کيلينيک ت صصي ديابدت کرمانشداه انت داب

متغيرهاي مستقل وارد مد مديشدود ( n2کده در آن  nتعدداد

گرديد و  150نفر نمونه گروه کنتر (افراد پره ديدابتي) نيدز از

متغيرهاي مستقل است) در نظر گرفته ميشود [ ]1و بدا توجده

ميان افراد شناسايي شده در غربالگريهاي انجام شده توسدط

به اينکه در اين مطالعه تعدداد يدازده متغيدر سدن ،HT ،اندوا

مراکز بهداشتي درماني انت اب گرديد .از ايدن تعدداد  %60زن

چرب ديهدداي خددون) ،BMI ،(TG ,HDL ,LDL ، TCوزن،

و %40مرد بودند .اطالعدات دموگرافيدک و اطالعداتي مانندد

وضعيت سديگاري بدودن HbA1C ،و  FBSرا در نظدر گرفتده

 ،BMIقند خون ناشتا ) ،(FBSفشارخون ) ،(HTچربديهداي

بوديم ،تعداد  2048حالت ممکن کانديد در مد شبکه عصبي

خون ) HDL, LDL HbA1C ,(TG, TCوزن و سابقه سيگار

مصنوعي در نظر گرفته شد که از ميان آنها مد با بيشتدرين

کشيدن دو گروه در دو فرم جداگانه از روي پروندهها تکميدل

قدرت پيشبيني(  ) TCRبه عنوان مد برتر انت اب شد%70 .

گرديدد .بدده منظددور کدداهش خطددا در جمددعآوري اطالعددات،

از مشاهدات بده مرحلده آمدوزش و  %30بده مرحلده آزمدون

آموزشهاي الزم جهت تکميل فرمها به تکميلکننددگان فدرم

اختصاص داده شد .هدمچندين بده منظدور مقايسدهي قددرت

داده شد.

پيشبيني سه مد از سطر زير منحني راک و مقادير حساسيت

جهت انجام تجزيه و تحليل مد شبکه عصدبي مصدنوعي

و ويژگي استفاده شد.

پرسپترون چنداليه از نرمافزار  2009 - MATLABو جهت

مد هاي پيشگويي

تجزيه و تحليل مد رگرسيون لجستيک و تحليدل مميدزي از

رگرسيون لجستيک يکي از روشهاي آماري است که بده

نرمافزار  16 - SPSSاستفاده گرديد.
ابتدا به منظور دستيابي به يک ديدد کلدي از مشداهدات از
روش هاي آمار توحيفي و نمودارهداي آن اسدتفاده گرديدد.
نرما بودن متغيرهاي سن و چربي خون ،LDL ،HDL ،وزن و
فشارخون با آزمون کولمدوگروف -اسدميرنوف بررسدي شدد.
متغيرهاي  TGو  HDLپس از استفاده از تبديل لگاريتم نرما
شدند.
ابتدا از مد رگرسيون لجستيک به منظور شناسايي ريسک
فاکتورها و ارزيابي دقت مد در تفکيک بيماران ديابتي از پره
ديددابتي اسددتفاده شددد .در ايددن مددد انت دداب متغيرهددا بدده
روش  Forward LRانجام گرفدت .در ادامده از مدد تحليدل
مميزي به منظور کش

عوامل تعيينکننده مهم و ارزيابي دقدت

اين روش استفاده شد در اين مد انت اب متغيرها بدر اسداس

منظور مد سازي و تحليدل دادههدا از آن اسدتفاده مديشدود.
رگرسيون لجستيک داراي شکل کلي زير است:
(Log

حرف  Xنشان متغير مستقلي است که در اينجا  11متغيدر
فو را شامل ميشود و  βضريب برآورد شده مد براي متغير
مستقل است [ .]5همچنين  πاحتما ابدتال بده ديابدت درمدد
است که اگر فرد پره ديابتي مبتال به ديابت شده باشد عددد 1
ميگيرد و اگر مبتال به ديابت نشده باشد عدد حفر مديگيدرد.
اگر هر کدام از ريسک فاکتورها در مقايسه دو گروه (مدورد و
شاهد) معنيدار باشد در رابطه باال با يک ضريب  βمعني دار
وارد مي شود.
تحليل مميزي :تحليل مميزي داراي تابعي به حورت زيدر
است:
Y=b0+b1x1+b2x2+…….+bkxk

