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چكیده
در سال های اخیر تشخیص بیماری آلزایمر به یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حوزه پزشکی تبدیل شده است.
هدف از ارائه این مقاله ،پیشنهاد روشی جهت بهبود دقت تشخیص بیماری آلزایمر مبتنی بر استفاده از کدگذاری
تُنُک در انتخاب ویژگیهای مفید از نش انگرهای زیستی مختلف مغز انسان است .در این روش ،ابتدا با استفاده از
کدگذاری تُنُک ویژگیهایی که در طبقه بندی موجب کاهش دقت خواهند شد ،حذف میشوند و سپس تشخیص
بیماری آلزایمر با استفاده از روشهای مبتنی بر یادگیری چند هسته ای انجام میگیرد .دادههای مورد بحث در این
مقاله شامل افراد مبتال به بیماری آلزایمر و افراد سالم میباشند .نتایج آزمایش نشان میدهد که دقت تشخیص
بیماری آلزایمر با استفاده از روش پیشنهادی نسبت به روشهای پیشین بهبود چشمگیری پیدا کرده است.
واژههای کلیدی :طبقهبندی ،کدگذاری تُنُک ،ماشین بردار پشتیبانCSF ،PET ،MRI ،

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی ،موسسه آموزش عالی روزبهان ساری ،ایران.
 .2دستیار پژوهش ،دانشکده علوم و تکنولوژی کامپیوتر ،دانشگاه هوا و فضای نانجینگ ،چین.
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Abstract
In recent years, the diagnosis of Alzheimer’s disease (AD) has become one of the most
challenging problems in medical fields. This paper proposes a new classification
method which is used sparse coding for selecting the useful properties of biological
markers in the human brain for improving the accuracy of diagnosis for AD. In the
proposed method, features of collected data sets, which can improve the accuracy of
classification, are selected by using sparse coding. Furthermore, the multi-kernel based
learning methods are used for diagnosis of AD. The data set will be discussed in this
paper contains normal and AD subjects. The empirical results show that the proposed
method significantly improves the accuracy of the diagnosis of AD in comparison with
previous methods.
Keywords: Classification, Sparse coding, Support Vector Machine, MRI, PET, CSF

1. M.Sc. Student, Department of Computer Science and Artificial Intelligence, Rouzbahan University,
Sari, Iran.
2. Research Assistant, Department of Computer Science and Technology, Nanjing University of
Aeronautics and Astronautics, China.
3. Ph.D. Student, Department of Electrical Engineering, Iran University of Science and Technology,
Tehran, Iran.

