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 5گروه مدیریت فناوري اطالعات  ،واحد علوم و
تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران

خالصه
مقدمه
در سال هاي اخیر مطالعات فراواني براي تجزیه و تحلیل مغز به منظور تشخیص بیماريهاي مغزي انجام شده
است که تكنیکهاي یادگیري ماشین نقش به سزایي در ایجاد سیستمهاي هوشمند تشخیصي ایفا کردهاند.
از بین روشهاي مختلف یادگیري ماشین ،روشهاي مبتني بر یادگیري عمیق در سالهاي اخیر کاربرد
گستردهاي در ایجاد سیستم هاي هوشمند دستیار پزشكي داشته است که به ایجاد سیستمهاي قدرتمندي

 6گروه مهندسي فناوري اطالعات ،دانشكده مهندسي

جهت تشخیص بیماري منتج شد.

صنایع ،دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي ،تهران،

روش کار

ایران

در این پژوهش تشخیص بیماران آلزایمري با شبكه عصبي یادگیري عمیق مبتني بر بلوکهاي رسوبي سه

 3گروه مدیریت فناوري اطالعات ،واحد علوم و

بعدي ارایه شده است .همچنین روند آموزش و تست روش ارائه شده توسط مجموعه داده  ADNIانجام

تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران

پذیرفت.
نتایج

* گروه مهندسي فناوري اطالعات ،دانشكده

نتایج حاصل از خروجي این روش در مقایسه با روشهاي ارائه شده در پژوهشهاي قبلي با دقت باالیي

مهندسي صنایع ،دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین

عملیات تشخیص و طبقه بندي بیماران آلزایمري انجام گردید.

طوسي ،تهران ،ایران

نتیجهگیری

Email: mjtarokh@kntu.ac.ir

یافتههاي پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که یادگیري ماشین با روشهاي یادگیري عمیق ميتواند زودتر از
پزشكان ،بیماري آلزایمر را تشخیص دهد.
کلمات کلیدی
بیماري آلزایمر ،یادگیري عمیق ،بلوکهاي رسوبي سه بعدي
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه

پژوهشهاي قبلي ،عملیات تشخیص و طبقهبندي بیماران

مغز یكي از پیچیدهترین و فعالترین اعضاي بدن است که

آلزایمري را انجام ميدهد.

همواره در حال فعالیت و تجزیه و تحلیل اطالعات و دادههاي

تصویربرداري رزونانس مغناطیسي ،6توموگرافي انتشار

بدن است و نظارت و تنظیم عملكرد ارادي و غیر ارادي سایر

پوزیترون 3در مجموعه داده آزمایشگاه تصویربرداري عصبي

اعضاي بدن را به عهده دارد( .)5اما با افزایش سن ،افراد دچار

بیماري آلزایمر 7به عنوان ورودي این شبكه تعیین شده که براي

کاهش فعالیت ذهني ميشوند و مغز به تدریج کوچک و

آموزش و تست روش پیشنهادي از آن استفاده شده است.