روش النداي ويلکز انجدام گرفدت در نهايدت از مدد شدبکه

که در آن مقادير  b1,b2,..مقدار ضريب تش يصي يدا وزن

عصبي مصنوعي پرسدپترون چندد اليده ) (MLPبده منظدور

هر متغير را نشان ميدهد و معاد  βدر رگرسيون خطي است.

شناسايي ريسک فاکتورهاي ديابتي استفاده شدد .جهدت رفدع

تحليل مميزي يک تکنيک چندمتغيره است که بدا جددا کدردن

مشکل بيش برازشي مد شبکه عصدبي مصدنوعي پرسدپترون
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مجموعههاي متمايز مشاهدهها و بدا ت صديص مشداهدههداي

يادگيري خاحي حورت ميگيرد که با تنظيم وزنهاي موجود

شده سر و کار دارد .مسأله

در ارتباطات بين نورونها ،اقدام به آمدوزش شدبکه مديکنندد

جديد به دستههاي از پيش تعري

آماري در مورد به وجود آوردن يک قانون (تابع تش يص) بدر

[.]3،1

مبناي اندازههاي حاحل از افراد ميباشد .بدا اسدتفاده از ايدن

شبکه عصبي مصنوعي داراي دو جنبه احلي است:

قانون ميتوان افراد جديدد را کده مشد ص نيسدت بده کددام

 )1معماري  )2يادگيري

جمعيت تعلق دارند به يکدي از جمعيدتهدا منتسدب کدرد .از
معروفترين توابع مورد استفاده در تحليل مميزي ميتدوان بده
تابع مميز فيشر اشاره کرد [.]6
شبکه عصبي مصنوعي پرسپترون چنداليه ) :(MLPشدبکه
عصبي مصنوعي براي تش يص ،طبقهبندي و پيشبيني کده در
آنها روابط معموالً به شکل غيرخطي هسدتند مدورد اسدتفاده
قرار ميگيرد [ .]3به طور کلي شدبکههداي عصدبي مصدنوعي

معماري:

داراي مزاياي زير ميباشند:

شبکه عصبي مصنوعي مورد نظر ما پرسدپترون چنداليده

 )1اجازه وارد نمودن تعداد زيادي از متغيرها در مد
 )2عدم نياز به پيشفرضهايي چون نرما

) (MLPاست که در مقايسه با ساير روشها بهتر عمل

بودن و ...

شکل  .1ساختار شبکه عصبي مصنوعي

 )3پيدا کردن الگو عليرغم وجود دادههاي گمشده
همچنين اين مد ها داراي محدوديتهايي نيز هستند:
 )1بيش برازش ]7[ Over fitting
 )2ارائه ندادن ضرايبي همچون  ORو  βهمانند مدد هداي
رگرسيوني [.]8

ميکند [ .]1تصوير شماره  1سداختار  MLPرا بدا يدک اليده
ورودي و دو اليه مياني (م في) و يک اليده خروجدي نشدان
ميدهد.
يادگيري :شبکه عصبي  MLPاز روش يادگيري بدا نداظر

روش  wrapperنيازمند حجم باالي محاسدبات اسدت []9

جهت آموزش استفاده ميکند .در يادگيري با ناظر مجموعهاي

مثالً در اين مقاله براي  11متغير تعداد  )211(= 2048حالدت

از زوج دادهها به نام نمونههاي آموزشي به حدورت زيدر داده

بررسي شد اما عليرغم اين عيب ،اين روش در مقابدل بديش

ميشود:

برازش  Over fittingقدرتمند است .شدبکه عصدبي مصدنوعي

خروجي پرسپترون توسط رابطه زير مش ص ميشود:

