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پیشبینی مرگ ناگهانی قلبی ( )SCDبا استفاده از روش
ارائه یک روش نوین بهمنظور 
انتخاب ویژگی و طبقهبندیکنندة تجمیع خبرگان
2

الیاس ابراهیمزاده  ،1بابک نجار اعرابی

 -1دانشجوي دکتري تخصصی ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه تهران  -تهران  -ایران
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 -2استاد ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  -دانشگاه تهران  -تهران  -ایران
araabi@ut.ac.ir
چکیده :مرگ ناگهانی قلبی ( )SCDنتیجه تخریب شدید عملکرد قلبی است که سبب ازبینرفتن سیستم قلبی در افراد میشود.
وقتی این اتفاق رخ میدهد ،خون دیگر نمیتواند براي مدتی به قسمتهاي مختلف بدن پمپ شود .این واقعه به قدري جدي
است که میتواند در عرض چند دقیقه ،بیمار را از زندگی محروم سازد .درصورت علم به وقوع این حادثهه مهیتهوان ازرریه
تجهیزاتی همچون دفیبریالتور و استفاده از دیگر راهکارهاي درمانی تعداد این نوع مرگها را به شدت کاهش داد .با وجود این،
همچنان راه هاي مناسبی براي پیشبینی مرگ ناگهانی قلبی وجود ندارد تا پزشکان بتوانند ازرری آن ،تصمیمات مناسبی بهراي
بیماران در معرض خطر بگیرند .در این مطالعه با استفاده از بهترین روشهاي استخراج ویژگی از پردازشهاي غیرِخطی ،زمان -
فرکانس و کالسیک که فراهم آمدة مطالعات قبلی و تجربیات کارهاي گذشته خود ما است ،از یک روش نوین جههت انتخها
فضاي ویژگی بهینه به صورت محلی استفاده شده است .همچنین در ادامه با توجه به وجود ویژگیهاي متفاوت از حهوزهههاي
مختلف ،ربقهبنديکنندة تجمیع خبرگان پیشنهاد شده است .روشهاي پیشنهادي این امکان را فراهم میکنند که با انتخا
ویژگیها در هر بازه  1دقیقهاي از سیگنال ،انتخا

بهینه

ویژگیهاي متفاوتی در هر دقیقه قبل از واقعه انجام شود که با هم متفهاوت

باشند .این موضوع نهتنها باعث افزایش چشمگیر زمان پیشبینی از  4دقیقه به  12دقیقه با صحت باال میشود ،بلکه امکان تفسیر
عالئم بالینی با توجه به تکثر وجود ویژگیها در هر دقیقه را نیز فراهم میسازد .ازررفی وجود شبکه تجمیع خبرگان ،تصهمیم
مناسبتري بهعنوان خروجی درمورد پردازش حوزههاي مختلف خواهد گرفت .نتایج مطالعه نشاندهندة توانمندي درخور توجه
روشهاي پیشنهادي نسبت به دیگر روشهاي ارئهشده در مطالعات مشابه است.
واژه های کلیدی  :انتخا

ویژگی محلی ،تغییرات نرخ ضربان قلب ،تجمیع خبرگان ،سیگنال الکتروکاردیوگرام ،مرگ ناگهانی

قلبی.
فاصله زمانی کوتاه از شروع عالئم را مهرگ ناگههانی قلبهی

 -1مقدمه
وقوع پیشبینینشدة مرگ ناشی از علل قلبهی ،در یهک

) (sudden cardiac deathمهینامنهد ] .[2- 1ایهن واقعهه
میتواند در افرادي با یا بدون بیماري قلبی اتفاق بیفتهد ]- 3
[5؛ این حادثه به نحوي رخ میدهد که فرد در عرض چند

تاریخ ارسال مقاله 1395/03/22 :

دقیقه هوشیاري خود را بهرور کامل از دست میدهد .فاصله

تاریخ پذیرش مقاله 1395/04/27 :

زمانی از شروع عالئم را معموال کمتر از  30دقیقهه در نظهر

نام نویسنده مسئول  :الیاس ابراهیمزاده

میگیرند؛ ولی برخی مراجع ازجمله سازمان بهداشت جهانی

نشانی نویسنده مسئول  :ایران

تهران

پردیس دانشکدههاي فنی دانشگاه تهران
و کامپیوتر.

کارگر شمالی –

دانشکده مهندسی برق

این فاصله زمانی را حدود  1ساعت میداند ] .[6این واقعهه
به قدري جدي است که میتواند در عرض چند دقیقه ،بیمار
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ارائه یک روش نوین بهمنظور پیشبینی مرگ ناگهانی قلبی ( )SCDبا استفاده از روش ............................

را از زندگی محروم سازد ] .[7درصورتیکه فاصهله زمهانی

دو روش زمههان  -فرکههانس و روش کالسههیک بههه ترتیههب

چند دقیقهاي از شروع عالئم در تعریف مرگ ناگهانی قلبی

صحت تفکیهکپهذیري  %99.16و  %74.36بهراي  1دقیقهه

در نظر گرفته شود %31 ،از موارد مرگ ربیعی بههصهورت

سیگنال  ECGقبل از واقعه ازرری ربقهبنديکننهده MLP

مرگ ناگهانی قلبی است و چنانچه فاصله زمانی 1 ،سهاعت

به دست آمده است [ .]27در ادامه ،نتایج تحقیقات ما نشان

در نظر گرفته شود ،نسبت به  %81میرسد ] .[11- 8تقریباً

می دهند که در سیگنال  HRVمربوط به افراد ریسکپهذیر،

نیمی از موارد مرگ در افراد مبتال به بیماري عهروق کرونهر

در نزدیکی وقوع  SCDویژگیهایی از حهوزه غیرخطهی و

بهصورت مرگ ناگهانی قلبی است ] .[11- 10این رخداد ،هر

زمان فرکانس وجود دارد که آنها را کهامالً از افهراد سهالم

سههاله عامههل مههرگ تقریب هاً  250000تهها 300000انسههان در

متمایز میکند .در این مطالعه ،روش بردار ترکیبی پیشهنهاد

آمریکاست ] . [12همچنین در آمریکاي شمالی و اروپا ایهن

شده است که از توانایی به مراتب بیشتري براي آشکارکردن

تعداد از میان هر  100000نفر به  50الی  100نفر میرسهد

این اختالف برخوردار است .درنهایت صحت تفکیکپذیري

] .[13- 18یکی از اقشار تهدیدپذیر این حادثه ورزشهکاران

براي دقای اول ،دوم ،سوم و چهارم قبل از واقعه به ترتیب

هستند ،مهمترین علل مرگ ناگهانی قلبهی در ورزشهکاران،

 % 73.35 ،%90.49 ،%97.86 ،%99.43است] .[26در مطالعه

کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک ،آنومالیهاي عهروق کرونهري،

دیگر ازرریه اسهتخراج ویژگهیههاي حهوزه فرکانسهی و

کاردیومیوپاتی آریتمی زاى بطن راست و میوکاردیت هستند .

غیرخطی با استفاده از ربقهبنديکنندههاي  SVMو  ،RFدو

در بسیاري از موارد ،این واقعه در ورزشکارانی کهه بیمهاري

دقیقه سیگنال  HRVقبل از واقعهه بها میهانگین بهه ترتیهب

زمینهاي قلبی ندارند ،ناشی از ضربات عادي اسهت کهه بهه

 %87.5و  % 85از سیگنال فرد نرمال جدا شده اسهت ].[32

قفسه سینه وارد میشود ].[20- 19

در ادامه بهبود تحقیقات صورتگرفته در این زمینه ،نشهان

با این حال ،حتی با وجود سیسهتمههاي درمهانی اولیهة

داده شد بردار ویژگی ترکیبی که حاصهل انتخها

ویژگهی

پیشهرو – 1تخمهین پسهرو 2از ویژگهیههاي

پیشرفته بهمنظور احیا خارج بیمارستان ،نرخ افراد زندهمانده

روش انتخا

در یک گزارش تحلیلی در آمریکاي شمالی %4.6 ،را نشهان

کالسیک (زمان و فرکانس) ،زمان -فرکهانس (ویگنرویهل) و

میدهد ] .[22- 21تنها  %1- 2از بیمهارانی کهه دچهار SCD

غیرخطی است این واقعه را مهیتوانهد تها  4دقیقهه زودتهر

شدهاند میتوانند در بیهرون بیمارسهتان جهان سهالم بهه در

پههیشبینههی کنههد .نتههایج ربقهههبنههدي حاصههل از مطالعههه

ببرند] .[23ازاینرو ،پیشبینی مرگ ناگهانی قلبی با توجه به

صورتگرفته صحت  %90.36 ،%96.52 ،%99.73و %83.93

زیادشدن این واقعه در دنیا و اهمیهت رویهداد مهذکور کهه

را به ترتیب براي چهار دقیقه اول گزارش میکند ] .[25این

میتواند حتی به عنوان اولین و آخرین عارضه قلبی در فرد

میزان صحت ربقه بندي براي  4دقیقه قبل از واقعه ازرری

شناساي شود ،ضرورت پیدا میکند.