مقدمه
در حال حاضر بیماری آلزایمر 1یکی از شایع ترین دالیل زوال عقل در افراد سالخورده است .تحقیقات به عمل آمده نشان می هد که
تعداد افراد مبتال به این بیماری تا  22سال آینده به دو برابر تعداد فعلی خواهد رسید و همچنین در سال  2202از هر  50نفر یک
نفر به این بیماری مبتال خواهد بود ( .)Brookmeyer, Johnson, Ziegler, Arrighi, 2007بنابراین تشخیص این بیماری
در اوایل شکل گیری آن بسیار بااهمیت خواهد بود ( .)Thompson, Apostolova, 2007در حال حاضر از نشانگرهای زیستی
مختلفی مانند  -1مقدار نرونهای از دست رفته نواحی مختلف مغز و اتصاالت تخریبشدهی2بین آنها که از تصاویر ساختاریMRI3
مغز قابلاستخراج است(  -2 )De Leon et al,2007هیپومتابولیسم اندازه گیری شده به وسیله تصویربرداری کارکردیMorris ( 4
)et al, 2001و  -3تعیین مقدار پروتئین مغز به وسیله مایع مغزی نخاعی )Bouwman et al, 2009( 0و ( Mattsson N et
 )al, 2009برای تشخیص اختالالت به وجود آمده در مغز به دلیل ابتال به بیماری های شناختی مانند آلزایمر و اختالالت خفیف
شناختی  6استفاده میشود .تحقیقات نشان میدهد که ویژگی های موثر برای تشخیص این بیماری با استفاده از نشانگرهای زیستی
حاصل از تصاویر  MRIباید از مناطقی از مغز که به دلیل ابتال به این بیماری تخریبشدهاند استخراج گردد ( Chetelat et
 )al.2002و ( .) Convit et al, 2000با استفاده از اطالعات حاصل از تصویربرداری کارکردی  PETبه عنوان نشانگر زیستی،
میزان کاهش متابولیسم گلوکز مناطق مغز در افرادی که مبتال به بیماری آلزایمر هستند تعیین میگردد .مایع مغزی نخاعی به عنوان
نشانگر زیستی دیگر ،میزان پروتئین موجود در نواحی مختلف مغز را نشان می هد .در اغلب کارهای انجامشده تنها از اطالعات حاصل
از یک نشانگر زیستی برای طبقه بندی افراد مبتال به بیماری آلزایمر و افراد سالم استفادهشده است( )Cuingnet et al, 2009و
(  .)Notestine et al, 2009این در حالی است که تحقیقات اخیر نشان میدهد ترکیب ویژگیهای حاصل از نشانگرهای زیستی
مختلف  ،قدرت تشخیص بیماریهای شناختی را به مراتب افزایش می دهد .در واقع نشانگرهای زیستی متفاوت ،اطالعاتی تولید
میکنند که مکمل یکدیگرند( )De Leon et al, 2007و (  .)Apostolova et al, 2010اخیراً به منظور ترکیب اطالعات حاصل
از نشانگرهای زیستی مختلف ،از ابزارهای یادگیری ماشین استفادهشده است()Zhang, Wang, Zhou, Yuan, Shen, 2011
 )Escudero et al, 2013( ، )Ye, Wu, Li, Chen, 2007( ،و ( .)Wee et al, 2012این ابزارها در تشخیص بیماریهای
شناختی با استفاده از اطالعات حاصل از نشانگرهای زیستی مختلف بسیار موثر هستند .هدف از این مقاله ،ارائه روشی جدید مبنی
بر استفاده از کدگذاری تُنُک 7به منظور حذف ویژگیهای غیرمفید جهت باال بردن دقت تشخیص بیماری آلزایمر است .در این مقاله
از دادههایی استفاده میشود که نشاندهنده ویژگیهای استخراجشده از سه نشانگر زیستی  PET ،MRIو  ،CSFمربوط به افراد
مبتال به بیماری آلزایمر ،افراد مبتال به اختالالت خفیف شناختی و افراد سالم است.
در ادامه مقاله ابتدا در بخش دوم به بررسیی مبانی نظری این مقاله خواهیم پرداخت ،در بخش سوم پیشینهای از تحقیقات و کارهای
انجام شییده را مرور خواهیم کرد .در بخش چهارم به بررسییی و تحلیل روش پیشیینهادی خواهیم پرداخت و در بخش پنجم دادههای
1 Alzheimer's disease
2 Atrophy
3 Brain structural imaging
4 Brain functional imaging
)5 Cerebrospinal ﬂuid (CSF
)6 Mild cognitive impairment (MCI
7 Sparse coding

مورد اسییتفاده در این مقاله و نتایج به دسییت آمده را شییر خواهیم داد .در بخش آخر نیز نتیجهگیری و خط و مشییی کارهای آتی
بیان خواهد شد.

مبانی نظری پژوهش
استفاده از اطالعات حاصل از نشانگرهای زیستی مختلف یکی از چالش برانگیزترین مسائل در تشخیص بیماریهای شناختی است
( )Walhovd et al, 2010( ،)de Leon et al, 2007( ،)Apostolova et al, 2010و ( .)Landao et al, 2010در
مطالعات اخیر ،اطالعات حاصل از سه نشانگر زیستی  PET ،MRIو  CSFبرای عمل طبقه بندی افراد مبتال به آلزایمر و افراد سالم
مورد استفاده قرار گرفته است( )Zhang et al, 2011و ( .)Hinrichs, Singh, Xu, Johnson, 2011برای ترکیب این
اطالعات ،از روشهای مبتنی بر یادگیری چند هستهای 1استفاده میشود ( ،)Hinrichs, Singh, Xu, Johnson, 2009
(  )Lanckriet, Deng, Cristianini, Jordan, 2004و (  .)Wang, Chen, Sun, 2008روشهای مبتنی بر یادگیری چند
هستهای از ایده ادغام اطالعات از منابع اطالعاتی مختلف برای بهبود بخشیدن به فهم دادهها و در نهایت باال بردن قدرت تشخیص
بین دادههای متفاوت و دستهبندی آنها ،بهره می برند .با استفاده از ابزار یادگیری ماشین مانند ماشین بردار پشتیبان 2میتوان با
استفاده از اطالعات به دست آمده از روشهای مبتنی بر یادگیری چند هستهای ،عمل طبقهبندی را انجام داد .انتخاب ویژگیها یکی
از پرکاربردترین و چالشبرانگیزترین زمینهها برای بهبود نتایج طبقهبندی دادههای مختلف به حساب میآید .انتخاب ویژگی بر اساس
کدگذاری تُنُک ،ویژگیهایی که برای انجام عمل طبقهبندی مفید نیستند را حذف میکند که این کار موجب باال رفتن دقت عمل
طبقهبندی میگردد.