پرسپترون نوعي از شبکه عصبي بر مبناي يک واحد محاسباتي
بدده نددام پرسددپترون سدداخته مديشددود .پرسددپترونبددرداري از
وروديهاي با مقادير حقيقي را گرفته و يک ترکيب خطدي از

)If(w0+w1x1+…………..+wkxk>0
1
= )O(x1,x2,…,xn
If(w0+w1x1+…………..+wkxk<=0) -1

اين وروديها را محاسبه ميکند .اگر عدد حاحل از يک مقدار
آستانه بيشتر بود خروجي پرسپترون برابر با  1و در غير ايدن
حورت  -1خواهد بود .شدبکه عصدبي مصدنوعي پرسدپترون
چنداليه به دليل قابليدتهداي بدا ارزش مدوازي و يدادگيري،
عمدتاً به منظور حل مسائل پيچيده مورد استفاده قرار ميگيرد.
فرآيند يادگيري در ايدن شدبکههدا از طريدق الگدوريتمهداي

که براي سادگي آن را ميتوان بهحورت زير نشان داد:
+1
> if y
0
= )O(X) = sgn(WX)= Hardlims(y)= sgn(y
-1
=< if y
0

...
يادگيري پرسپترون عبارت اسدت از :پيددا کدردن مقدادير
درسدتي بدراي  Wبندابراين فضداي فرضديه  Hدر يدادگيري
پرسپترون عبارت است از مجموعه تمام مقادير حقيقي ممکدن
براي بردارهاي وزن [.]1
روش  :Wrapperمد هاي شبکه عصبي مصدنوعي قدادر
به ارايه ضرايب  ORو  βهمانند مد هداي کالسديک نيسدتند.
بنابراين نميدانيم ميزان تاثير هر متغير در مد چقددر اسدت
همچنين يکي ديگر از محدوديتهاي بيش بدرازش اسدت کده
براي رفع اين محدوديت از روش  Wrapperاستفاده مي شود.
در تصوير شماره  2روش کار مش ص شده است

اقبا زندکريمي و همکاران
)Logit(P(y=1))(1
=
0.026*LDL+3.092*BMI(1)+2.476*BMI(2)+1.17*weight+
5.38*HBA1C+3.868*FBS(1)+3.241*FBS(2)-0.171418

هر مشاهدهي جديدد را مديتدوان بدا قدرار دادن مقدادير
خواسته شده در تابع فو به يکي از گروههاي ديابتي يدا پدره
ديابتي منسوب کرد .با برازش مدد رگرسديون لجسدتيک بدر
روي مشاهدات ،متغيرهاي پيشگو طي پنج مرحلده وارد مدد
شدند .آزمون هاسمر -لمشو با ( )p=0/016در مرحلده آخدر
حددحت بددرازش مددد را نشددان داد .هددمچنددين آمدداره
( )Nagelkerke R square=0/836نشان داد که مد تدا چده
اندازه توانسته تغيييرات مربوط به متغير وابسته (ديدابتي -پدره
ديابتي) را تبيين کند .متغيرهدايي کده توسدط مدد رگرسديون
لجستيک به عنوان ريسک فاکتور شناخته شدند شامل،LDL ،
( FBSبا دو سطر)( BMI ،با دو سدطر) و ( HbA1Cبدا يدک
سطر) بودند (جدو  .)2متغيرهايي کده در در مدد معندادار
نبودند در جدو  3آمده است .قدرت مد در تفکيک بيماران
ديابتي از پره ديابتي  %93برآورد گرديد (جدو .)2
جدول  .1مقایسه توزیع فراوانی (درصد) متغیرهای مورد بررسی در دو
گروه دیابتی و پره دیابتی

شکل  .2روش انت اب متغير با استفاده از روش راپر
در اين روش جهت انت داب ويژگدي از الگدوريتم ورودي

متغیرها
جنس
FBS

( )induction algorithmاستفاده ميشود .به اين حدورت کده
کليه حالتهايي که متغيرها وارد مد ميشدوند در نظرگرفتده
ميشود .براي  nمتغير تعداد  2nفضاي بررسي داريم [.]10