کوچكتر ميشود تا جایي که بیماريهایي مانند آلزایمر،

یادگیري عمیق زیر شاخهاي از یادگیري ماشین و بر مبناي

پارکینسون و سكتههاي مغري رخ ميدهد(.)6

مجموعهاي از الگوریتمها است که مفاهیم انتزاعي سطح باال در

آلزایمر به عنوان یكي از شایعترین بیماريهاي سن پیري

دادگان را مدل ميکند و این فرایند را با استفاده از یک گراف

شناخته ميشود که در روند زندگي روزانه افراد تأثیر زیادي

عمیق مدل ميکند که خود داراي چندین الیه پردازشي متشكل

ميگذارد و از کار افتادن افراد و نهایتاً مرگ آنها ختم

از چندین الیه تبدیالت خطي و غیر خطي است معماريهاي

ميشود( .)3تشخیص زود هنگام بیماري نقش بسزایي در کم

یادگیري عمیق همچون شبكههاي کانولوشن ،5شبكههاي باور

کردن سرعت پیشرفت بیماري دارد از این رو به یک زمینه

عمیق و شبكههاي عصبي بازگشتي در زمینههایي از جمله بینایي

تحقیقاتي تبدیل شده است و سیستمهاي خودکار بسیاري براي

رایانه ،شناسایي گفتار ،پردازش زبان طبیعي ،شناسایي صوت،

ارائه شده است (.)7

فیلترینگ شبكههاي اجتماعي ،ترجمه ماشیني ،بیوانفورماتیک،

یكي از چالشهاي ایجاد سیستمهاي دستیار پزشكي نمونههایي با

طراحي دارو استفاده شدهاند که در آنها نتایجي قابل قیاس با

ابعاد بزرگ و تنوع پایین آن است .در سالهاي اخیر شبكههاي

متخصصین انساني و بعضاً برتر از آنها ارائه کردهاند .هدف اولیه

یادگیري عمیق به یک پاي ثابت براي تحقیقات دسته بندي

کانولوشن در شبكه عصبي کانولوشن این است که ویژگيهایي

تصاویر پزشكي تبدیل شدهاند و در تحقیقات بسیاري براي

را از تصویر ورودي استخراج کنیم .کانولوشن با استفاده از

کاربردهاي مختلف از آن استفاده شده است ( .)5-2این

مربعهاي کوچكي از دادههاي ورودي ارتباط فضایي بین

روشهاي یادگیري ماشین از قدرت باالیي براي پردازش حجم

پیكسلها و یادگیري ویژگيهاي تصویري را حفظ ميکند(.)8

زیادي از اطالعات برخوردار هستند و به خوبي ميتوانند

یكي از مزایاي کانولشنها این است که فرآیند آموزش در آنها

نمونههاي مختلف را یاد بگیرند و به دستههاي درست طبقهبندي

ساده است ( .)50-55هر کانولوشن اغلب چهار عملیات اصلي

کنند ،از این رو در این تحقیق از روش مبتني بر یادگیري عمق

کانولوشن ،فعالسازي غیر خطي ،جمع آوري یا نمونه برداري،

استفاده شده است تا بتوان بیماراني که در معرض آلزایمر هستند

طبقه بندي (الیه کامال متصل) را به همراه دارد .شبكههاي عصبي

را شناسایي کرد(.)2-9

کانولوشن از این واقعیت که ورودي شامل تصاویر است استفاده

انگیزه اصلي این پژوهش ،ارئهي یک روش هوشمند در راستاي

کرده و معماري شبكه را به روش معقولي محدود کردند .بطور

تشخیص این بیماري مبتني بر یادگیري عمیق ميباشد ،معماري

خاص و برخالف یک شبكه عصبي معمولي ،الیههاي یک

شبكه در این پژوهش ،بلوکهاي رسوبي سه بعدي 5در نظر

شبكه عصبي کانولوشن شامل نورونهایي است که در سه بعد

با دقت باالیي در مقایسه با

عرض ،ارتفاع و عمق قرار گرفتهاند .با توجه به نتایج

گرفته شده است ،همچنین

2

)Magnetic resonance imaging (MRI
)Positron emission tomography(PET
4
)Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI
5
convolutional neural network
3

3D- Residual Block

1
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پژوهشهاي فوق ،پژوهش حاضر به بررسي تشخیص و طبقه

شبکه بلوکهای رسوبی سه بعدی

معماري  ، ResNetدر سال  6055معرفي شد و یكي از

بندي بیماري آلزایمر با بلوکهاي رسوبي سه بعدي ميپردازد.

قويترین معماريهاي شبكههاي عصبي کانولوشني ميباشد.