پیشینه پژوهش
برای تشخیص بیماری های شناختی مانند آلزایمر مطالعات بسیاری انجام و روش های زیادی ارائه شده است .در اکثر تحقیقات
اطالعات حاصل از تصویربرداری ساختاری و کارکردی مغز برای تشخیص این بیماریها مورد مطالعه قرار گرفته است( Wee et al,

 .) 2012در تحقیقات و کارهای اولیه تشخیص این بیماری ،بر اساس استفاده از ویژگیهای حاصل یک نشانگر زیستی بوده است.
اخیراً بر اساس مطالعات انجام گرفته ،دانشمندان دریافتهاند که استفاده از اطالعات حاصل از ترکیب ویژگیهای این نشانگرهای زیستی
موجب باال رفتن دقت در تشخیص بیماری آلزایمر میشود .وموری و همکاران( )Vemuri et al, 2007تنها از نشانگرهای زیستی
 MRIو  CSFبرای تشخیص بیماریهای شناختی بهره بردهاند .فلگیبل و همکاران( Fellgiebel, Scheurich, Bartenstein,
 )Muller, 2007از دو نشانگر زیستی  PETو  CSFبرای تشخیص این بیماریها و ولهوود و همکاران()Walhovd et al, 2010
در تحقیقاتشان از هر سه نشانگر زیستی  MRI ،PETو  CSFبرای تشخیص بیماریهای شناختی استفاده کردهاند .جانگ()Zhang
و همکاران با استفاده ویژگیهای استخراجشده از سه نشانگر زیستی  MRI ،PETو  CSFروشی مبتنی بر یادگیری چند هستهای

1 Multikernel based approach
)2 Support Vector Machine(SVM

ارائه دادهاند .جانگ و همکاران ( )Zhang et al, 2011نشان داده اند که نتایج به دست آمده بر اساس ترکیب ویژگیهای
استخراجشده از نشانگرهای زیستی م تفاوت به مراتب بهتر از نتایج به دست آمده با استفاده از تنها یک نشانگر زیستی است.
جائه و همکاران ( )Biao et al, 2014با استفاده از تصاویر کارکردی مغز و تشکیل شبکه ارتباطی بین نواحی مشخصشده از مغز
توانستهاند روشی جدید برای تشخیص بیماریهای شناختی ارائه دهند .آنها با استفاده از روشهای تحلیل شبکههای ارتباطی ،
ویژگیهای محلی 1و توپولوژیک 2شبکه را استخراج و بعد از ساخت ماتریس هسته 3هر کدام ،آنها را با کمک یادگیری چند هستهای
باهم ادغام کرده و به روشی جدید و با دقت باال برای تشخیص بیماریهای شناختی رسیدهاند (.)Biao et al, 2014
وی ( )Weeو همکاران (  )Wee, Yap, Zhang, Wang, Shen, 2012با به کارگیری کدگذاری تُنُک روی شبکههای کارکردی
حاصل از تصاویر کارکردی مغز روشی جدید برای تشخیص بیماری آلزایمر ارائه دادهاند .آنها در این روش برای ساخت شبکه
کارکردی مغز از کدگذاری تُنُک به منظور حذف ارتباطات غیرمفید استفاده کرده اند .چنگ یاو وی و همکاران ()Wee et al, 2012
نشان داده اند که استفاده از کدگذاری تُنُک برای ساخت شبکه کارکردی مغز و استفاده از ابزار یادگیری ماشین نهایتاً منجر به باال
رفتن دقت در تشخیص بیماریهای شناختی میشود.

