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مقاله پژوهشی

پیشبینی نفروپاتی در بیمار دیابتی با کمک مدل رگرسیون فازی
نرگس شفاعی بجستانی ،1مریم آرادمهر ،2انسیه نسلی اصفهانی ،3بهروز خیابانی تنها

4

مقدمه :دیابت یکی از بیماریهای خطرناک و رایج جهان مدرن است .از آنجا که در تحقیقات پزشکی معموالً دادههای کمی در دسترس
است و دادههای پزشکی دارای عدم قطعیت و ابهام زیادی است ،برای پیدا کردن رابطهی ورودی و خروجی در دادههای پزشکی استفاده
از مدل های فازی مناسب بهنظر میرسد .هیچکدام از مقاالت قبلی از رگرسیون فازی برای پیشبینی عوارض دیابت از جمله نفروپاتی
استفاده نکردهاند .لذا در این مطالعه ،مدل رگرسیون فازی برای پیشبینی نفروپاتی در بیمار دیابتی استفاده شده است.
روشها :در پژوهش حاضر از نتایج  GFRآزمایشات قبلی بیمار برای پیشبینی افق دورتری از  GFRو در نهایت پیشبینی عارضهی
کلیوی استفاده شده است .بیماریهای مزمن کلیوی براساس مقدار  GFRسطحبندی شده است که فازی سازی دادهها براساس این
سطوح انجام شده است .پیشبینی  GFRطی مراحل زیر انجام شد :مرحلهی  ،1تعریف مجموعههای فازی براساس سطوح  ،GFRکه
برای هر سطح یک مجموعه فازی در نظر گرفته شده است .مرحلهی  ،2فازی سازی دادههای بیمار براساس مجموعههای فازی .مرحلهی
 ،3پیشبینی  GFRبا مدل رگرسیون فازی .مرحلهی  ،4غیرفازی سازی مقادیر پیشبینی با استفاده از غیرفازی ساز میانگین .مرحلهی ،5
ارزیابی کارایی مدل .خطای  RMSEبرای مقایسه کارایی مدل استفاده شده است.
یافتهها :نتایج پیشبینی  GFRنشان داد که ،مقایسه  RMSEبا استفاده از مدل رگرسیون خطی ساده  10.09و با استفاده از مدل فازی
 4.24بود.
نتیجه گیری :مدل رگرسیون فازی قادر به پیشبینی نفروپاتی در بیماران دیابتی است.
واژه های کلیدی :پیشبینی ،نفروپاتی دیابتی ،دیابت ،رگرسیون فازی ،عدم قطعیت

 -1گروه برق ،واحد گناباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گناباد ،ایران
 -2گروه مامایی ،دانشکدهی پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 -3مرکز تحقیقات دیابت ،پژوهشکدهی علوم غدد و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -4مرکز تحقیقات دیابت پارسیان ،مشهد ،ایران
نشانی  :خراسان رضوی ،گناباد ،بلوار دانشگاه ،دانشگاه آزاد اسالمی گناباد ،دانشکده مهندسی ،گروه برق ،تلفن ،09153112291 :پست الکترونیک:
narges.shafaei@gmail.com
تاريخ دريافت1397/09/05 :

تاريخ درخواست اصالح1397/10/16 :

تاريخ پذيرش1397/10/27 :
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وجود دارد و با توجه به عدم قطعیت و ابهام موجود در دادههای