روش کار
براي پیاده سازي روش پیشنهادي از فریم فورک تنسورفلور 2و
از کتابخانه کراس 5استفاده شده است .این پژوهش بر روي
دادههاي تصاویر پزشكي  9ADNIانجام شده است که مجموعه
داده استاندارد و پرکاربردي در زمینه تشخیص بیماري آلزایمر
است ،نمونههاي موجود در آن به شرح زیر است:
 55فرد داراي بیماري آلزایمر 506 ،فرد داراي بیماري اختالل
شناختي خفیف (در این افراد 52نفر داراي بیماري اختالل
شناختي خفیف تبدیل شونده به بیمالري آلزایمر و  72نفر داراي
بیماري اختالل شناختي خفیف که در حداقل  59ماه آینده
بیماري آنها به آلزایمر تبدیل نخواهد شد) و  56فرد که سالم
هستند (.)5

نگاشت رسوبي 50ایده اولیه معماريهاي  ResNetاست ،که براي
کاربردهاي مختلفي بكار گرفته شد و کارایي باالیي از خود
نشان داده است.
شبكه رسوبي از بلوکهایي براي یادگیري استفاده ميکند که
مقادیر ورودي را به مفهوم یادگرفته شده اضافه و آن را به
خروجي ارسال ميکنند .از این رو در ادامه روشي تبیین خواهد
شد که از بلوکهاي رسوبي براي استخراج ویژگي استفاده
ميکند .بلوک پایهاي که در اینجا مورد استفاده قرار گرفت
شامل الیههاي کانولوشن سه بعدي ،55نرمال سازي دستهاي،56
تابع فعالسازي یكسو خطي واحد 53است .ساختار این بلوک در
شكل 5نمایش داده شده است.

در روش ارائه شده از یک شبكه عصبي مبتني بر بلوکهاي
رسوبي سه بعدي ویژگيها استخراج شده و در نهایت با الیه

کامال متصل طبقه بندي تصاویر ورودي بر اساس نمونههاي
اعمال شده است:
 -طبقهبندي افراد مبتال به آلزایمر و افراد سالم

کانولوشن سه بعدي
نرمال سازي دستهاي

طبقهبندي افراد مبتال به اختالل شناختي خفیف و افراد سالمطبقهبندي افراد مبتال به اختالل شناختي خفیف پیش رونده وافراد مبتال به اختالل شناختي خفیف غیر پیش رونده

یكسو خطي واحد

براي آموزش شبكه از گرادیان کاهشي تصادفي 8استفاده
ميشود ،درآن گروهي از دادههاي آموزشي بهطور تصادفي

یكسو خطي واحد

انتخاب ميگردد .در ادامه این بخش روش کار ارائه شده تبیین
خواهد شد.
شکل  -9نمایي از بلوکهاي رسوبي

6

10

7

11

Tensor Flow
keras
8
https://adni.loni.ucla.edu
9
)Stochastic Gradient (SGD

Residual Mapping
3D convolution
12
Batch Normalization
13
)rectified linear unit (RELU
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جهت طبقهبندي بیماران اختالل شناختي خفیف از بافت ماده

نمایي از روش پیشنهادي را در شكل  6ميتوان مشاهده کرد.

خاکستري استفاده خواهد شد ،به این دلیل که بافت ماده

همانگونه که مشاهده ميگردد ،هر ناحیه از تصویر توسط یک

خاکستري رابطه نسبي باالیي با بیماري اختالل شناختي خفیف

بلوک پردازشي متوالي پردازش ميشوند و نهایتاً براي هر ناحیه

MRI

از تصویر بردار ویژگي استخراج ميگردد و با اعمال یک الیه

نسبت به دیگري دارد .از این رو پس از ورود تصاویر

و ، PETبا نرم افزار  MIRCROمناطق مربوط به ماده خاکستري

کامال متصل ميتوان تصاویر مغز را تشخیص و طبقهبندي کرد.

 83ناحیهي مورد توجه 55از تصاویر مغزي استخراج ميشود و از
هر منطقه حجم بافت خاکستري به عنوان ویژگي آن منطقه
محاسبه ميشود و به عنوان ورودي به کانالهاي پردازشي وارد
ميشود ،از این رو  83کانال پردازشي براي استخراج ویژگي از
نواحي

مختلف

تصویر

MRI
ROI 93

…

بلوک رسوبي

ميشود.