روش پژوهش
هدف از ارائه این مقاله باال بردن دقت تشخیص بیماری آلزایمر بر اساس ویژگیهای استخراجشده از نشانگرهای زیستی ،PET
 MRIو  CSFاست .نکته کلیدی در این مقاله استفاده از کدگذاری تُنُک برای حذف ویژگیهای غیرمفیدی است که از نشانگرهای
زیستی فوق استخراج میگردند .با استفاده از ویژگی های باقیمانده و بر اساس یادگیری چند هستهای ماشین بردار پشتیبان جهت
طبقهبندی افراد سالم و افراد مبتال به بیماری آلزایمر آموزش داده میشود .نتایج نشان می دهد که استفاده از کدگذاری تُنُک برای
حذف ویژگیهای غیرمفید موجب باال رفتن دقت تشخیص این بیماری میشود.

طبقهبندی چند هستهای
در این بخش یک مرور کلی روی روش های یادگیری مبتنی بر هسته خواهیم داشت .این روشها به راحتی قابلاعمال به ماشین
بردار پشتیبان جهت طبقهبندی دادهها هستند (  .)Scholkopf, Smola, 2002قبل از پرداختن به روشهای چند هستهای ،ابتدا
ماشین بردار تک هسته ای را مورد بررسی قرار می دهیم .ایده اصلی ماشین بردار پشتیبان به صورت خالصه بدین شر است :ابتدا
داده هایی که به صورت خطی جدا پذیر نیستند از فضای اصلی به فضایی با ابعاد باالتر 4که در آن دادهها به صورت خطی جدا پذیر
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باشند نگاشت میشود .این نگاشت از طریق توابع هسته 1قابل اعمال است .سپس مدل مورد نظر با بیشینه مقدار حاشیه برای
طبقهبندی اطالعات ساخته میشود.
برای ساخت مدل بر اساس ترکیب ویژگیهای حاصل از نشانگرهای زیستی  PET ،MRIو  CSFجهت تشخیص بیماری آلزایمر
از ماشین بردار پشتیبان چند هستهای 2استفاده میشود ( .)Zhang et al, 2011برای بررسی ماشین بردار پشتیبان چند هسته ای
فرض میکنیم  nداده آموزشی و  mوجه (به طور مثال نشانگر زیستی) داریم xi(m) .نشاندهنده بردار ویژگی -mامین وجه از -i
امین داده آموزشی است و برچسب معادل آن  yiیکی از دو مقدار  -1و  1است .ماشین بردار پشتیبان چند هستهای تابع هدف در
رابطه ( )1را بهینه میکند.
M
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در رابطه ( Ø(m) ، w(m) ،)1و  βm≥0به ترتیب نشان دهنده بردار وزن ،تابع هسته نگاشت و وزن هر وجه برای ترکیب ویژگیهاست.
فرم دوگان ماشین بردار پشتیبان همانند فرم اولیه آن به دنبال بهینه کردن تابع معیار در رابطه ( )2آورده شده است.
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در رابطه ( k(m)(xi(m),xj(m))= Φ (m)(xi(m))T Φ(m) (xj(m)) ،)2تابع هسته برای دو داده آموزشی  xiو  xjروی -mامین وجه از
داده است.

1 Kernel function
)2 Multikernel Support Vector Machine (MKLSVM

برای دادهی آزمایشی جدید }) x={ x (1), x (2),… x (Mابتدا مقدار )) k(m)(xi(m),x (m))= Φ(m)(xi(m))T Φ(m) (x (mکه
نشان دهنده مقدار تابع هسته مورد استفاده میان داده آزمایشی و تمام دادههای آموزشی روی -mامین وجه است ،محاسبه میگردد.
سپس رابطه ()3برای پیشبینی برچسب داده آزمایشی اعمال میگردد.
M