استخراج  18ویژگی غیرخطی ،بهدون انتخها

ویژگهی بهه

در سالهاي اخیر مطالعات و تحقیقهات گسهتردهاي در

ترتیب  %92.11 - %93.42 - %98.68 - %92.11گزارش شده

زمینه تشخیص  SCDاز روي سیگنال الکتروکاردیوگرام یها

است ] .[29در کهار تحقیقهاتی دیگهر 22 ،ویژگهی ترکیبهی

 HRVصورت گرفته است کهه بیشهتر ازرریه اسهتخراج

حاصل از روش هاي غیرخطی ،زمان  -فرکانس و کالسیک
3

ویژگی در حوزه هاي مختلف پردازشی و ربقهبنهدي افهراد

ازرری روش انتخا

ازرری ربقهبندکنندههاي مطهر ِ مبتنهی بهر ویژگهیههاي

عدد کاهش یافته است و درنهایت صهحت  % 83.24بهراي

مستخرجشده ،هستند].[24- 33

یک دقیقه قبل از واقعه با ربقه بنديکننهده  SVMگهزارش

در تحقیقات اولیة ما در این زمینه ،نشان داده شهد کهه

ویژگی درخت تصمیمگیري بهه 12

شده است ].[24

روش هاي زمان  -فرکهانس نسهبت بهه روش ههاي خطهی

همانرور که اشاره شد ،در اغلهب کارههاي تحقیقهاتی

کالسیک توانمندي به مراتب بیشتري در تفکیک بهین افهراد

صورتگرفته در این زمینه با اعمال ربقهبنهديکننهدههها و

سالم و ریسکپذیر دارند [ .]27در ارزیابی صورتگرفته بین

استخراج ویژگی از حوزههاي پردازشی متفاوت ،سهعی در
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افزایش میزان پیشبینی و بهبود در کیفیت عملکرد مهذکور

ازررفی وجود شبکه تجمیع خبرگان تصهمیم مناسهبتهري

شده است که این نوع پیشبینیها اغلهب عهاري از تفاسهیر

بهعنوان خروجی درمورد پردازش حوزههاي مختلف خواهد

عالیم بالینی بوده است و بیشترین زمان ارائهشده با صحت

گرفت؛ زیراکه نتیجه ارائهشده حاصهل تصهمیمگیهريههاي

پذیرفتنی نهایتهاً بهه چههار دقیقهه قبهل از واقعهه مهیرسهد

متفاوت از منظرگاههاي مختلف نسبت به این پدیده است و

] [18،25،26،29،33،34که زمانی پذیرفتنی براي بهکارگرفتن

درنهایت نتیجه اتفاق آراء گزارش میشود.

راهکارهاي درمانی براي افهراد دچهار حملهه در خهارج از

در ادامه ،مطاب مطالعهات گذشهته ،پهس از اسهتخراج
سیگنال  HRVاز سهیگنال  ECGو تفکیهک سهیگنال بهه

بیمارستان نیست.
در این مطالعه با استفاده از بهترین روشهاي استخراج

بازه هاي یک دقیقهاي ،ویژگیهاي خطی اسهتخراج شهده و

ویژگی که فراهمآمدة مطالعات قبلهی و تجربیهات کارههاي

سپس تبدیل ویگنرویل ،اعمال شده و ویژگی در حوزه زمان

فضهاي

– فرکانس اسهتخراج شهده و درنهایهت نیهز ویژگهی ههاي

ویژگی بهینه به صورت محلی استفاده شده است .همچنهین

غیرخطی استخراج شهده اسهت ] .[27- 25در مرحلهه بعهد

در ادامه با توجه به وجود ویژگیهاي متفاوت از حوزههاي

بهترین ترکیب ویژگیها براساس بیشترین ایجاد تمایز بهین

مختلف ،ربقهبنديکننده تجمیع خبرگان پیشنهاد شده است.

دو کالس ازرری روش انتخا ویژگی محلی براي هر بازه

روش هاي پیشنهادي ،این امکان را فراهم مهیکننهد کهه بها

یک دقیقهاي انتخا شده است .سپس ازرری شبکه تجمیع

بهینه ویژگیها در هر بازه 1 4دقیقهه اي از سهیگنال

خبرگان ،افراد سالم و افرادِ دچار  SCDدستهبندي شدهاند و

گذشته ما هستند  ،از یک روش نوین جهت انتخا

انتخا

5

ویژگیههاي متفهاوتی در ههر

درنهایت ویژگیهاي بااهمیت در هر بازه زمانی تفسیر شده

به عنوان یک اپیزود  ،انتخا

دقیقه قبل از واقعه انجام شود که باهم متفاوت باشند .ایهن

است و اهمیت هر نوع پردازش در زمان هاي قبل از واقعه

موضوع نهتنها باعث افهزایش چشهمگیر زمهان پهیشبینهی

نشان داده شده است .شکل ( )1خالصه الگوریتم پیشنهادي

میشود ،بلکه امکان تفسیر عالیم بالینی با توجهه بهه تکثهر

در این مطالعه را نشان میدهد.

وجود ویژگیها در هر دقیقه را نیهز فهراهم خواههد کهرد.

شکل( :)1فلوچارت کلی الگوریتم ارائه شده.

 -2روشها و ابزارها
روش پیشنهادي بر روي دادههها از پایگهاه داده MIT-

گرفته شده است .مجموعهه دادگهان متشهکل از  35نفهر از
افرادي که دچار مرگ ناگهانی قلبی شدهاند (شامل  19مرد و
 16زن و  ECGبا فرکانس نمونهبرداري  256نمونه در ثانیه)

Sudden Cardiac Death Holter database , BIH
 Normal Sinus Rhythm databaseبه دست آمده است

و  35فرد سالم بدون سابقه قلبی (شامل  17زن و  18مرد و

[ .]36،35در مواردي که از هر بیمار دو کانهال در دسهترس

 ECGبا فرکانس نمونهبرداري 128نمونه در ثانیه ) ،ارزیابی

بوده است ،هر کانال به عنوان یک مشاهده (بیمهار) در نظهر

شده است.
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ارائه یک روش نوین بهمنظور پیشبینی مرگ ناگهانی قلبی ( )SCDبا استفاده از روش ............................

 - 1- 2پیشپردازش سیگنال ECG
از افرادي که خطر باالي مرگ ناگهانی قلبی داشته انهد،
به مدت روالنی سیگنال  ECGثبت شده است .ایهن افهراد
غالباً کسانی بودهاند که یا تجربه سکته قلبی را داشتهاند و ی ا
به علت یک تاکی آریتمی شدید در سیستم قلبی  -عروقهی

دچار شده اند .از سیگنال  ECGایهن افهراد دقیقهاً پهیش از
رخدادن واقعه ،بازههاي زمانی  1دقیقهاي جدا شده است .در
شکل ( ،)2سیگنال الکتروکاردیوگرام یک مرد  34ساله کهه
در معرض مرگ ناگهانی قلبی اسهت ،از  3دقیقهه قبهل تها
لحظاتی پس از وقوع مرگ قلبی ،نشان داده شده است.