مقدمه
دیابت یکی از بیماریهای خطرناک و رایج جهان مدرن است
که هرساله باعث از دست رفتن جان و هزینهی زیادی در جوامع
میشود .بنابراین ،پیشبینی عوارض دیابت کمک شایانی به
پزشک این توانایی را میدهد که با دید بازتری نسبت به آینده
بیماری به تجویز دارو کنترل بیماری و عوارض آن بپردازد.
نفروپاتی دیابتی یکی از عوارض متداول کلیوی است که حدود
 40درصد از بیماران دیابت نوع یک و دو دچار آن میشوند .به
دلیل شیوع این عارضه در بیماران دیابتی ،آنها چندین بار در سال
برای چکاپ فرستاده میشوند در حالی که ممکن است برخی
از این چکاپها برای بعضی از بیماران ضروری نباشد.
اگر بتوان بهطریقی وضعیت کلیه و نفروپاتی را در بیمار پیش
بینی کرد این چکاپهای غیر ضروری حذف خواهند شد و در
مقابل چکاپهای بیشتری برای افرادی که به چکاپ بیشتر نیاز
دارند ،انجام خواهد شد.
در این تحقیق سعی بر آن است که با پیش بینی نرخ فیلتراسیون
گلومرولی 1که یکی از پارامترهای تشخیص وضعیت نفروپاتی
است ،سطح نفروپاتی بیمار دیابتی پیشبینی شود.
در علوم پزشکی همه دادهها فازی است .در تحقیقات کلینیکی
برای اندازهگیری شدت بیماری کلمات زبانی مانند باال ،متوسط،
کم و غیره استفاده میشود که اینها میتواند به شکل فازی مدل
شود .عالوه بر این مرزهای تشخیصی پزشکی قطعی نیست .به
عنوان مثال برای تعیین گلوکوز خون باال در تشخیص بیماران
دیابت ،مقدار  140میلی گرم /دسی لیتر آزمایش گلوکوز 2ساعته
در واقع مرز دقیقی نیست .بهعبارت دیگر مقادیر نزدیک این مرز
حالت مبهمی دارند .بهطور کلی در دادههای پزشکی عدم قطعیت
ممکن است ناشی از موارد مختلفی از جمله وسایل اندازهگیری،
کلمات و زبان گفتار ،تشخیص و تصمیم پزشک و رفتار بیمار
باشد .همانطور که بیان شد با توجه به این عدم قطعیتها در
نظر گرفتن مدلها و اعداد قطعی برای کاربردهای پزشکی
مناسب بهنظر نمیرسد .این ابهامات در مورد بیماران دیابتی هم
GFR

1

دقت را باال ببرد.
تاکنون روشهای متفاوتی برای پیشبینی قند خون استفاده شده
است که ازآن جمله میتوان به مدلهای ریاضی و مینیمال ،که
عمدتاً بهمنظور تعیین حساسیت بدن بیمار در پاسخ به گلوکز
تزریقی و نیز پیشبینی کوتاه مدت سطح قند و انسولین موجود
در بدن مورد استفاده قرار گرفتهاند ،اشاره کرد ].[3-5
رضایی و همکاران او کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش
بینی دوز مناسب انسولین در بیماران دیابتی را جهت کنترل سطح
قندخون مورد بررسی قرار دادهاند ].[1
راحتی قوچانی و تهامی نیز طی تحقیقی بر روی  3بیمار مبتال به
دیابت نوع یک به مقایسهی شبکههای عصبی خود بازگشتی و
شبکه عصبی پرسپترون سه الیه درفرآیند پیشبینی نوسانات
سطح غلظت قند خون بیماران مبتال به دیابت نوع یک پرداخته
اند .و به این نتیجه دست یافتهاند که شبکههای عصبی
خودبازگشتی با کاهش تقریباً 20درصدی خطای پیشبینی نسبت
به دیگر روشهای متداول و از جمله شبکهی عصبی پرسپترون
سه الیه ،میتوانند بهعنوان مدلی مناسب بهمنظورپیشبینی
نوسانات سطح غلظت قند خون در بیماران مبتال به دیابت نوع
یک تلقی گردند ].[2
 Georgaو همکاران از رگرسیون بردار پشتیبان پیشبینی میزان
گلوکز براساس میزان گلوکز قبل ،انسولین تزریقی ،میزان فعالیت
و گلوکز دریافتی در غذا استفاده کردند ] Zecchin .[6و
همکاران نیز برای پیشبینی کوتاه مدت قند خون بیمار دیابتی
اثر کربوهیدرات دریافتی را نیز در نظر گرفتند و از شبکهی
عصبی در کنار الگوریتم برونیابی چندجملهای استفاده
کردند ] .[7روشهای متعددی برای پیشبینی برای مدت
زمانهای نزدیک (نهایتاً تا  45دقیقه) نوسانات گلوکز استفاده
شدهاند که اکثرا بر مبنای تکنیکهای مدلسازی سریهای زمانی
هستند ] [8، 9اما شبکههای عصبی نیز برای این مسئله استفاده
شدهاند ] .[10تعدادی از مقاالت نیز روی روشهایی برای آالرم