()3

n
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اگر )) k(xi,xj)=∑ mβ mk(m)=(xi(m),xj(mرا به عنوان تابع هستهی ادغامشده بین دو دادهی آموزشی  xiو  xjو
)) k(xi,x)=∑ mβ mk(m)=(xi(m),x (mرا به عنوان تابع هسته ادغامشده بین دادهی آموزشی  xiو دادهی آزمایشی  xدر نظر بگیریم،
آنگاه می توان ماشین بردار پشتیبان چند هستهای را به وسیله ی ماشین بردار تک هستهای پیادهسازی کرد .در فرمولهای فوق این
محدودیت وجود دارد که  .∑mβ m=1میتوان با قرار دادن مقادیر مختلف برای هر  βmو در نظر گرفتن محدودیت ذکرشده و با
استفاده از اعتبارسنجی -kتکهای 1رویداده های آموزشی بهترین مقادیر را برای این متغیرها یافت .در این مقاله برای آموزش بردار
پشتیبان از ابزار  )Chang, Lin, 2001( LIBSVMاستفادهشده است.

کدگذاری تُنُک
نکته کلیدی در این مقاله استفاده از کدگذاری تُنُک جهت حذف ویژگیهای غیرمفید برای تشخیص بیماریهای شناختی است.
حذف ویژگیهای غیرمفید با بهینه کردن تابع معیار رابطه ( )4امکان پذیراست.
N

()4

1
min ∑(yi − w (T) x i − b)2 + λ ||w||1
w,b 2
i

در رابطه ( xi )4نشاندهنده بردار ویژگی yi ،نشاندهنده برچسبی است که دادهی  xiبه آن تعلق دارد b ،مقدار عرض از مبداء داده
 w ،xiضرایب رگرسیون بردار ویژگی داده  λ ،xiپارامتر تنظیم و  Nتعداد داده آموزشی است ،||w||1 .تنظیمکننده  L1 -normاست
که برای کد گذاری تُنُک در فضای ویژگی مورد استفاده قرار می گیرد .به عنوان مثال ضرایب رگرسیونی که برای ویژگیهای غیرمفید
با استفاده از این روش صفر میشوند .با استفاده از این روش ویژگیهای معادل با این ضرایب از بردار ویژگی حذف میشوند .در این
مقاله ویژگیهای غیرمفید استخراجشده از دو نشانگر زیستی  MRIو  PETبرای تشخیص بیماری آلزایمر با استفاده از این روش
حذف ویژگی ،حذف شده و سپس با استفاده از ویژگیهای باقیمانده هستههای مربوط به هر کدام از این ویژگیها محاسبه و باهم
ادغام میشوند .در نهایت با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و با استفاده از هستههای ترکیبشده عمل طبقهبندی روی افراد سالم
و افراد مبتال به بیماری آلزایمر انجام میپذیرد .در شکل ( )1شمای کلی این مراحل به تصویر کشیده شده است .بهترین مقدار برای

1 K-fold cross validation

پارامتر تنظیم ( )λ>0در رابطه ( )4با استفاده از عمل اعتبارسنجی -kتکهای رویدادههای آموزشی قابل محاسبه است .در این مقاله
از ابزار  )Tibshirani, 1996( LASSOبرای بهینه کردن رابطه ( )4استفاده میشود.

شكل( :)1نمایش شماتیک روند کلی کار برای طبقهبندی دادههای چندوجهی

1

اعتبارسنجی
برای سنجیدن کارایی ماشین بردار پشتیبان آموزش دادهشده از اعتبارسنجی -kتکه ای به منظور محاسبه دقت طبقهبندی استفاده
میکنیم .طبق این کار مجموعه دادههای موجود(دادههای مربوط به  01فرد مبتال به آلزایمر و  02فرد سالم) را به  12زیرمجموعه
افراز میکنیم .در هر بار از  9زیرمجموعه برای آموزش ماشین بردار پشتیبان و از یک زیرمجموعه باقیمانده برای سنجش مدل آموزش
دادهشده استفاده میکنیم .این کار به تعداد  12بار به منظور ساختن زیرمجموعههایی با ترکیب داده های مختلف و اطمینان از رخ
ندادن  Overfittingمدل ،تکرار میشود .برای یافتن وزن بهینه ماتریس هسته هر کدام از  mنشانگر زیستی( )βmبه منظور ترکیب