مستعد براي  SCDبودهاند ،که درنهایت نیز به ایهن حادثهه

شکل( : )2سیگنال  ECGفرد در آستانه مرگ ناگهانی قلبی از  3دقیقه قبل از واقعه تا لحظاتی بعد از واقعه

در این مرحله از  ECGافرادي که دچار مرگ ناگههانی

بردار ویژگی ترکیبی بهترین نتیجه را از این میان نشان داده

قلبی شده اند ،ابتدا بازه هاي یک دقیقه اي از سهیگنال ECG

است ] .[27- 24بنابراین در این مطالعهه ،مطهاب تحقیقهات

قبل از واقعه و از افراد سالم نیز به مدت  1دقیقهه سهیگنال

اولیة صورتگرفته ،ویژگیهاي مذکور به کیفیت اشارهشده

 ECGبه صورت تصادفی از کل سیگنال ،استخراج میشود.

در مراجع ] ،[27- 25استخراج میشوند.

سپس ازرری فیلتر ناچ 6اغتشاش حاصهل از بهرق شههر و
ازرری فیلتر میانگین متحرک 7اغتشاشات فرکهانس پهایین

ویژگیهای حوزه زمان

حاصل از تنفس حذف مهیشهوند[ ]27- 25 ،37سهپس بهه

ویژگهیههاي حهوزه زمهان دربردارنهدة مجموعههاي از

آشکارسازي موج  Rو درنهایت اسهتخراج  HRVپرداختهه

ویژگیهاي آماري است که عبارتنهد از ( MNN :میهانگین

شده است .مطالعات گذشته نشهان دادهانهد سهیگنال ECG

فواصهل  RRموجههود در هههر قطعههه از سههیگنال - )HRV

افراد سالم و ریسکپذیر تفاوت چندانی با یکدیگر ندارنهد؛

( SDNNانحراف معیار فواصل  RRموجود در هر قطعه از

این درصورتی است که سیگنال هاي  HRVاین دو گروه با

سههیگنال ( RMSSD - )HRVجههذر میههانگین مربعههات

هم تفاوت دارند ][27- 25

اختالف فواصل  RRموجود در هر قطعه از سیگنال )HRV

 -2- 2استخراج ویژگیهای کالسیک
تحقیقات گذشته نشان داده اند ،ویژگیهاي کالسیک که
دربردارندة ویژگیهاي زمان و فرکانس و ویژگیهاي حوزه

 ( SDSDانحراف معیار اختالف بین فواصل  RRموجوددر هر قطعه از سیگنال ( PNN50 - )HRVدرصهد تعهداد
فواصل  RRموجهود در ههر قطعهه از سهیگنال  HRVکهه
اختالفشان بیشتر از  50میلی ثانیه است) [.]42- 38

زمان فرکانسِ مسهتخرج از روش ویگنرویهل و روشههاي
غیرخطی در ربقهبندي افهراد سهالم و ریسهکپهذیر بسهیار

ویژگیهای حوزه فرکانس

بااهمیت هستند ] .[27- 24این تحقیقات نشان دادهاند ،سهم

در این مرحله ،ریف توان سیگنال ( )PSDبا استفاده از

هر یک از حوزههاي پردازشی در ربقهبندي متفاوت است و

روش پارامتریک  Burgمحاسبه شده است و انرژي سیگنال
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مطههاب مطالعههات اولیههه ،روش توزیههع ویگنرویههل

در باند فرکانسی خیلی پهائین (0.003- 0.04هرتهز) و بانهد
فرکانسی پهایین (0.04- 0.15هرتهز) و بانهد فرکانسهی بهاال

( )SPWVDبراي تحلیل  HRVانتخا

(0.15- 0.4هرتز) استخراج شده است [ .]39مطالعات قبلی

روش تفکیک پذیري زمهان  -فرکهانس بهتهري نسهبت بهه

نشان داده است که فرکانسهاي باال در ریف توان سهیگنال

روش هاي غیر پارامتریک ارائه میدهد و داراي کنترلههاي

 HRVنشهاندهنههدة فعالیهت بخههش پاراسهمپاتیک سیسههتم

مستقلی براي زمان و فرکانس است و همچنین هنگام وقوع

عصبی ،و فرکانسهاي پایین نشهاندهنهدة فعالیهت بخهش

تغییرات سریع ،تخمین توان با واریانس کمتري نسهبت بهه

سمپاتیک سیستم عصبی خودکار کنترلکننهده نهرخ ضهربان

روشهاي پارامتریک ارائه میشود [.]51
توزیع ویگنرویل از سهیگنال گسسهته ] x[nایهن گونهه

قلب است [ .]41- 38ازاینرو ،نسبت انرژي سیگنال در باند
فرکانسی پایین ( )LFبه انرژي سیگنال در باند فرکانسی باال

تعریف میشود:

( )HFمیتواند به عنوان یک ویژگهی اي اسهتفاده شهود کهه
تعادل سمپاتیک و پاراسمپاتیک را ارزیابی میکند.]41- 38[ .

M−1

()1

 -3- 2آنالیز زمان  -فرکانس
براي بررسی رفتار ریسکپذیري سیگنال  ECGنیاز بهه
دسترسههی هههمزمههان ارالعههات زمههان و فرکانسههی اسههت.
تبدیل هاي زمان فرکهانس بهه سهه دسهته مههم ربقههبنهدي
میشوند:
 - 1روش هاي زمان  -فرکانس غیرِپارامتري ،دربردارندة
تبدیل فوریه زمان کوتاه [ ]44- 43و ویولت [.]47- 45
 - 2نمایندگان زمان – فرکانس درجه دوم غیرِپارامتري،
دربردارندة توزیع ویگنرویل [.]51- 48
 - 3روشهاي تغییر زمان پارامتري براساس مهدلههاي

شهده اسهت .ایهن

∑ g(p)rx (n

N−1
2

|)X(n, m) = 2 ∑ |h(k

p=−M+1
j2πkm
p, k)e− N

k=−N+1

+

که  m,nبه ترتیب شاخصهاي زمان و فرکانس گسسته
هستند h(k) .پنجره متحرک فرکانسی به رول  2N-1و )g(p

پنجههره متحههرک زمههانی بههه رههول  2M-1و ) rx(n,kتههابع
همبستگی لحظهاي است که به فرم زیر تعریف میشود:
()2

)rx(n,k) = x(n+k).x*(n - k

در شکل ( )3سیگنال  HRVفرد در آستانه  SCDپهس
از اعمال تبدیل ویگنرویل نمایش داده شده است.

 ARبا ضرایب تغییر]54- 52[ .

شکل( : )3نمایش  HRVاستخراجشده یک فرد  ،SCDدر حوزه زمان  -فرکانس
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استخراج ویژگیهای TF
در ادامه ویژگیهاي مؤثر در ربقهبندي ،مطاب مطالعات
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انتگرال (سیگما) گرفته میشود:
)(3

𝑘

)𝑒𝑣𝑎𝑅𝑅 𝑦(𝑘) = ∑(𝑅𝑅(𝑖) −

گذشته استخراج شده است .این ویژگیهها دربردارنهدة 11

𝑖=1

ویژگهیDifw ,Stdw ,Evlf ,Elf ,Ehf , Fvlf , Flf , Minw ،

 Fhf, Maxwو | Wdif = |wn - wn-1هستند .هر پنجره حاصل
میانگین انرژي در یک پنجم سیگنال در محور زمان اسهت،
مطاب شکل .]27- 24[ 3

 -4- 2استخراج ویژگیهای غیرخطی
ازآنجاکه سیستم قلبیعروقی خیلی پیچیهدهتهر از یهک
سیستم خطی عمل کرده است  ،رفتار غیر ایستا از خود نشان
می دهد .عالوه بر ویژگیهاي زمان  -فرکهانس ،دو تحلیهل
غیرخطی که نشان دهنده خصوصیات دینامیکی آشوبناک در
سیگنال  HRVهستند ،براي ربقه بندي بهین افهراد سهالم و
افراد در معرض مرگ قلبی بهمنظور پیشبینی مرگ ناگهانی
قلبی استفاده شهده انهد .ایهن دو تحلیهل عبارتنهد :از معیهار
پوانکههاره کههه سههه ویژگههی  SD1,SD2,SD1/SD2از آن
استخراج شده است و تحلیل نوسان دترندشده ( )DFAکهه
ویژگی  αاز آن استخراج شده است.