نتايج
از  300نمونه تعداد  180نفر ( )%60زن و  120نفر ()%40
مرد بودندد .ميدانگين سدني در گدروه پدره ديدابتي ا 53/83و
ميانگين سدني در گدروه بيمداران ديدابتي  55/ 41سدا بدود
(جدو  .)1مد رگرسيون لجستيک براي پنج متغير پيشدگوي

HbA1C

BMI

سیگاری
HT

مرد
زن
>166
166-135
<135
0-0
<0
>35
35-46
<46
بله
خیر
>136
136-106
<106

دیابتی
تعداد(درصد)

پره دیابتی
تعداد(درصد)

)06(06
)06(06
)5(7
)7(16
)55(144
)5(13
)04(145
)31(43
)00(00
)45(53
)15(33
)55(135
)30(00
)44(00
)45(57

)06(06
)06(06
)34(40
)57(55
)36(41
)03(140
)7(11
)34(45
)56(75
)37(06
)3(0
)05(100
)07(76
)46(05
)34(45

وزن( FBS ،LDL ،بددا دو سددطر)( BMI ،بددا دو سددطر) و
( HbA1Cبا يک سطر) به دادهها برازش داده شد .سدطر او

براي تحليل مميزي آزمون النداي ويلکز با مقدار 0/223

هر متغير کيفي به عنوان طبقه مرجع براي تحليل در نظر گرفته

و ( )p<0/0001معناداري مد را نشان داد .مقدار همبسدتگي

شد:

کانوني مد  0/882بهدست آمده است که داللت بر همبستگي
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کومش
قوي بين نمرات تش يصي و گروهها (ديابتي-پره ديابتي) دارد

 ،HbA1Cوزن( TC ،LDL ،با قدرت  %97و مدد ،)5.6.8.2

و مد مورد نظر توانسته است  )0/8822 ( %78از تغييدرات

در حالددددددت شددددددش متغيددددددري سددددددن و HDL

متغير وابسته را تبيين کند.

و  ,HbA1C ,BMI ,LDLو وضعيت سيگاري بودن (با قدرت

 :ميزان قند خون ناشتا بين 100-125

 %97و مد  ،)6.10.6.2در حالت هفدت متغيدري سدن،FBS ،

 :ميزان قند خون ناشتا بيشتر از 125

 ،HbA1C ،TGوزن ،وضعيت سيگاري بودن و ( HTبا قدرت

 :شاخص توده بدني بيش از 30

 %97و مد  ،)7.2.6.2در حالت هشت متغيدري سدن،FBS ،

 :شاخص توده بدني کمتر از 25

 ،BMI ،HbA1C ،TGوزن HT ،و ( TCبا قدرت  %97و مد
 ،)8.8.10.2در حالت نده متغيدري سدن،FBS ،LDL ،HDL ،

 :افراد سيگاري
مد شبکه عصبي  MLPباالترين ارزش تش يصدي را در

 ،HbA1C ،TGوزن ،وضعيت سيگاري بودن و ( HTبا قدرت

ميان  2048حالت ممکن براي حالتي کده متغيرهداي  AGEو

 96.67و مد  ،)9.6.4.1در حالدت ده متغيدري سدن،HDL ،

TC

 ،BMI ،HbA1C ،TG ،FBS ،LDLوزن ،وضددعيت س ديگاري

همزمان وارد مد ميشوند با مد  8( 8.8.10.2متغير ورودي

بودن و ( TCبا قدرت  96/67و مد  )10.2.6.2و مد با کل

با  8متغير در اليه او مياني و  10متغير در اليه دوم ميداني و

متغيرها قدرت پيشگويي  96/67و ساختار شبکه 11.8.10.1

 2متغير در اليه خارجي) و مقدار  TCR=%97را ارايده کدرد.