1 Multimodal

هستهها ،از دادههای آموزشی استفاده میکنیم .بدین ترتیب که با قرار دادن مقادیر مختلف از  2تا  1و اندازه گام  2.1برای βmها و
آموزش مدل بر اساس این مقادیر(با در نظر گرفتن محدودیت  ،)∑mβ m=1دقت مدل را بر حسب دادههای آزمایشی میسنجیم و
وزنهایی که موجب بیش ترین دقت برای مدل شدهاند را به عنوان وزن هستهها در نظر می گیریم .برای نرمال سازی دادهها به صورت
رابطه ( )0عمل میکنیم.
fi = (fi − f̅i )/σi

()0

در رابطه ( 𝑓𝑖 )0ویژگی مورد نظر 𝑓𝑖̅ ،مقدار میانگین مقادیر ویژگی 𝑖𝑓 و 𝑖𝜎 مقدار انحراف معیار مقادیر ویژگی -iاماست.
خالصه روش پیشنهادی
در شکل ( ) 1روند کلی کار در روش پیشنهادی به تصویر کشیده شده است ،همان طور که در این شکل میبینید ابتدا ویژگیهای
مورد نیاز از سه نشانگر زیستی  PET ،MRIو  CSFاستخراج می گردند .تابع معیار نشان دادهشده در رابطه ( )4با استفاده از ابزار
 LASSOبه منظور انجام عمل کدگذاری تُنُک جهت حذف ویژگیهای غیرمفید بهینه می گردد .در مرحله بعد ماتریس هسته
مربوط به هر کدام از نشانگرهای زیستی فوق با استفاده از ویژگیهای باقیمانده محاسبه میگردد .با یافتن بهترین اوزان ماتریسهای
هسته به دست آمده ،این ماتریسها باهم ترکیب شده و ماشین بردار پشتیبان جهت انجام عمل طبقه بندی آموزش داده میشود.
در شکل ( ) 2شبه کد مربوط به روش پیشنهادی آورده شده است .ورودی تابع تعریفشده ویژگیهای استخراجشده از نشانگرهای
زیستی  PET ،MRIو  CSFو خروجی آن دقت ماشین بردار پشتیبان آموزش دادهشده جهت تشخیص بیماری آلزایمر است.

شكل ( :)2شبه کد مربوط به روش پیشنهادی

ارزیابی
در این بخش به بررسی داده های مورد استفاده در این مقاله و نتایج به دست آمده در پیادهسازی روش پیشنهادی میپردازیم .برای
ارزیابی نتایج به دست آمده با روش جدید ،آن ها را با نتایج روشهای رایج برای طبقهبندی مانند شبکه عصبی ،درخت تصمیم و ....
مقایسه میکنیم.