Downloaded from ijdld.tums.ac.ir at 23:32 IRST on Tuesday January 19th 2021

کاهش هزینهها و همینطور استرس و نگرانی بیمار میکند و به

دیابتی انتظار میرود مدل کردن دادهها بهصورت فازی بتواند

92

مجله ديابت و متابوليسم ايران .آذر -دی 1397؛ دوره ( 18شماره )2

دادن به بیمار قبل از اتفاق افتادن هایپرگلوسمی و هایپوگلوسمی

()1
 (1 (Ci 3  Ci1 ))( y  Ci 3 ), Ci1  y  Ci 3

UYˆ ( y )  (1 (Ci 3  Ci 2 ))( y  Ci 2 ), Ci 3  y  Ci 2

0
otherwise


متمرکز شده است ] Shafaei [ 11، 12و همکاران در مقالهای
عارضهی چشمی دیابت را با رگرسیون فازی نوع دو پیشبینی
کردهاند ].[13

q

b x

متغیرهای پیآمد بیماری مسئله مهمی است .و بهخاطر

ij
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نامعینیهای زیاد در دادههای پزشکی مدلسازی فازی آن راه حل

تابع عضویت دادههای مشاهده شده

مناسبتری است .بههمین دلیل رگرسیون فازی میتواند در این

صورت )  ( pi , qi , riبیان میشود.

راه کمک کند .در سال  2005بلوتین در یک مثال رابطهی کیفیت

بر طبق مدل امکان و لزوم تاناکا 2مدل رگرسیون فازی داریم:

زندگی بیمار دیابتی را با نمایهی تودهی بدنی 1به کمک رگرسیون

()3

نیز با همان شکل به

Yi

فازی تحلیل کرد ومدل رگرسیون فازی را بهدست آورد .در مثالی

Yi h Yˆi  A1 xi1  A2 xi 2  Aq xiq

دیگر در همین مقاله رابطهی بین باال بودن یا نبودن  HbA1Cو

Yi h Yˆi  A1 xi1  A2 xi 2  Aq xiq

سن و مدت زمان بیماری و انسولین تزریقی بررسی شده
است ].[14
 Pourahmadو همکاران در سال  ،2011پیشبینی بیماری دیابت
را با توجه به سن ،جنس ،سابقهی فامیلی ،گلوکز خون و نمایهی
تودهی بدنی به کمک مدل رگرسیون فازی زیر بررسی کردند و
نتایج خوبی بهدست آوردند ].[15

که Aj  (ai , b j , c j ) :و

) Aj  (ai , b j , c j

مسئله رگرسیون فازی میتواند در نهایت به شکل دو مسئلهی
برنامهریزی چندگانه تبدیل شود ].[12,11
مدل امکان:
()4
q

هیچکدام از مقاالت قبلی از رگرسیون فازی برای پیشبینی

 a j ) xij ) 2

j

n

  ((c

min

i 1

j 1

عارضهی کلیوی دیابت استفاده نکردهاند .در این تحقیق از داده

s.t

های گذشتهی سرعت فیلتراسیون گلومرولی که همان نتایج

) Ci 3  (1  H )(Ci 3  Ci1 )  qi  (1  H )(qi  pi

آزمایشهای قبلی بیمار است ،برای پیشبینی افق دورتری از

) Ci 3  (1  H )(Ci 2  Ci 3 )  qi  (1  H )(ri  qi

 GFRیا عارضه کلیوی استفاده میشود.

مدل لزوم:
()5
q

 a j ) xij ) 2

روش اجرا

j

j 1

مدل رگرسیون فازی:
فرض میکنیم که دادههای ما با مدل رگرسیون فازی

 Yˆi  A1 xi1  A2 xi 2  Aq xiqقابل توصیف است .که A j

پارامتر فازی با تابع عضویت مثلثی )  (a j , b j , c jاست .بنابر
این تابع عضویت  Yˆiتابع عضویت مثلثی ) (Ci1 , Ci 3 , Ci 2

n

  ((c

max

i 1

s.t
) Ci 3  (1  H )(Ci 3  Ci1 )  qi  (1  H )(qi  pi
) Ci 3  (1  H )(Ci 2  Ci 3 )  qi  (1  H )(ri  qi

که با حل این دو مسئله ضرایب مدل بهدست میآید و رابطهی
ورودی و خروجی تعیین میشود.

خواهد بود که بهصورت زیر بهدست میآید:

BMI

1

Tanaka

2
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پیشبینی عارضه کلیوی بیمار دیابتی

گرفتن فازی دادهها در اینجا این است که در نظر گرفتن فازی

هدف پیشبینی نفروپاتی است .از دادههای  GFRبیمار دیابتی

باعث میشود ابهام موجود در محاسبه از فرمولهای مختلف نیز

که در واقع بیانگر چگونگی عملکرد کلیه است برای این پیش

تا حدودی در نظر گرفته شود.