تعریف

Pet
ROI 1

MRI
ROI 93

بلوک رسوبي

بلوکرسوبي

…

MRI
ROI 1

بلوک رسوبي

رسوبي
انتخاب ویژگي

الیه تمام متصل
افراد مبتال به الزایمر  /افراد سالم
افراد مبتال به اختالل شناختي خفیف  /افراد سالم
افراد مبتال به اختالل شناختي خفیف پیش رونده  /افراد مبتال به اختالل شناختي خفیف غیر پیش رونده
شکل  -2نمایي از چارچوب پیشنهادي

)Region of Interested(ROI

11
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-6نمایي از چارچوب پیشنهادي

نتایج پیاده سازی
براي تأیید مدل پیشنهادي در مدلهاي مبتني بر داده کاوي و
یادگیري ماشین معیارهاي مختلفي وجود دارد که در اینجا از
معیارهاي مرسوم دقت ،حساسیت ،تشخیص استفاده شده است.
 :TNتعداد نمونههاي افراد سالمي که سیستم آنها را درستتشخیص داده است.
 : TPتعداد نمونه افراد آلزایمري که سیستم آنها را درستتشخیص داده است.
 :FPتعداد نمونههاي سالمي که سیستم آنها را آلزایمريتشخیص داده است.

82/33

80

83/59

()94

89/09

89/07

89/02

روشپیشنهادی

براي دسته بندي دو کالس افراد مبتال به اختالل شناختي خفیف
و افراد سالم نیز روش پیشنهادي عملكرد مناسبي کسب نموده
است و به دقت  % 80/05دست یافت که نسبت به دیگر روشها
نتیجه قابل قبولي است و کارایي دسته بندي را حداقل %6/93
بهبود داده است .همچنین نرخ معیار حساسیت برایر  %80/85و
نرخ معیار تشخیص پذیري نیز  %99/72کسب شد.
جدول  -6مقایسه نتایج طبقهبندي افراد مبتال به اختالل شناختي خفیف
و افراد سالم

 :FN-تعدادنمونههاي افراد آلزایمري که سیستم آن ها را سالم

تشخیصپذیری

حساسیت

دقت

روش

معیار دقت :55درجه نزدیک بودن اندازه گیري یک مقدار به

22

95/90

52/70

()92

50/55

98/30

96/88

()91

مقدار واقعي آن مقدار است.

25/95

85/35

95/25

()94

86/36

20

96/50

()97

نتایج

-

-

95

()91

روشهاي زیادي براي تشخیص زودهنگام بیماري آلزایمر وجود

53/25

83/98

90/55

()94

99/72

80/85

80/05

روشپیشنهادی

تشخیص داده است.

دارد ،دقتي بین  55الي  %82براي دسته بندي بیماران داراي
آلزایمر و افراد سالم کسب نمودهاند .نتایج حاصل از تجربه
روش پیشنهادي به همراه چند روش دیگر در جدول 5قابل
مشاهده است .در پژوهش حاضر ،نرخ دقت افراد مبتال به آلزایمر
در مقابل افراد سالم ميتواند طبقهبندي را به  %89/02ارتقاء دهد
و نتیجه رضایت بخشي را کسب کند که نسبت به روشهاي

اگرچه براي طبقهبندي این دو کالس روش پیشنهادي نرخ
باالیي کسب نكرده است اما همانگونه که در جدول 3
مشاهده ميشود روش پیشنهادي نسبت به دیگر روشها
نتایج رضایت بخشتري کسب نموده است.

دیگر حداقل  %5/53بهبود حاصل شد .نرخ معیار حساسیت و
تشخیصپذیري روش پیشنهادي نیز به ترتیب 89/07و 89/09

جدول  -3مقایسه نتایج طبقهبندي افراد مبتال به اختالل شناختي خفیف پیش
رونده و افراد مبتال به اختالل شناختي خفیف غیر پیش رونده

بوده است.