تجزیه و تحلیل دادهها
داده های مورد استفاده در این مقاله از پایگاه های داده آزمایشگاه تصویربرداری عصبی بیماری آلزایمر )ADNI ( 1استخراجشده
است .2در این آزمایشگاه از مغز افراد مختلف تصویربرداری می شود .افرادی که در این آزمایشگاه مورد تصویربرداری عصبی قرار
میگیرند دارای سنی بین  00و  92سال بوده و عبارتاند از  -1افراد سالم -2 ،3افراد مبتال به اختالالت خفیف شناختی و  -3افراد
مبتال به بیماری آلزایمر .در این مقاله از اطالعات مربوط به  123فرد مورد آزمایش در  ADNIکه هر سه نشانگر زیستی ،MRI
 PETو  CSFبرای آن ها محاسبهشده ،استفاده میکنیم .این  123نفر عبارت اند از 01 :فرد مبتال به بیماری آلزایمر و  02فرد سالم.
برای استخراج ویژگیهای مربوط به نشانگرهای زیستی حاصل از  MRIو  PETتصاویر مغز حاصل از تصویربرداری ساختاری و
کارکردی به  93ناحیه 4تقسیم میشود .برای تصاویر ساختاری ،سطح ماده خاکستری هر ناحیه از مغز به عنوان ویژگی آن در نظر
گرفته شده است .برای تصاویر کارکردی بعد از اعمال پیشپردازشهایی همچون حذف حرکات اضافی سر ،0اصال زمانی سری زمانی
تصاویر  6برای هر فرد ،و اصال مکانی 7هر کدام از تصاویر موجود در سری زم انی نسبت به اولین تصویر موجود در این سری زمانی
برای هر فرد ،مقدار میانگین شدت هر ناحیه در مغز به عنوان ویژگی آن در نظر گرفته میشود .برای نشانگر زیستی  CSFنیز سه
مقدار  CSF p-tau ،CSF t-tau ،CSF Aβ42استفادهشده است( .)Zhang et al, 2011بنابراین برای هر فرد در مجموع 93
ویژگی از تصویر  93 ،MRIویژگی از تصویر  PETو  3ویژگی از مایع مغزی نخاعی در نظر گرفته میشود.
نتایج
همان طور که در جدول ( )1نشیییان دادهشیییده اسیییت ،عمل طبقهبندی را رویدادههای  01(ADفرد مبتال به بیماری آلزایمر) و
 02(HCسیالم) انجام داده ایم .برای انجام مقایسه و سنجیدن دقت روش پیشنهادی ،روشهای درخت تصمیم ،5شبکه عصبی 9و -k
نزدیکترین همسیایه 12و ماشیین بردار پشتیبان را نیز به منظور طبقهبندی دادههای مورد نظر اجرا کردهایم که نتایج در جدول ()1
نشیان دادهشیده است .روش پیشنهادی در محیط  MATLABپیاده سازی و نتایج آزمایش روی میانگین و خطای استاندارد  12بار
آموزش و آزمایش مدل گزارش شیده اسیت .آموزش مدل با اسیتفاده از اعتبارسینجی  -12تکهای انجامشده است ،به این صورت که
دادههای موجود به  12قسییمت تقسییییمشیییده و در هر مرحله  9قسیییمت از دادهها برای آموزش مدل و  1قسیییمت باقیمانده برای
سینجیدن آن به کار می رود .این فرآیند برای هر روش آزمایش ( NN ،KNNو  )...به تعداد  12بار اجراشیده و دقت مدل بر اساس
میانگین و با در نظر گرفتن خطای

اسیتاندارد 11

در جدول ( )1گزارش شیده است .سطرهای  1تا  3این جدول نتایج به دست آمده از
1 Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative
2 www.loni.ucla.edu/ADNI
3 Healthy subjects
4 Region of interest
5 Motion correction
6 Slice timing
7 Realignment
)8 Decision Tree (DT
)9 Neural Network (NN
)10 K_nearest neighbor (KNN
11 Standard error

اجرای روشهای گفتهشییده با اسییتفاده از هر یک از نشییانگرهای زیسییتی  ،در سییطرهای چهارم تا شییشییم ،نتایج با اسییتفاده از
ترکیبهای دوتایی مختلف از  3نشیانگر زیسیتی و در سطر آخر نیز نتایج بر اساس ترکیب هر سه این نشانگرها نشان داده شده ا ست.
برای محاسیبه دقت آورده شیده در جدول ( )1برای نشانگرهای زیستی  MRIو  PETهر کدام  93ویژگی از  93ناحیه مغز و برای
نشانگر زیستی  3 ،CSFویژگی در نظر گرفته شده است.

جدول  -1نتایج حاصل از اجرای روشهای طبقهبندی روی دادها بر حسب میانگین دقت  ±خطای استاندارد در  11بار اجرای مستقل