بینی استفاده شده است .در این مدل از دادههای گذشته که همان

()6

نتایج آزمایشهای قبلی بیمار است برای پیشبینی افق دورتری
از  GFRو در نهایت پیشبینی عارضه کلیوی استفاده میشود.
محاسبهی  GFRچندین فرمول دارد که در اینجا از فرمول زیر
که متداولتر است استفاده شده است .البته یکی از مزایای در نظر

سطوح بیماریهای مزمن کلیوی 1براساس مقدار  GFRدر جدول
 1آمده است .فازی سازی دادهها براساس این سطوح انجام می
شود.

جدول  -1مراحل بيماریهای مزمن کليوی براساس سطوح سرعت فيلتراسيون گلومرولی

سطح بیماریهای مزمن کلیوی()CKD

سطح سرعت فیلتراسیون گلومرولی

سطح 1

≥90

سطح 2

60-89

سطح 3

30-59

سطح 4

15-29

سطح 5

<15

)(GFR

دادههای مورد استفاده مربوط به بیمار دیابتی  62ساله که بهمدت

یک مجموعه فازی در نظر گرفته میشود .مجموعههای فازی به

 4سال هر سه ماه یکبار برای چکاپ به کلینیک دیابت پارسیان

گونهای انتخاب شده است که مرکز هر مجموعه فازی نقطهی

مشهد مراجعه کرده است جمعآوری شده است .بیمار انتخابی

میانی بازهها در هر سطح است و نقاط پشتیبان هر مجموعه فازی

بیماری خاص دیگری نداشته است.

نقاط میانی مجموعه قبل و بعد هست .این به آن معنی است که
به جای هر دادهی قطعی آن را بهصورت یکی از این مجموعه

پیشبینی  GFRطی مراحل زیر انجام خواهد شد:

های فازی در نظر میگیریم که با توجه به دالیل بیان شده در

مرحلهی  -1تعریف مجموعههای فازی براساس سطوح GFR

بخش مقدمه منطقی بهنظر میرسد.

مجموعههای فازی بهصورتی که در شکل  1مشاهده میشود
براساس سطوح مختلف در نظر گرفته میشود .برای هر سطح

- CKD

1
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مرحلهی  -2فازیسازی دادههای بیمار که با رابطهی 6
محاسبه شده است.

مرحلهی  -5ارزیابی کارایی مدل

بعد از تعریف مجموعههای فازی باید دادهها را براساس این

بعد از غیرفازیسازی مقادیر پیشبینی شده ،خطای جذر میانگین

GFR

مربعات 1و ضریب تعیین 2برای مقایسه کارایی مدل استفاده می

مجموعههای فازی ،فازیسازی کرد .بهعنوان مثال مقدار

دادهی اول  67.09بوده است که بعد از فازیسازی  A 4خواهد

شود که بهصورت زیر تعریف می شوند:

بود.

()7
n

SSE   (actual value(t )  predicted value(t ))2
i 1

مرحلهی  -3پیشبینی  GFRبا مدل رگرسیون فازی
مقدار  GFRبا مدل رگرسیون فازی که در بخش قبل توضیح
داده شد پیشبینی خواهد شد .فرض میشود که رابطهی

GFR

با مدل فازی  Yˆi  A0  A1 xi1توصیف میشود .که ورودی

x

بعد ) GFR(t+1هستند .بعد از اعمال مدل ضرایب  A0 , A1تعیین
میشوند و با این مدل میتوان با داشتن ) GFR(tمقدار فازی
در

این

n

SST   (actual value(t )  predicted value(t ))2
i 1

و خروجی ˆ Yبهترتیب مقدار هر لحظه ) GFR(tو مقدار لحظه

آینده  GFRرا

()8

()9
RMSE  SSE n

()10

) R  1  (SSE SST
2

تعیین کرد.

بیمار

مدل

Yˆi  1.53  0.83x i 1

رگرسیون
و

رگرسیون

ساده
فازی

به

صورت
بهصورت

 Yˆi  (1.88,2.55,3.22)  (0.23,0.83,1.43)x i 1است.