معیار پوآنکاره
نمودار پوانکاره به صورت کمهی بها محاسهبه انحهراف
معیار فواصهل ) RR(iبها خطهوط  y=xو y = -x+2RRm

تحلیل میشود که  RRmمتوسط ) RR(iها است .انحهراف
معیارها SD1و SD2نامیده میشوند کهه  SD1مربهوط بهه

که در آن ) k ،y(kامین مقدار سريهاي سیگما گرفتهه
شده است i ،RR(i) ،امهین فاصهله  RRاسهت و RR avg

میانگین فواصل  RRروي کل سهري اسهت .سهپس سهري
زمانی سیگما گرفتهشده به پنجرههاي بها رهول مسهاوي n

تقسیم میشود .در هر پنجره با رول  ،nیک خط بها معیهار
حداقل مربع خطا روي دیتاي  RRمنطب میشود که ترند را
در آن پنجره نشان میدهد .اگر این تکه خطهاي راست بها
) yn(kنشان داده شود ،رب رابطهه ( )4بها کهمکهردن آن از
سري زمانی سیگما گرفتهشده در هر پنجره ،یک سري زمانی
ترندشده به دست میآید:
𝑁

()4

1
])𝑘(𝑛𝑦 F(n) = √ ∑[𝑦(𝑘) −
𝑁
𝑘=1

این محاسهبه روي رهولههاي مختلهف پنجهره تکهرار
می شود تا ارتباط بین ) F(nو رول پنجره یعنی  nبه دسهت
آید .شیب خط مربوط به )) log (F(nنسبت به ) log (nبها
عنههوان فههاکتور خودهماننههدي بهههعنههوان یههک ویژگههی در
ربقهبندي استفاده میشود.

 -5- 2انتخاب ویژگی
اغلب مطالعات صورتگرفتهه در گذشهته بهه انتخها
8

تغییرات سریع ضربان به ضربان در دادگان است که عمدتاً

ویژگی به صورت سراسري عمل میکند که این اسهتراتژي

به  RSAمربوط میشود؛ درحالیکهه  SD2تغییهرات بلنهد

بهینه نیست؛ به این معنی که لزوماً ویژگیهاي انتخا شهده

مدت ) RR(iها را توصیف میکند .نسهبت  SD1/SD2را

در یک دقیقه قبل از واقعه ،ویژگهیههاي مناسهبی بهراي 1

نیز میتوان براي توصیف ارتباط بین این مؤلفهها محاسهبه

ساعت قبل از واقعه و ایجاد تمهایز بهین گهروههها نیسهتند.

کرد [.]44،55
تحلیل نوسان دترندشده ()DFA

از تحلیل  DFAبراي کمیکردن خصوصهیات فرکتهال
سیگنال فواصل  RRکوتاه مدت استفاده میشود [.]58- 56
در ابتدا ،از سري هاي زمانی  RRبها اسهتفاده از رابطهه ()3

بنابراین در این مطالعه با هدف محلیساختن روش انتخا
ویژگی ،براي هر یهک از بهازه ههاي زمهانی یهک دقیقههاي
مجموعه اي از ویژگیهاي منتخب در آن بازه زمهانی ارائهه
شده است که نهتنها باعث افزایش زمان پیشبینهی و بهبهود
صحت ربقهبندي میشود ،بلکه جنس ویژگیهاي غالب در
هر بازه زمانی را نشان میدهد .به این منظور با هدف ارائهه
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یک روش بهینه کاهش بعد براي ساختار محلی ،روش هاي
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𝑥𝑑)𝑦 𝐵𝐸𝑅 = 1 − ∫ 𝑚𝑎𝑥𝑦 𝑓(𝑥,

()5

مختلف ارزیابی شده است.
راهبردهاي مختلفی براي جستوجويِ در فضاي بزرگِ
زیرمجموعههاي ممکهن از ویژگهیهها ارائهه شهده اسهت.

که  yبرچسب و  xبردار ورودي با ویژگیهاي متنهارر
هستند f .تابع چگالی احتمال است.

جست وجوي کامل [ ]60- 59معموالً عملهی نیسهت؛ زیهرا
تعداد زیرمجموعههاي ویژگیها به صورت نمایی با افزایش
تعداد ویژگیها رشد میکند .ازررفدیگر ،جسهتوجهوي
حریصانه  9مانند انتخها

پیشهرو 10یها حهذف پسهرو 11بها

محدودکردن فضاي جست و جو ،پاسخی تقریبی در زمهانی

معیار دوم ارالعات متقابل 14است و مطاب فرمول ()6
محاسبه میشود.
)𝑦 𝑓(𝑥,
𝑦𝑑𝑥𝑑
)𝑦(𝑓 𝑓(𝑥),

()6

𝑔𝑜𝑙 )𝑦 𝐼(𝑖) = ∬ 𝑓(𝑥,

بنابراین سومین پیشهنهاد در قسهمت انتخها

ویژگهی،

کم پیدا میکنند؛ ولی مشکل ایهن روشهها گرفتارشهدن در

استفاده از نرخ خطاي بیهزي بهه عنهوان تهابع ههدف بهراي

اکسترمم محلی است .در این میان ،روشهاي جستوجوي

بهینهسازي است

تصادفی جایی بین دو انتهاي ریف (جستوجوي کامهل و

بنابراین براساس نرخ خطهاي بیهزین ،بهتهرین ویژگهی

جستو جوي حریصانه) قرار میگیرند و مصالحهاي بین دو

انتخا

میشود .سپس ترکیب بهترین ویژگی که براسهاس

روش مذکور برقرار میکند .در این پژوهش بعد از پیشنهاد

کمترین خطا انتخا

روش محلی ،جستو جهوي تصهادفی حاصهل از پیشهرو و

دستیابی به کمترین خطاي دوتایی بررسی میشود .به همین

پسرو براي انتخا ویژگی استفاده شده است .ازررفی براي

ترتیب این فرایند تا جایی ادامه پیدا میکند که اضافهکهردن

جستو جو در میان زیرمجموعههاي مختلف از ویژگیهها،

یک ویژگی ،خطاي بیزین را نسبت به حالهت قبلهی بهاالتر

نیاز به تعریف تابع هدف براي بهینهسازي است .معیار اصلی

ببرد .درواقع در این روش ،هدف بههدسهتآوردن کمتهرین

براي انتخا

ویژگی ،کاهش خطاي ربقههبنهدي اسهت .در

بسیاري از روشها از خودربقهبنهديکننهده بهراي ارزیهابی

شده است را با دیگر ویژگیها بهراي

تعداد ویژگی با کمترین خطا است.
انتخا

محلی ،ویژگی ریسک فرابرازش  15را باال میبرد.

ویژگیها استفاده میشود [ ]24- 31در بعضهی از روشهها،

براي حل این مشکل نیز پنجره هاي دو دقیقهاي کهه از ههر

معیار نسبت تفکیک فیشر 12میزان جداییپذیري را براساس

ررف  30ثانیه بها اپیهزود قبلهی و بعهدي ههمپوشهانی دارد

گشتاورهاي اول و دوم توزیع دستهها محاسبه میکند [- 61

انتخا

میشود .تنها براي پنجره اول از سر واقعه  VTتا 30

 ]62ولی این روشهها از پیچیهدگی و صهرف زمهان زیهاد

ثانیه از اپیزود قبلی در نظر گرفته شده است ،درواقع ،پنجره

برخوردارند؛ خصوصاً براي ایدههاي انتخا

ویژگی محلی

اول فقط با سگمنت قبلی همپوشانی دارد؛ ولی براي دقای

که این مشکل چندین برابر میشود .دو معیار ارزیابی وجود

بعدي هر پنجره با دو سگمنت قبلی و بعهدي ههمپوشهانی

دارد که به لحاظ نظریه ،بهینهه هسهتند .بهه عبهارت دیگهر،

دارد؛ بنابراین نواحی مرزي براي هر اپیزود قبلی و بعدي در

زیرمجموعهاي از ویژگیها که این معیارهها را بهینهه کنهد،

نظر گرفته میشهود و بهدینوسهیله تغییهرات ویژگهیههاي

خطاي ربقه بندي یک ریقهبنديکنندة ایدئال را کمینه کرده

منتخب به نرمی صورت میگیرد .براي این منظور محاسهبه

است .معیار اول نرخِ خطايِ بیزي 13است که مستقیماً خطاي

خطاي بیزي در هر بازه یک دقیقهاي ،بهعنوان معیار در نظر

ربقه بندي با ربقهبنديکننهده ایهدئال و مطهاب فرمهول ()5

گرفته شده است .به عبارت دیگهر ،ویژگهیههاي منتخهب

محاسبه میشود.