نشان گر زیستی

درخت تصمیم

شبكه عصبی

-Kنزدیکترین

ماشین بردار

همسایه

پشتیبان

روش پیشنهادی

MRI

72/90±2/60

02/60±1/20

75/41±2/31

52/07±2/71

56/91±2/00

PET

65/41±2/50

01/7±1/15

76/75±2/07

56/41±2/09

59/72±2/36

CSF

67/5±2/94

04/23±1/72

79/37±2/36

79/7±2/42

52/14±2/61

MRI+PET

73/09±2/9

00/22±1/77

75/1±2/63

56/51±2/26

92/26±2/3

MRI+CSF

71/0±2/66

00/33±1/73

52/26±2/50

53/7±2/06

56/5±2/6

CSF+PET

76/1±2/55

04/41±1/75

70/66 ± 2/97

59/27±2/75

92/66±2/42

MRI+PET+CSF

77/62±2/70

04/60±1/22

75/26±1/27

59/11±2/47

93/9±2/41

نتایج حاصل از روش پیشنهادی در آخرین ستون آورده شده است .برای محاسبه دقت مدل بر اساس روش پیشنهادی و در حالتی
که تنها از ویژگیهای یک نشان گر زیستی استفاده میشود ،ابتدا با استفاده از کد گذاری تُنُک ویژگی های غیرمفید حذفشده و در
نهایت ماشین بردار پشتیبان را آموزش میدهیم  .همچنین در حالتی که از ترکیبهای مختلف این نشانگرهای زیستی استفاده
میشود ،ابتدا ویژگیهای غیرمفید با استفاده از کدگذاری تُنُک ،حذف و در مرحله بعد ماتریس هسته هر کدام از نشانگرهای زیستی
محاسبهشده و در نهایت ماشین بردار پشتیبان با استفاده از ترکیب این ماتریسها آموزش داده میشود .نتایج نشان میدهند که
روش پیشنهادی موجب بهبود دقت تشخیص بیماری آلزایمر میگردد .در شکل ( )3نمودار مربوط به میانگین دقت و خطای استاندارد
به دست آمده در پیادهسازی روشهای گفتهشده در جدول ( )1آورده شده است .این نمودار نشان میدهد که روش پیشنهادی دارای
بیش ترین دقت و کمترین خطای استاندارد است.
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شكل ( :)3نمودار درصد صحت و خطای استاندارد روشهای مختلف

در شیکل ( )4دقت ماشیین بردار آموزش داده شیده بر اسیاس مقادیر مختلف برای وزن هر کدام از نشیانگرهای زیسیتی یعنی ،βMRI
 βPETو  βCSFقابل مشییاهده اسییت .در این شییکل دو مقدار  βMRIو  βCSFآورده شییده اسییت .طبق این محدودیت که ∑mβm=1
بنابراین ) .βPET = 1-( βMRI+ βCSFمشیاهده میشود که مقادیری در حدود  βPET=0.4 ،βMRI=0.5و  βCSF=0.1بهترین دقت
را جهت طبقهبندی افراد مبتال به آلزایمر و افراد سالم فراهم میآورند.
)Accuracy (%

)MRI weight (βMRI
) CSF weight (βCSF
شكل ( :)4دقت ماشین بردار پشتیبان آموزش دادهشده بر اساس وزنهای مختلف برای نشانگرهای زیستی

نتیجهگیری
در این مقاله طرحی جدید مبنی بر استفاده از کدگذاری تُنُک به منظور حذف ویژگیهای غیرمفید استخراجشده از نشانگرهای
 این روش موجب باال رفتن دقت تشخیص. برای باال بردن دقت در تشخیص بیماریهای شناختی مانند آلزایمر ارائه شده است،زیستی
 در روش اولیه ویژگیهای استخراج شده از نشانگرهای زیستی مختلف به صورت یکجا.این بیماریها نسبت به روشهای قبلی میشود
 در روشی دیگر با استفاده از روشهای یادگیری.در نظر گرفتهشده و عمل طبقهبندی رویدادهها به کمک این ویژگیها انجام میگیرد
 برای هر کدام از نشانگرهای زیستی هستههای جداگانه در نظر گرفته شده و با استفاده از ادغام این هستهها عمل،چند هسته ای
 فرد سالم02  فرد مبتال به بیماری آلزایمر و01  نتایج به دست آمده با استفاده از دادههای مربوط به.طبقهبندی صورت میپذیرد
نشان می دهد که روش پیشنهادی این مقاله مبنی بر حذف ویژگی های غیرمفید برای تشخیص بیماری آلزایمر با استفاده از کد
.گذاری تُنُک و استفاده از ویژگیهای باقیمانده برای عمل طبقهبندی موجب باال رفتن دقت تشخیص این بیماری میشود
تاکنون مطالعات بسیار زیادی برای تشخیص بیماریهای شناختی انجامشده و روشهای بسیار متنوعی برای باال بردن قدرت تشخیص
 از جمله این روش ها ساخت شبکه کارکردی از روی تصاویر کارکردی مغز جهت تشخیص بیماریهای.این بیماری ها ارائه شده است
 در کارهای آتی به بررسی روشهای مختلف استخراج ویژگی با استفاده از مفاهیم موجود در تحلیل شبکههای ارتباطی.شناختی است
.جهت استخراج ویژگیهای موثر از شبکههای کارکردی مغز در تشخیص بیماریهای شناختی خواهیم پرداخت
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