مقدار  RMSEهر چه کمتر باشد یعنی خطای مدل کمتر است.
2

 Rبین  0تا  100درصد تغییر میکند و هر چه بزرگتر باشد به

این معنی است که مدل توانایی بیشتری داشته است.
نتایج پیشبینی در شکل 2و جدول  2ارائه شده است .نتایج در

مرحلهی  -4غیرفازیسازی مقادیر پیشبینی
برای غیرفازی سازی مقادیر پیشبینی از غیرفازی ساز میانگین
مراکز استفاده شده است.

جدول و شکل نشان میدهد که خطا در مدل رگرسیون فازی
حدود  58درصد کاهش یافته است .همچنین  R 2به میزان قابل
توجهی بهبود یافته است.

.
RMSE

1

R2

2
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جدول  -2مقايسه RMSE

مدل

RMSE

R2

رگرسیون خطی ساده

10/09

%75/4

رگرسیون فازی

4/24

%96/2

بحث
بیماری دیابت یک بیماری کنترلی است .پیشگیری و به تعویق
انداختن عوارض بیماری دیابت از اهمیت زیادی برخوردار
است .در این مقاله هدف این بوده است که با توجه به پیشینهی
بیمار دیابتی ،نفروپاتی که یکی از عوارض دیابت است در بیمار
پیشبینی شود .با این پیش بینی پزشک میتواند با تنظیم دوز
دارو در به تعویق انداختن این عارضه کمک کند.
در این تحقیق از دادههای  GFRگذشته برای پیشبینی  GFRدر
آینده استفاده میشود .با توجه به اینکه دادهها در حوزهی پزشکی
دارای عدم قطعیت و ابهام است استفاده از مدلهای فازی برای
در نظر گرفتن این ابهامات مفید بهنظر میرسد .همچنین با توجه

نتایج بهدست آمده از شکلها و مقایسه خطا نشان میدهد همان
طور که انتظار میرفت مدل رگرسیون فازی توانایی بیشتری در
پیشبینی دارد و میتوان با تکیه بر آن آینده بیماری را با همین
روند تغییرات پیشبینی کرد و تمهیدات الزم برای تغییر روند
تغییرات و به تعویق انداختن نفروپاتی اندیشید.
با توجه به اینکه در سالهای اخیر پزشکی شخصی مورد توجه
محققان واقع شده است ،تحقیقاتی که روند بیماری را برای بیمار
خاص مورد بررسی قرار میدهد مفید خواهد بود .همچنین مدل
ارائه شده برای دیگر بیماران نیز قابل استفاده است.

سپاسگزاری

به اینکه تعداد دادهها کم است مدل رگرسیون مدلی مناسب است.

بدینوسیله از همکاری و مساعدت کلینیک دیابت پارسیان مشهد

بنابراین مدل رگرسیون فازی برای این پیشبینی استفاده شد.

و مرکز تحقیقات دیابت پژوهشکدهی علوم غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران سپاسگزاری بهعمل میآید.
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NEPHROPATHY PREDICTION IN DIABETIC PATIENT USING FUZZY REGRESSION
MODEL
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ABSTRACT
Background: Diabetes is one of the most dangerous and common diseases of the modern world. Since medical
research usually has limited data available and medical data is very ambiguous, it seems appropriate to use the
fuzzy model to find out the relationship between input and output in medical data. None of the previous articles
of fuzzy regression have been used to predict complications of diabetes, including nephropathy. Therefore, in
this study, a fuzzy regression model was used to predict nephropathy in a diabetic patient.
Methods: In the present study, GFR results of previous patient experiments were used to predict a deeper
horizons of GFR and ultimately to predict renal disease. Chronic kidney disease has been stratified based on
the amount of GFR, that fuzzy data has been constructed based on these levels. The GFR prediction was
performed in the following steps. Step 1: Define fuzzy sets based on the GFR level, which is considered for
each level of a fuzzy set. Step 2: Fuzzify patient data Based on fuzzy sets. Step 3: GFR prediction with fuzzy
regression model. Step 4: Defuzzifying the predictions. Step 5: Evaluating the model efficiency. The RMSE
error is used to compare the performance of the model.
Results: The results of GFR prediction showed that comparison RMSE was 10.09 with using simple linear
regression model and 4.24 in fuzzy model.
Conclusions: fuzzy regression model can predict nephropathy in diabetic patients.
Keywords: Prediction, Diabetes, Diabetic Nephropathy, Fuzzy Regression
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