بهینه اي که در کل خطاي بیزي کمتري داشته باشد ،منتخب
مناسبتري خواهند بود.

ارائه یک روش نوین بهمنظور پیشبینی مرگ ناگهانی قلبی ( )SCDبا استفاده از روش ............................
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 -6-2بیان مدل شبکه عصبی

تجمیع خبرگان ME

با این وجود میتوان از آن بهعنوان «خطی تعمیمیافته» یهاد

ویژگی به روش

کهرد .شههبکه خبههره  iام کههه خروجههی ) Oi (xخههودش را

پیشنهادي محلی در مرحله قبل براي دقای مختلف صورت

به صورت یک تابع خطهی تعمهیمیافتهه از ورودي  xتولیهد

گرفت .ویژگیها بر پایهه بهتهرین تمهایز ایجادکننهده بهین

میکند به این صورت تعریف میشود:

همانرور که اشاره شد ،فرایند انتخا

کالس ها انتخا

شدند .کمترین تعداد که منجر بهه ترکیهب
Expert
1

بهینه ویژگی جهت تفکیک کالسها میشد ،بهعنوان ترکیب
منتخب ،برگزیده شده است .روش ربقهبندي به کهار بهرده

Σ

شده در این زمینه ،براساس تحقیقات اولیهه مها ،اسهتفاده از

Input

Expert 2

بردار ویژگیهاي ترکیبی مستخرج از روشههاي پردازشهی
Expert L

متفاوت است [ ]31- 24و ایهن در حهالی اسهت کهه بهردار
ویژگهی ترکیبهی از هههمخهوانی دیمانسههیون ویژگهیههها در
Gating

حوزههاي مختلف رنج میبرد .ازررفی ایعاد بردار ویژگهی

شکل ( : )4ساختار شبکه تجمیع خبرگان ) ( ME

ترکیبی بسیار بزرگتر از مؤلفههاي ویژگی اسهت؛ بنهابراین
جدا از افزایش پیچیدگی محاسباتی ،مشکالت پیادهسازي نیز
دارد ،و از همه مهمتر تعداد مؤلفههاي بردار ویژگی ترکیبی،
باعث افزایش پارامترهاي شبکه شهده اسهت کهه در مقابهل
مشاهدات محدود در این مطالعه نتایج خروجی را کم اعتبار
میکند در اثر گمان عدم آموزش کافی شهبکه؛ بنهابراین در

شبکة ورودي نیز یک تابع تعمیمیافتهه خطهی اسهت و
خروجی iام آن ،(g(x,vi)) ،یک چند جملهاي  logitیاتابع
soft maxاز متغیرهاي میانی ziاست.
()7

این کارِ تحقیقاتی ،ترکیبی از چندین ربقهبنديکننده بهعنوان
تجمیع خبرگان 16پیشنهاد میشود.
ساختار  MEنوشتهشده با شبکة ورودي و چندین شبکة
خبره درشکل  4نشان داده شده است .شبکه ورودي ،بردار

zi
∑N
k=1 e

کههه در آن  zi=viT xوviههها بردارهههاي وزن هسههتند.
خروجی کلی ساختار  MEبه شکل زیر است:

N

O(x) = ∑ g(x, vk )ok

()8

k=1

 xرا بهعنوان ورودي میگیرد و خروجیهاي اسکالري تولید
میکند که هر یک کسري از واحدند.
هر یک از شبکه هاي خبره بهازاي بهردار ورودي ،یهک

ezi

= ) g(x, vi

ساختار تجمیع خبرگان ( (MEمهیتوانهد یهک تفسهیر
احتماالتی داشته باشد .براي جفهت وروديخروجهی((x,y

بردار خروجی تولید میکند .شبکه ورودي تولیهد ضهرایب

مقادیر ) g(x,viرا میتوان بهعنوان یک احتمال چند جملهاي

ترکیب خطی براي ترکیب خروجیهاي شبکه هاي خبره را

فرض کرد که بیانگر احتمال تصمیمی باشد که با یک پروسه

به عهده دارد؛ بنابراین خروجی نههایی سهاختار  MEیهک
مجموع وزندار همگرا از همة بردارهاي خروجی تولیدشدة
شبکههاي خبره است .فرض کنید تعداد  Nشبکه خبهره در
ساختار  MEوجود دارد؛ شبکههاي خبره بهکاررفته همگی
خطی هستند و تنها یک تابع غیرخطی در خروجی دارند که

برگشتی x ،را به  yنگاشت میکند .ابتدا باید تصمیم گرفتهه
شود که موجب انتخا

پروسه برگشتی  iام میشود؛ سپس

خروجی  yاز چگالی احتمال ) p(y-x,Wiانتخا

میشود.

 Wiهمان ماتریس وزن از  iا مین شبکه خبره در مدل است؛
بنابراین احتمال کلیسهاختن  yاز  xترکیبهی از احتمهاالت
ساختن  yاز هر جزء چگالیها است:
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N

) P(y|x, φ) = ∑ g(x, vk ) P(y|x, Wk

()9

k=1

که در آن φدستهاي از همة پارامترهاست که دربردارندة
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میشود .ازآنجاکه تعهداد مشهاهدات بهه  70عهدد محهدود
میشود ،این شبکه با توجه به روش  17LOOدر هر مرحله
یکی از مشاهدات بهعنهوان داده آزمهون 18و  69داده دیگهر
به عنوان دادگان آموزش و در مرحله بعد داده دوم بهعنهوان
19

پارامترهاي شبکههاي خبره و شبکه ورودي است .بهر پایهة

آزمون و  69داده دیگر بهعنوان دادگان آمهوزش انتخها

مدل احتمالی ،آموزش در ساختار  MEمثهل مسهئلة max

میشوند .به این ترتیب 70 ،مرتبه شبکه آموزش میبیند .در

 likelihoodرفتههار مههیکنههد .در ایههن مطالعههه ،الگههوریتم

هر مرحله خطاي شبکه ،استخراج و درنهایهت میهانگین آن

ماکسیممکردن تابع  EMبراي تعیین پهارامترههاي سهاختار

محاسبه میشود .یکی از مزایاي این روش این است که همه

پیشنهاد میشود .بنابراین تعدادي شبکة خبره وابسته به ههم

دادگان بهرور غیرِهمزمان هم در آموزش و ههم در آزمهون

میتوانند با هم به شبکة ورودي براي تقسهیمکهردن مسهئلة

حضور داشته و شبکه تمام قدرت خود را نشان داده است.

ربقهبندي کلی به زیر مسئلههاي سادهتر استفاده شوند.

ازآنجاکه در انتخا

مشهاهدات از بعضهی از افهراد دو لیهد

به عنوان مشاهده مستقل در نظر گرفتهه شهده اسهت ،بهراي
پیادهسازی ساختار ME
درواقع ،این ساختار مجموعهاي از شبکهههاي عصهبی
است که وزن هاي این شبکهها بها قهوانین احتمهالی بههروز
میشوند .در این ساختار دو قسمت مهم دیده میشهود کهه
مربوط به  2سري از شبکهها است .یک سري از شبکهها در
این ساختار خبره نامگذاري شدند و یک شبکه به نام شبکه
ورودي وجود دارد .مطلب مهم دیگري که باید به آن اشاره
کرد ،ورودي شبکه هاي این ساختار اسهت کهه بههصهورت
ویژگیهاي مرکب هستند که در ههر بهازه زمهانی تعهدادي
ویژگی مستخرج از روشهاي پردازشی متفهاوت بههعنهوان

جلوگیري از همبستگی 20بین دادگان در هر مرحله از اجراي
شبکه ،وقتی دادة قرارگرفته در تست ،یهک لیهد از دو لیهد
است ،لید دوم کنار گذاشته میشود.

براي اجراي ساختار فوق ابتدا میباید:
براي هر جفت داده (منظهور ورودي شهبکه کهه خهود
داراي  nبعد (تعداد ویژگی ورودي) و خروجی که  1تهایی
است) احتمال پیشین را محاسبه کرد که نیازمند پیادهسهازي
فرمول ( )10است :
()10

ezi
zi
∑N
k=1 e

= )g(x, vi

ورودي به شبکه ارائهه مهیشهود .ابتهدا یهک سهري شهبکه
(خبرگان) بردار ورودي را میگیرند و هر کدام یهک بهردار

و همچنین میباید احتمال شهرری ) P(y|x, wkپیهاده

خروجی تولید میکنند .شبکه ورودي هم بهردار ورودي را

شود که به این منظور باید تابع توزیع احتمال موجود باشد؛

میگیرد و یک بردار خروجی تولید میکند که هر کهدام از

بنابراین احتمال چند جمله با شرایط زیر تعریف شده است.