بود .بنابراين مد با هشت متغير از همه قدرت بديشتدري در

سه مد رگرسيون لجسدتيک ،تحليدل مميدزي و مدد شدبکه

پيشگويي دارد (جدو شماره .)6

 FBSو  TGو  HbA1Cو  BMIو  Weightو  HTو

عصددبي مصددنوعي پرسددپترون چنددد الي ده بدده ترتي دب داراي

همچنين سطر زير منحني راک براي مدد شدبکه عصدبي

 %92،%92و %97حساسيت و  %93/3 ،%94و  %97ويژگدي و

 MLPو رگرسيون لجستيک و تحليدل مميدزي محاسدبه شدد

 %92/3 ،%93و  %97قدددرت پدديشبينددي هسددتند (جدددو

(شکل  .)3اين مقادير براي سه مد به ترتيدب برابدر ،0/983

شماره.)4

 0/981و  0/984به دست آمد .بر اساس اين نمودار هر سده

وقتدي تددک تددک متغيرهددا را وارد مددد نمددوديم قدددرت

مد از قدرت يکسان پيشبيني برخوردار ميباشند.

پدديشبينددي هددر کدددام از متغيرهدداي سددن (HDL ،)%57/3

(،)%60( TG ،)%89/33( FBS ،)%62/67( LDL ،)%58/67
 ،)%56( Weight ،)%60( BMI ،)%98/67( HbA1Cوضعيت
سيگاري بودن ( ،)%63/16وضعيت فشار خون (،)%67/1

TC

( )%61/84قدرت پيشبيني مد را داشتند که در ميدان آنهدا
 HbA1Cبا قدرت ( )%98/67و مد ( ،)1.6.10.1بيشتدرين
قدرت را داشت (جدو شماره  .)5در حالت دو متغيري سن و
( HbA1Cبددددا قدددددرت )96.68 1و مددددد ()2.10.4.2
پرقدرتمندترين مد بود .در حالت سه متغيدري سدن FBS ،و
( HbA1Cبا قددرت  )96.68و مدد  ،3.10.10.1در حالدت
چهار متغيري سن و  BMI ،HbA1Cو وضعيت سيگاري بودن
(با قدرت  %97و مد  ،)4.2.6.2در حالت پنج متغيري سن و

شکل  . 3مقايسه سطر زير منحني راک در سه مد

اقبا زندکريمي و همکاران

...

جدول  .3مقایسه ضرایب متغیرهایی که توسط مدل رگرسیون لجستیک به عنوان ریسک فاکتور شناخته شدند
متغیرها

ضرایب مدل

انحراف استاندارد

آماره والد

P-value

LDL

6/630
6
4/505
4/301
6
4/603
3/070
5/45
6/117
-17/015

6/660
6
6/070
6/750
6
1/177
6/540
6/000
6/647
4/565

0/617
37
15/701
15/404
0/147
0/061
5/715
05/055
16/104
36/030

6/664
>6/6661
>6/6661
>6/6661
>6/61
>6/660
>6/664
>6/6661
>6/661
>6/6661

FBS>166
166>FBS>135
FBS<135
BMI>35
35>BMI>46
BMI<46
HbA1C

وزن
عرض از مبدا

جدول  .4ضرایب تابع تشخیصی کانونی ومیزان همبستگی با تابع تشخیصی در مدل تحلیل ممیزی
متغیر

میزان همبستگی با تابع تشخیصی نمرات تشخیصی استاندارد نشده
6/553
6/061
6/117
6/160
6/647
6/640
6/640
-6/631
-6/636
-6/636
6/660

HBA1C
FBS
Sigar
HT
BMI
Age
HDL
Chol
Weight
LDL
TG

الندای ویلکز

P-Value

6/354
6/001
6/055
6/003
6/005
6/005
6/005
6/000
6/000
6/000
1

>6/661
>6/661
>6/661
>6/61
6/344
6/301
6/303
6/565
6/51
6/54
6/700

4/000
6/743
6/475
6/604
6/403
-6/665
6/003
-6/665
-6/643
-6/665
6/046.