تشخیصپذیری

حساسیت

52/25

22/5

56/69

85/63

79/07

55/86

تشخیصپذیری

حساسیت

دقت

روش

-

-

55/9

83/30

83

23/60

جدول  -5مقایسه نتایج طبقهبندي افراد مبتال به آلزایمر و افراد سالم

دقت

روش
()92
()91
()94

()92

86/25

50/50

57/55

()97

85/55

87/55

85/39

()91

-

-

55/0

()91

85/66

87/25

85/35

()94

92/95

29/70

59/99

()94

80/76

86/36

85/70

()97

-

-

96/57

85/80

()91

)Accuracy (ACC

15

52/57

58/90

روشپیشنهادی
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 -9472مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

بحث و نتیجه گیری

تصاویر  fMRIو دقت  %89/97براي تشخیص بیماري آلزایمر

براي تشخیص خودکار بیماري آلزایمر توسط دادههاي

توسط تصاویر تصویربرداري رزونانس مغناطیسي دست

تصویربرداري پزشكي روشهاي گوناگوني ارائه شده است.

یافت(.)57

 ADNIمعتبرترین و پرکاربردترین مجموعه دادهي تصاویر

سال  ،6055پژوهشي با عنوان "آموزش گروه عمیق از

پزشكي براي طراحي و تست روشهاي خودکار تشخیص

مدلهاي رگرسیون پراکنده براي تشخیص بیماريهاي مغز" به

بیماري آلزایمر است .مطالعات قابل توجهي در مورد مسئله

چاپ رسید ،براي تشخیص بیماي آلزایمر روشي برپایه

تشخیص خودکار بر روي بیماران آلزایمر صورت گرفته است؛

رگرسیون پراکنده و شبكه عصبي کانولوشن ارائه شد .روش

این تالشهاي تحقیقاتي ،بینش ارزشمندي را درخصوص ماهیت

ارائه شده در بخش اول پیشپردازشهایي بر روي تصاویر

این مسئله به ارمغان آورده است.