ا جزاي بردار خروجی شبکه ورودي به یکی از شهبکهههاي

 )1بهراي ههر شهبکه خبههره ،مسهئله  IRLSکهه یههک

خبره میرود .به این صورت ،خروجهی شهبکهههاي خبهره

بهینهیا

است پیاده شده است (بهه ایهن ترتیهب وزنههاي

وزندار میشوند و درنهایت خروجی کلهی سیسهتم ،جمهع

بهروزرسانی 21شده را میتوان محاسبه کرد) ،یاد آور میشود

وزندار همه خروجیهاي شبکههاي خبره است [. ]63

مسئله فوق براي هر شبکه با مشهاهده  xو yو وزن  hبایهد

در روش پیشهنهادي بعهد از بررسهی تعهدادي از انههواع
ساختارهاي معمول شبکه عصبی مصنوعی ،بهتهرین شهبکه
منتجه انتخا

شد که یک شبکة ورودي با سهاختار 1- 8- n

و شبکههاي خبره با ساختار  1- 6- nاست n .تعداد ویژگی
براي هر دقیقه است که از مرحله قبلی بهه دسهت آمهده و
متغییر است و بههعنهوان ورودي شهبکه عصهبی قهرار داده

پیاده شود.
 )2براي شبکه ورودي ، 22مسئله  IRLSبا مشاهده  xو
 hانجام شده است.
 )3مراحل باال تا حهدي تکهرار شهود کهه بهه جهوا
مطلو

منجر شود.

درنهایت براي محاسبه خطا از حد آستانه با مقهدار 05

ارائه یک روش نوین بهمنظور پیشبینی مرگ ناگهانی قلبی ( )SCDبا استفاده از روش ............................
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 ، 0/اسهتفاده شهده اسهت و شهرط ورود بهه مرحلهة تسههت

تکرارهاي آموزش به  1000برسد ،ادامه مییابد .بهه همهین

بهدستآوردن حداقل صحت  %95است .نتایج بهدستآمده

ترتیب ،ساختار  1- 6- nبراي شبکههاي خبره انتخا

در جههدول ( )1نشههان داده شههده اسههت .شههبکه MLP

است که داللت بر قدرت بیشتر شبکه ورودي (که درواقهع

استفادهشده در شبکه ورودي داراي سه الیه پیشخور که بها

نقش انتخا گري است) دارد.

شهده

استفاده از الگوریتم پس انتشار ،خطا با نرخ یادگیري متغییر
آموزش داده میشود.

 -3نتایج

تعداد نورونهاي الیه اول برابر با تعداد ویژگیها (براي

نتایج ربقههبنهدي حاصهل از روش پیشهنهادي تجمیهع

هر دقیقه متفاوت است) در نظر گرفته شهده اسهت و الیهه

خبرگان و انتخا

خروجی شامل  1نورون است که مقهادیر  0و  1را اختیهار

مرگ ناگهانی قلبی تا  12دقیقهه قبهل از واقعهه بها صهحت

میکنند .با تغییر تعداد نورونهاي الیه میانی در بهینهسهازي

پذیرفتنی افزایش پیدا کرده است .صحت ربقهبنهديهها بها

معماري شبکه عصبی سعی شهده اسهت .و سهرانجام ،یهک

توجه به روش پیشنهادي در مقایسهه بها دیگهر روشههاي

شبکه عصبیِ سه الیه داراي  6نورون در الیه پنهان بها تهابع
فعالیت سیگموئید استاندارد ،انتخا

ویژگی محلی نشان میدهد ،پهیشبینهی

ارائهشده تاکنون در شکل  5نشان داده شده است.

شده اسهت .آمهوزش

شبکه تا زمانیکه مربع خطا کمتهر از  0.01شهود یها تعهداد
Suggested methode

Predection of SCD

100

]H.Fujita et al. 2016 [18

Percentage og Event Probability

]S.R. Mirhoseini et al. 2016 [24
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]U.R. Acharya et al. 2015 [33
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)The Time of Prediction before SCD (Minute

شکل ( : )5مقایسه روش پیشنهادی با روشهای ارائهشده در دیگر مقاالت براساس درصد صحت پیشبینی  SCDو زمان (دقیقه)
پیشبینی
جدول( : )1میانگین تعداد حضور ویژگیهای هر حوزه در ویژگیهای منتخب حاصل از روش انتخاب محلی
تعداد کلی

 1دقیقه

 1دقیقه

 1دقیقه

 1دقیقه

 1دقیقه

 1دقیقه

 1دقیقه

 1دقیقه

 1دقیقه

 1دقیقه

 1دقیقه

 1دقیقه

دوازدهم

یازدهم

دهم

نهم

هشتم

هفتم

ششم

پنجم

چهارم

سوم

دوم

اول

4

3.4

3.6

3.6

3.5

3.2

3.8

3.7

3.4

2.8

3.1

2.9

3.2

11

7.5

6.7

5.9

4.8

6.3

5.8

5.1

5.6

4.7

4.9

4.3

3.8

ویگنرویل

4

1.2

1.1

1.6

1.5

2.3

1.8

2.9

3.4

3.8

3.2

3.6

3.8

زمان

5

1.7

1.9

2.2

2.0

1.9

2.3

2.1

2.6

2.8

3.1

3.2

2.9

فرکانس

آشو

غیرخطی
زمان -
فرکانس
خطی
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پیشبینی وقوع حادثه با توجه بهه صهحت ربقههبنهدي

بازه هاي  2دقیقهاي که  30ثانیه از هر سگمنت بها سهگمنت

گروههاي ریسکپذیر و نرمال نشهان مهیدههد ،روشههاي

کناري پوشش 23دارد 15 ،مرتبه تکرار شده اسهت .میهانگین

پیشنهادي این توانمندي را از چههار دقیقهه بهه حهداقل 12

تعداد هر ویژگی از ههر حهوزه در جهدول ( )1آورده شهده

دقیقه با صحت باال گسترش دادهاند .این اختالف چشمگیر

است .سهم تعداد ویژگی انتخا شده در هر دقیقه نسبت به

نهتنها به علت استفاده از شبکه تجمیع خبرگان است ،بلکهه

کل ویژگیهاي استخراجشده در آن حوزه بهصورت درصد

ویژگی محلی کمک بهه اسهتخراج مجموعهه

محاسبه شده و نهایتاً در شهکل ( )6رونهد رشهد و کهاهش

ویژگی با کارایی بیشتر در هر زمان شده است و درنهایهت

تعداد ویژگیهاي انتخا شهده در ههر حهوزه بها یکهدیگر

زمان پیشبینی با صحت باال را افزایش میدهد.

مقایسه شده است .در این شکل ،میهزان سههم ههر یهک از

روش انتخا

نکته مهم دیگر در این مطالعه ارائه تعداد ویژگهیههاي
انتخا شده در هر دقیقه و سهم هر یک از کل است .فرایند
انتخا

ویژگیها از حوزه هاي مختلف پردازشی نسهبت بهه تعهداد
اولیه استخراجشده در هر دقیقه نشان داده شده است.

ویژگی محلهی آنچنهان کهه ارائهه شهده اسهت در

Feature Selection on Each One minute interval Before SCD
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90.00%
80.00%
70.00%

60.00%
50.00%
40.00%
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شکل( :)6میزان سهم هریک از گروههای ویژگی در ویژگیهای انتخاب شده برای هر دقیقه نسبت به تعداد ویژگی استخراجشده در آن حوزه

Third Four Minute
Nonlinear

% 27

Second Four Minute
% 15
% 10

Time- Frequency
Time

% 48

% 25

% 16

First Four Minuts
% 21

% 21

% 18
% 41

% 32

% 26

Frequency

شکل( :)7نسبت درصد هر یک از حوزههای پردازشی در میانگین  4دقیقهای

همانرور که مالحظهه مهیشهود ،ویژگهیههاي زمهانی

به خود اختصاص میدهند .این روند کاهشی ویژگهیههاي

استخراجشده با فاصلهگرفتن از واقعه به شدت کاهش میابند

زمانی در تشخیص و پیشبینی مرگ ناگهانی قلبی میتواند

و درواقع سهم ضعیفی در بردارِ ویژگیِ ترکیبیِ دقای دورتر

به معنی اختالفنداشتن در سهیگنال افهراد ریسهکپهذیر و

26

ارائه یک روش نوین بهمنظور پیشبینی مرگ ناگهانی قلبی ( )SCDبا استفاده از روش ............................