جدول  .0صحت پیش بینی مدلها در تفکیک بیماران دیابتی از پره دیابتی
درصد
00
03
04
04/4
03
03/4
07
07
07

پیش بینی شده
دیابتی
0
145
107
16
145
105
1
47
45

کل
156
156
466
156
156
466
47
45
75

مشاهده شده
پره دیابتیک
101
13
154
106
13
153
40
1
47

پره دیابتیک
دیابتی
کل
پره دیابتیک
دیابتی
کل
پره دیابتیک
دیابتی
کل

مدلها
رگرسیون لجستیک

جدول  .5مقایسه قدرت مدلها در شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندالیه برای یک منغیر
ساختار شبکه

قدرت پیش بینی

بهترین مدل

1.3.3.3
1.16.0.1
1.0.5.3
1.0.0.3
1.16.3.3
1.0.16.1

57/44
55/07
03/07
50/44
06
05/07

سن
HDL
LDL
FBS
TG
HbA1C

تحلیل ممیزی

MLP

جلد  ،20شماره ( 1پياپي ،)69زمستان 1396

کومش
ساختار شبکه

قدرت پیش بینی

بهترین مدل

1.0.0.3
1.0.0.3
1.0.3.3
1.16.3.1
1.16.3.1

06
50
04/10
07/1
01/50

BMI

وزن
وضعیت سیگاری بودن
HT
TC

جدول  .0مقایسه قدرت مدلها در شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندالیه بیش از یک متغیر
ساختار شبکه

قدرت پیش بینی()TCR

بهترین مدل

تعداد متغیرها

1.0.16.1
3.16.0.3
4.16.16.1
0.3.0.3
5.0.5.3
0.16.0.3
7.3.0.3

00/07
00/05
00/07
07
07
07
07

HbA1C

تک متغیره
دو متغیره
سه متغیره
چهار متغیره
پنج متغیره
شش متغیره
هفت متغیره

5.5.16.3
0.0.0.1
16.3.0.3
11.5.16.1

07
00/07
00/07
00/07

سن وHbA1C
سن FBS ،و HbA1C
سن BMI ، HbA1C ،و وضعیت سیگاری بودن
سن ، HbA1C ،وزن LDL ،و TC
سن BMI ،HbA1C ،LDL ،HDL ،و وضعیت سیگاری بودن
سن ، HbA1C ،TG ،FBS ،وزن ،وضعیت سیگاری بودن و HT
سن ،BMI ، HbA1C ،TG ،FBS ،وزن HT ،و TC
سن ، HbA1C ،TG ،FBS ،LDL ،HDL ،وزن ،وضعیت سیگاری بودنHT ،
سن ،BMI ، HbA1C ،TG ،FBS ،LDL ،HDL ،وزن ،وضعیت سیگاری بودن و TC

کل متغیرها

هشت متغیره
نه متغیره
ده متغیره
یازده متغیره

بحث و نتيجهگيري

 ،Wrapperبا قدرت پيشبيني  %97در شبکه عصبي مصنوعي

ريسک فاکتورهاي بيماري ديابت مدتهاست در مطالعات

پرسپترون چنداليه معنادار بودند.

و جوامع گوناگون مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفتده

مد  MLPاز حساسيت بيشتري برخدوردار بدود ()%97

است .با اين حا تعداد مطالعاتي که ايدن عوامدل را در ميدان

همچنين قدرت تش يص مد  MLPدر شناسايي افراد ديابتي

افراد پره ديابتيک ارزيابي کند ،به دليل تشابه زيداد ميدان ايدن

از پره ديابتيک بيشتر از مد رگرسيون لجستيک بود (.)%97

گروه از افراد با بيماران ديابتي چندان زياد و در خدور توجده

مقايسه سه مد :

نبوده است .شناسايي اين ريسدک فاکتورهدا در جدوامعي کده

مد هاي رگرسيون لجستيک و تحليدل مميدزي بده دليدل

رفتاري تقريباً مشدابه دارندد ،نيازمندد ابدزار آمداري دقيدق و

استفاده و تحليل آسان و همچنين ارائه ضرايبي چدون نسدبت

حساس ميباشد .اين مطالعه به مقايسدهي کدارايي و حدحت

ب ت ،براي بيان ميزان تاثير هر متغير مستقل در مد  ،کداربرد

تش يص مد هاي پرکاربرد و معروف شدبکه عصدبي  MLPو

زيادي در مد هاي زيست پزشکي( )Biomedicineدارند ،بده

تحليل مميزي و رگرسيون لجستيک پرداخت.