تصویربرداري رزونانس مغناطیسي ساختاري ( )fMRIکه

در پژوهشي که در سال  6059تحت عنوان "آموزش

مروبوط به مجموعه داده  ADNIاعمال شد .در بخش بعد از

ویژگيهاي چند منظوره تصویربرداري عصبي با شبكههاي

یک رگرسیون چندگانه پراکنده براي بازنمایي اطالعات

چندجملهاي عمیق براي تشخیص بیماري آلزایمر" روشي بر پایه

استخراج شده از تصاویر استفاده شده است که این بازنمایي

ارائه شده است که از ترکیب

جدید به عنوان ورودي به یک شبكه عصبي کانولوشن وارد

شبكه عصبي

چندجملهاي52

دادههاي تصویربرداري چندوجهي ،مانند  MRIو  PETبراي

ميشود تا عملیات دسته بندي انجام شود(.)55

تشخیص بیماري آلزایمر استفاده شد و نشان داده شد که روش

در پژوهشي تحت عنوان "طبقه بندي بیماري آلزایمر با استفاده

ارائه شده براي تشخیص بیماري کارایي مناسبي دارد (.)56

از شبكه سلسله مراتبي مغز" که در سال  6059انجام شد ،که در

در پژوهش دیگري تحت عنوان " تشخیص بیماري آلزایمر

آن تصویر مغز در چهار مرحله(الیه) به مناطقي با اندازههاي

با استفاده از شبكههاي عصبي کانولوشن سه بعدي " روشي بر

 57 ،80،57و  5تقسیم ميشوند و بین هر ناحیه در الیههاي

پایه شبكه عصبي کانولوشن با نام شبكههاي عصبي کانولوشن

مختلفیالهایي ایجاد ميشود و نهایتاً ضریب همبستگي پیرسون

سه بعدي ارائه شد .خودرمزگذارهاي سه بعدي کانولوشنال پیش

محاسبه شده براي یالها به عنوان ویژگي براي دسته بندي بكار

آموزش دیده ساختار اصلي روش پیشنهادي در این پژوهش

گرفته ميشود و به دقت % 85/70براي طبقه بندي افراد سالم در

هستند .خودرمزگذارهاي سه بعدي کانولوشنال پیش آموزش

مقابل بیماران آلزایمري دست پیدا کردند(.)52

دیده ساختار اصلي روش پیشنهادي در این پژوهش هستند ،که

در سال  6058پژوهشي با عنوان "سیستم بازیابي تصویر مبتني بر

براي تبدیل تغییرات شكل آناتومیک ساختاري مغز در اسكن

محتوا با استفاده از شبكههاي کپسوله شده و شبكه عصبي

تصویربرداري رزونانس مغناطیسي بكار گرفته ميشوند(.)53

کانولوشن سه بعدي براي تشخیص بیماري آلزایمر" روشي

پس از انجام پیش پردازشهاي اولیه تصاویري با فرمت

جدید مبتني بر شبكه عصبي کانولوشن سه بعدي با نام شبكههاي

تولید شد تا به عنوان ورودي به طبقه بندي مبتني بر

کپسوله شده ارائه شده است که با استفاده از روش "مسیریابي

یادگیري عمیق وارد شود .براي دسته بندي تصاویر ایجاد شده

توافقي" که مطرح شد شبكه عصبي کانولوشن بهبود داده شده

LeNet

است و به که نتایج آن در دقت که نتایج آن در دقت 85.80

PNG

55

توسط روش پیشنهادي نیز از دو روش یاد گیري ماشین

و  GoogleNetاستفاده شده است .در روش پیشنهادي این

درصد تشخیص بیماري آلزایمر گزارش شد (.)55

پژوهش به دقت %88/8براي تشخیص بیماري آلزایمر توسط

در این پژوهش ،یک روش شبكه عصبي یادگیري عمیق مبتني

16

بر بلوکهاي رسوبي سه بعدي با دقتي باالتر از روشهاي دیگر

polynomial network
)Portable Network Graphics (PNG

17
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تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده ميتواند نقش به سزایي در

ADNI

 در مجموعه دادهPET  وMRI  تصاویر پزشكي.ارائه شد

.بدست آوردن الگوي بیماري گردد

 خروجي این. به عنوان ورودي این معماري شبكه تعیین شد

تشکر و قدردانی

شبكه عصبي ویژگيهایي استخراج کرده است و نهایتاً خروجي

این مطالعه به صورت مستقل و بدون حمایت مالي هیچ سازماني
 پژوهشگران از کلیه افرادي که در این مطالعه،انجام گرفت
.همكاري نمودند تشكر و قدرداني مينمایند
تعارض منافع
.این مطالعه هیچگونه تضاد منافعي ندارد

 همچنین. طبقه بندي شبكه عصبي پیشنهادي خواهد بود،نهایي
تحقیقات انجام داده شده نشان داد که استفاده همزمان از هر دو
 براي آموزش و عملیاتPET  وMRI نوع تصویربرداري
. کارایي روش را باالتر خواهد برد،طبقهبندي
از این رو پیشنهاد ميگردد براي ادامه تحقیقات در این زمینه از
 همچنین افزودن.روشهاي دیگر یادگیري عمیق استفاده کرد
اطالعات دیگر مانند مایع نخاعي مغز و اطالعات بالیني فرد براي
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Abstract
Introduction: In recent years, many studies have been done to analyze
brain diseases in order to identify brain diseases that have a significant
role in creating diagnostic intelligent systems. among the different
methods of machine learning, deep learning based methods in recent years
have been a wide application of the development of intelligent systems,
which resulted in the creation of powerful systems for diagnosis of
disease.
Materials and Methods: In this study, the diagnosis of Alzheimer's patients
with deep learning neural network is based on method of 3-Dimensional
Residual Block. the training and test procedure presented by ADNI data
set.
Results: The results showed that the output of this Method were conducted
in comparison to the proposed methods, accuracy of diagnose and
classification of Alzheimer's disease.
Conclusion: the findings of the present study showed that the machine
learning with deep learning methods can diagnose Alzheimer's disease
sooner than doctors.
Key words: Alzheimer's disease, Deep learning, 3-Dimensional Residual
Block
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