نرمال در حوزه زم ان در دقای دورتر باشد .به همین ترتیب،

میدهد .همانرور که مشاهده میشود ،ویژگی مشت مرتبه

سهم هر یک از ویژگیهاي زمان  -فرکهانس و آشهوبی در

اول که دربردارندة تغییرات ارالعات زمان  -فرکانس است،

ویژگیهاي انتخا شده بهمنظور ربقهبندي ،نشاندهندة نقش

در هر  12مرتبه انتخا

ویژگی به عنهوان ویژگهی منتخهب

مؤثر ویژگیهاي مذکور ،در دقایقی عقبتر از واقعه اسهت

برگزیده شده است .همین تیم تحقیقاتی در مطالعات گذشته

که در تأیید نتایج مرجع [ ]32است .به این معنی که شاید در

براي اولین بار ،اهمیت این ویژگی را تعریهف کهرده انهد و

ابتدا و حدوداً یک ساعت قبل از واقعه ،ویژگیهاي آشوبی

اهمیت آن نهتنها بخارر ارالعات همزمان ،زمانی و فرکانسی

و در مرحله دوم ،ویژگیهاي زمان  -فرکانس نقش بسزایی

است ،بلکه روند تغییرات این ارالعات نیز مانیتور میشهود

در تفکیک دو گروه داشته باشند و کمکم با نزدیکشدن بهه

که در کاربرد پیشبینی بسیار بااهمیت است.

واقعه ،این ویژگیها جاي خود را به ویژگهیههاي آمهاري
خطی بدهند .نکته درخور توجه اینکه از نقش ویژگیههاي

جدول ( : )2ترتیب تکرار هر یک از ویژگیها در ویژگیهای

خطی کالسیک سهیگنال  HRVدر لحظهاتی قبهل از واقعهه

منتخب برای  12دقیقه

نمیتوان گذشت که تقریباً سهمی بیش از  % 90را به خهود

تکرار در  12دقیقه

نام ویژگی

اختصاص دادهاند .همانرور که از شکل  6دریافت میشود،

12

W dif

10

DFA

10

SD1

9

HF

8

SD2

8

DIF w

8

LF

تقریباً ویژگیهاي زمان فرکانس در زمانهاي مختلف ،هرگز
نوسانات شدیدي نداشته است و همیشه سهم چشمگیري از
ویژگیها را به خود اختصاص داده اند و این شاید به علت
وجود ارالعات همزمان ،زمانی و فرکانسی است که بسهیار
پراهمیت است .شهکل ( ،)7سههم ههر یهک از روشههاي
پردازشی را به رور میانگین در ههر  4دقیقهه قبهل از واقعهه
نسبت به روشهاي پردازشی دیگر نشان میدهد.
شکل ( )7نشان میدهد ،بیشترین سههم ویژگهیهها ،در
ویژگیهاي انتخا شده را حوزه زمان  -فرکانس بهه خهود
اختصاص داده است که هرچه از واقعه دورتهر مهیشهویم،
مقدار این درصد افزایش مییابد .ازررفی کمترین ویژگیها
متعل به حوزه خطی بوده است که هرچهه از زمهان واقعهه
دورتر میشویم سهم آنها کمتر میشود و این موضهوع در
تصدی مطالعات اولیه ما درخصوص نبهود توانمنهدي الزمِ
ویژگیهاي کالسیک در تشخیص  SCDاست ] .[27- 25به
این معنی که ویژگیهاي کالسهیک ،توانمنهدي کمتهري در
دقای دورتر در تفکیک دو کالس دارند .درواقع ،این نشان
می دهد که تغییرات زمانی و فرکانسهی در سهیگنال ضهربان
قلبی در ساعتی قبل از واقعه تفاوت چندانی بین فرد SCD

و فرد نرمال ایجاد نمیکند.
در ادامه تحقیقات سعی شده است بیشترین ویژگیهایی
منتخب در دقای مختلف مشخص شود .جدول ( )2تعهداد
ویژگی منتخهب در  12مرتبهه انتخها

ویژگهی را نمهایش

جدول ( ،)3روش هاي ارائههشهده مشهابه را بهه منظهور
پیش بینی مرگ ناگهانی قلبی بر روي همین مجموعه دادگان
نشان میدهد .مقایسهه روشههاي ارائههشهده در مطالعهات
گذشههته ،در مقابههل ایههن مقالههه نشههان مههیدهههد کههه روش
پیشنهادي ،توانمندي الزم جهت پیشبینهی مهرگ ناگههانی
قلبی از روي سیگنال  HRVرا با افزایش چشمگیر زمهان و
صحت تفکیکپذیري دارد .نکته مهم در مقایسه این روشها
این است که تمامی روشهاي انتخا

ویژگی به کار بهرده

شده فقط براي یک یا دو دقیقه اول رراحی شده است و این
مجموعه بهینه براي جداسازي کهالسهها در دقهای دیگهر
استفاده شده است؛ این درصورتی است که لزوماً ویژگیهاي
منتخب براي دقای اول ،شاخصههاي مناسبی بهراي دقهای
دورتر نیستند؛ همچنانکه نتایج ارائهشده صحت این فرضیه
را تأیید میکند.
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جدول ( : )3مقایسه روشهای ارائهشده در دیگر مقاالت و روش پیشنهادی بهمنظور پیشبینی مرگ ناگهانی قلبی
صحت
دقیقه اول % 87.5:
دقیقه دوم%67.44 :

ربقه بند

ویژگی
استفاده نشده

MLP

براي دودقیقه
MLP= %91.23

روشهاي کاهش بعد و انتخا

MLP
KNN

دقیقه سوم % 90.49 :

روش کاهش بعدPCA :
کالسیک ( – )7حوزه زمان -
فرکانس ()8

زمان  -فرکانس ()11

 HRVقبل VT

SVM = %87.5 ,
RF = %85

ویژگی پیشرو و PCA

که به ترتیب  14ویژگی انتخا
میشود

SVM ,
Random
forest
)(RF

استفادهنشده

روش انتخا ویژگیSFS :
SVM = %96.36
PNN = %93.64

SVM,
PNN

دقیقه اول %99.73:
دقیقه دوم %96.52 :
دقیقه سوم %90.37 :

تعدادویژگی بهینه7 :
Outlier, sdHR, aTotal
, pVLF, pLF,SD1,
alpha1
روش کاهش بعد :انتخا

MLP
KNN

ویژگی به روش تصادفی پیشرو
پسرو

دقیقه چهارم %83.96 :
دقیقه اول %92.11:
دقیقه دوم % 98.68 :
دقیقه سوم % 93.42 :

DT,
KNN,
SVM

تعداد ویژگی6 :
(FD), (H), (DFA), (CD),
)(ApproxEnt), (SampEnt

دقیقه چهارم %92.11 :
صحت SVM & PNN

دقیقه اول %92.11:
دقیقه دوم % 86.8 :
دقیقه سوم % 81.5 :

DT,
KNN,
PNN,
SVM

تعداد ویژگی10 :
RR, DET, meanLen, Ent,
LAM, vmax, lmax, T1, T2,
RTE,

دقیقه چهارم %86.8 :

تعداد ویژگی23 :
خطی (روشهاي آماري)
( - )11حوزه فرکانس و
غیرخطی ()14

SVM = %83.24

تعداد ویژگی23 :
( - )11حوزه فرکانس و

دقیقه سیگنال HRV

غیرخطی ()14

قبل از VT

تعداد ویژگی34 :

 18نرمال ،SCD 23 -

زمان ( - )15فرکانس

 5دقیقه قبل از واقعه

()13و غیرخطی ()6

ازروي سیگنال HRV

خطی (روشهاي آماري)
( - )11حوزه فرکانس و
غیرخطی ()14

صحت برايSVM

دقیقه اول %97.3:
دقیقه دوم % 89.4 :