طوري که درمقاالت چاپ شده در مجدالت عضدو

در اين مطالعه متغيرهاي  )p<0/0001( FBSو

HbA1C

( ،)p<0/0001وزن ( )p<0/01( BMI ،)p<0/001و

LDL

Pubmed

تعداد 45646مقاله از رگرسيون لجسدتيک و  8015مدورد از
شبکه عصبي مصنوعي ( )ANNاستفاده نمودهاند [.]3،1

( )p<0/003در مد رگرسيون لجستيک همچنين بدر اسداس

با توجه به محدويتهاي ذکر شده در شدبکههداي عصدبي

متغيرهايHT ,SIGAR ,HBA1C ,FBS

مصنوعي که به جعبه سياه ( )black boxمعروفندد و اسدت راج

با  P<0/0001مجوز حضور در مد را دارند و بقيه متغيرهدا

اطالعات از آنها (همچون  ORو  )βمشکل است ،براي رفدع

مجوز حضور در مد تحليل مميزي را نداشتند متغيرهاي سن،

محدوديتهاي ذکر شده براي شبکه عصبي مصنوعي ،در اين

 ،BMI ،HbA1C ،TG ،FBSفشارخون TC ،با توجه به روش

مطالعه از روش  Wrapperاستفاده شد و کليه مد هاي ممکدن

آماره النداي ويلکز

اقبا زندکريمي و همکاران

...
در  MLPرا در نظر گرفته شد و بهترين مدد بدا بديشتدرين

منحندي راک مددد شددبکه عصددبي مصددنوعي ( )0/754کمدي

قدرت پديشبيندي ( )%99در ايدن مطالعده را کده بدا حضدور

بزرگتر از رگرسيون لجستيک ( )0/752بود اگرچه از لحدا

متغيرهدداي سددن ( )AGEو قنددد خددون ناشددتا  FBSو  TGو

آماري تفاوت معنداداري بدود ولدي از نظدر پزشدکي تفداوت

 HbA1Cو شدداخص تددوده بدددن ( )BMIو وزن ( )Weightو

معناداري نداشتند [.]14

فشارخون ( )HTو  TCبهدست آمد ،انت اب گرديد .وقتي تک

در اين مطالعه مد رگرسيون لجسدتيک نشدان داد ،LDL

تک متغيرها را وارد مد شد  HbA1Cبا قدرت ( )%98/67و

( FBSبا دو سطر)( BMI ،با دو سدطر) و ( HbA1Cبدا يدک

مد ( ،)1.6.10.1بيشترين قدرت را داشت .در حالت يدک،

سطر) ميتوانند ريسک فاکتورهاي مهمي براي ديدابتي شددن

دو ،سه ،چهار تدا  11متغيدري ،قددرت پيشدگويي و سداختار

باشند هدمچندين متغيرهداي  HT, SIGAR, Hba1c, FBSبدا

شبکه به دست آمد که مد بدا هشدت متغيدر از همده قددرت

 P<0/0001مجوز حضور در مد تحليل مميزي را يافتند بدا

بيشتري در پيشگويي داشت.