دو دقیقه سیگنال
 HRVقبل VT

تعداد ویژگی18 :
روشهاي غیرخطی و

 5دقیقه سیگنال

ویولت

 ECGقبل از VT

تعداد ویژگی10 :
روشهاي غیرخطی:
 RQAو آنتروپی و
کولوموگراو

تعداد ویژگی12 :

– ویگنرویل ( )10و
غیرخطی ()3

KNN,
DT,
SVM

 35نرمال SCD35 -

 18نرمال SCD20 -

روشTree Bagger :

FE, Tsallis
, Tent, REnt,
و انرژي ویژگیهاي ویولت

 ECGقبل VT

خطی (روشهاي آماري)

زمان ( - )5فرکانس ()4

تعداد ویژگی9 :

 4دقیقه سیگنال

ایسکمی قلبی2 ،

تعداد ویژگی22 :
SVM

 35نرمال SCD 35 -

 40بیمار با عارضه

تعداد ویژگی23 :

تعداد ویژگی9 :
روشهاي غیرخطی

T.W. Shen et al.,
]2007 [34

 HRVقبل VT

تعداد ویژگی20 :

و نهایتاً  11ویژگی ساخته

دقیقه چهارم % 73.35 :

Mean- pLVF- SDRatio LF/HF

دو دقیقه سیگنال

کالسیک ( – )9حوزه

انتخا
MLP

تعداد ویژگی 4 :

 20نرمال SCD23 -

دو دقیقه سیگنال

روش کاهش بعد :روش ترکیبی

دقیقه اول %99.43:

ویژگی کلی

شر کت داده شده

 35نرمال SCD35 -

KNN= %89.27

دقیقه دوم% 97.86 :

روشهاي استخراج

دادگان و تعداد افراد

نویسنده (سال)

 18نرمال SCD20 -

 4دقیقه سیگنال
 HRVقبل از VT

E.Ebrahimzadeh
et al.,
]2011 [27

E.Ebrahimzadeh
et al.,
]2013 [26

George et al.
]2013 [32

M. Loganathan
]et al. 2014 [28

E.Ebrahimzadeh
et al.,
]2014 [25

U.R. Acharya
et al.
]2015a [29

U.R. Acharya
et al.
]2015b [33

 18نرمال SCD19 -

 1دقیقه سیگنال

S.R. Mirhoseini
]et al. 2016 [24

 HRVقبل از VT
 18نرمال SCD20 -

 4دقیقه سیگنال
 HRVقبل از VT

H.Fujita et al.
]2016 [18
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دقیقه سوم % 89.4 :
دقیقه چهارم %94.7 :

انتخا
براي میانگین  12دقیقه
صحت %88.29 :

ME

ویژگی محلی

براي زمانهاي مختلف تعداد

خطی (روشهاي آماري)

ویژگیهاي مختلف انتخا

( - )11حوزه فرکانس و

میشود

غیرخطی ()14

 12دقیقه سیگنال

Suggested
Method

 HRVقبل VT

ویژگیهاي فرکانسی در سیگنال  HRVبهعنوان ویژگیهاي

 -4بحث
تحقیقات گذشته ما نشان می دهد ،یکهی از روشههاي
بهینه در کاهش بعد ،روشهاي ساخت ویژگی هستند ]- 25
 [27که اهمیت ویژهاي در پیشبینی ،ربقهبندي و بازنمهایی
داده دارد .به عبارت دیگر ،این روشها با گرفتن ویژگیها ي
خام ،تعدادي ویژگی جدید به عنوان خروجهی مهیسهازند.
درواقع ،این روشها تبدیلی از فضاي ویژگیهاي خهام بهه
فضاي ویژگیهاي خروجی پیدا میکند که بازنمایی مناسبی
از داده ارائه میدهد .از مشهورترین این روشها  24PCAو
 25LDAاست که با اعمال تبدیل خطی باعث کهاهش بعهد
میشوند .یکی از مشکالت این روش دسترسینداشهتن بهه
ارالعات کافی از روي ویژگیهاي ساختهشده براي تفسهیر
عالیم بیماري است؛ زیراکهه ویژگهیههاي جدیهد ترکیهب
خطیاي از ویژگیهاي اصلی هستند که دیگهر تفسهیرپذیر
نیستند؛ بنابراین ،در این مطالعه با هدف بررسی ویژگیهاي
تأثیر گذار در ههر حهوزه پردازشهی و تفسهیر ویژگهیههاي
موجود ،روش انتخا

تعداد ویژگی23 :

 35نرمال SCD35 -

ویژگی براي قرارگرفتن در چاچو

محلی ،پیشنهاد شده است.
نتایج به دست آمده نشاندهندة تأثیرات اولیه ویژگیهاي
آشوبی و زمان – فرکانسی در سیگنال  HRVفردِ در معرض
خطر است .به عبارتی ،هرچه از واقعه دور میشویم ،نتهایج
نشان میدهد ویژگیهاي آشوبی بیشتر باعث ایجهاد تمهایز
میشود .شاید این موضوع به این معنی باشد که ابتدا قبل از
وقوع حادثه ،عالئم به شکل ویژگیهاي آشوبی (آنتروپهی،
معیار پوانکاره و دترند) نشان داده میشود .به این معنی که
ارالعات مفیدي هم از نوسان ههاي کوتهاه مهدت و ههم از
نوسان هاي بلنهد مهدت از  RRوجهود دارد کهه در دقهای
عقبتر از واقعه خود را نشان میدهد .همچنین خصوصیات
متمایزکنندهاي از فرکتال سیگنال فواصل  RRکوتاه مدت نیز
در سیگنال اولیه افرادِ در معرض خطر وجهود دارد .سهپس

مؤثر خودنمایی میکنند .از لحاظ بالینی ،این به ایهن معنهی
است که تغییرات نرخ ضربان قلبی هرچه به حادثه نزدیهک
میشویم ،بیشتر تغییر میکند .تحقیقهات گذشهته مها نشهان
میدهد ،میانگین دامنه سیگنال  HRVافرادِ در معرضِ حادثه
در لحظاتی قبل از حمله باالتر از افهراد سهالم اسهت .ایهن
موضوعِ افزایش ضربان قلبی ،تاکیکهاردي و نهایتهاً وجهود
فیبریالسیون بطنی را گوشزد میکند.
رزولوشن پیشبینهی در ایهن مطالعهه ،بهازه ههاي یهک
دقیقه اي در نظر گرفته شده است .روشن است بها افهزایش
این بازه زمهانی (مهثالً بهازهههاي دو دقیقههاي یها بهاالتر) ،
ویژگیهاي معتبرتر و با دقت بیشتري ،با توجهه بهه تعهداد
سمپل بیشتر ،استخراج میشهود؛ ولهی بهه همهین تناسهب،
رزولوشن پیشبینی از دست خواهد رفت .درواقع ،زمانها ي
دو دقیقه اي ،معیاري براي تعیین زمان افزایش خطر هستند.
ازررفی انتخا

بازه هاي زمانی کوچکتر در عین افهزایش

میزان رزولوشن ،اعتبار ویژگیهاي مستخرجشده را از دست
میدهد؛ بنابراین در عین حفظ مصالحهاي بین موارد مذکور،
بازههاي یک دقیقهاي براي پردازش انتخا

شده است.

نکته شایان توجه این است که ممکن است ویژگیهاي
متفاوت دیگري در هر یک از روشهاي پردازشی اشارهشده
وجود داشته باشد که بتوانند ترکیب بهینه مناسبی را در کنار
دیگر ویژگیهاي مستخرج در این مقاله بهه وجهود آورنهد.
ازاینرو ،به نظر میرسد ویژگیههاي آشهوبی مسهتخرج از
خود سیگنال  ECGبتواند ارالعات جدیدي را از واقعه در
اختیار ما قرار دهد .ازررفی نتایج این مطالعه نشان میدهد،
ویژگیهاي آشوبی و غیرخطی هرچه از لحظهه واقعهه دور
میشوند ،حرف بیشتري براي گفتن دارند و درواقع بسهیار
تأثیرگذار در جمع ویژگیهاي منتخب نقش بازي میکننهد؛
بنابراین ،پرداختن به ویژگیهاي بیشتر در این حوزه میتواند
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