توجه به يافتدههداي ايدن مطالعده مدد  ،MLPجهدت کشد

شبکه عصبي در مواردي مناسبتر اسدت کده پديشبيندي

تفاوتها نسبت به دو مد ديگر برتري معنديداري نداشدت و

متغيرهاي وابسته در اولويت باشد و يا دادههدا داراي سداختار

همچنين با توجه به آنکه همانند دو مد ديگر قادر بده ارايده

غير خطي پيچيدهاي باشند زماني که هدف بررسي معنديداري

ضرايبي مانند  ORجهت تعيين تاثير هر متغير معنيدار در مد

تدداثير متغيرهدداي مسددتقل بددر روي متغيرهدداي وابسددته باشددد

نيست ،جهت انجام مطالعات پزشکي توحيه نميشود بندابراين

مد هاي کالسيک اولويت دارد [.]11

بايستي به هدف توجه کرد اگر هدف ما برازش بهتر است مد

در مطالعهاي که در سا  2010توسط گارسيا و همکاران

شبکه عصبي مصنوعي مناسب است ولي اگر مدد بدا تفسدير

بر روي  115تصوير شبکهي بيماران ديابتي با هدف ارزيدابي

ساده مدنظر باشد مد هاي کالسيک مانند رگرسيون لجستيک

چهددار مددد شددبکه عصددبي ( SVM ،RBF ،MLPو  )MVو

يا تحليل مميزي مناسب است بنابراين توجه به محدوديتهاي

خودکار ضايعه قرمز بده منظدور

بيان شده براي مد شبکه عصبي مصنوعي پيشنهاد ميگردد از

تش يص و غربالگري رتينوپاتي انجام گرفت ،مدد  RBFبدا

روشهاي کالسيک همانندد رگرسديون لجسدتيک يدا تحليدل

حساسيت  ،%100اختصاحيت  %56و دقدت  %83/08بهتدرين

مميزي استفاده گردد.

رگرسيون لجستيک در کش

نتايج را بهدست داد [.]12
در مطالعهي لي و همکاران در سا  2012بدر روي 274

تشكر و قدردانی

بيمار ديابتي نو  2به منظور پيشبيني نوروپاتي پيش از موعد

مقاله حاضر برگرفته از دادههاي طدر پژوهشدي بدا کدد

از مد هاي درخت تصميم ،پرسدپترون چنداليده و رگرسديون

 91402است بدينوسديله نويسدندگان از معاوندت پژوهشدي

لجستيک استفاده شد .مد شبکه عصدبي از دقدت تش يصدي

دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه به علت حمايت از اين مطالعه

بيشتري ( )%83برخوردار بود .سطر زير منحندي راک بدراي

قدرداني مينمايند.

درخت تصميم ( )0/886و رگرسيون لجستيک ( )0/88بيشتر
از شبکه عصبي ( )0/854بود [.]13
در مطالعهاي تحت عنوان مقايسده رگرسديون لجسدتيک و
شبکه عصدبي مصدنوعي در پديشبيندي کمدردرد کده توسدط
پارسدداييان و همکدداران کدده در سددا  2012بددر روي افددراد
بزرگتر از پانزده سا انجام گرفت نشان دادند که سدطر زيدر
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Introduction: The present study aimed to evaluate the performance of three statistical models in
predicting diabetes type 2 as well as to identify its risk factors.
Materials and Methods: The data related to the potential risk factors of body mass index (BMI), fasting
blood sugar (FBS), hypertension (HT), lipids (TC, TG, HDL and LDL), HbA1C and smoking history of
300 patients were extracted from medical records. Artificial neural network multi-layer perceptron (MLP),
discriminant analysis (DA) and logistic regression (LR) were applied to identify risk factors. ROC curve
was used to compare the performance of the models. To fix the problem "over fitting", the MLP model
algorithm was used Wrapper.
Results: The prediction power of the MLP, DA and LR based on the ROC curve were 0.984, 0.981and
0.983, respectively. In the LR model, variables FBS (P<0.0001) and HbA1C (P<0.0001), weight (P<0.001),
BMI (P<0.01) and LDL (P<0.003) were significant. In the DA model, variables HT, Smoking status,
Hba1c, FBS (all, P<0.0001) were significant. Age, FBS, TG, HbA1C, BMI, HT and TC were significant in
the MLP model. The MLP showed higher sensitivity (97%) compared with the LR (94%) and the DA
(92%). Also, the model MLP (97%) exhibited high specificity than the LR (92%) and DA (93.3%).
Conclusion: According to the findings of the present study, the performance of the three used methods
of MLP, LR and DA were similar. It is suggested to use the LR where there is a need to simple
interpretation as it provides OR for a group relative to the other one while MLP acts like a black box that
does not show the relationship between variables. It is also suggested to conduct studies for further
investigation of the performance of these methods.
Keywords: Artificial Neural Network MLP, Logistic Regression, Discriminant Analysis, Wrapper,
Curve Rock.
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