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. شود سیگنال فتوپلتیسموگراف براي اندازه گیري حجم خون موجود در قسمتی از پوست که ضخامت کمتري دارد  استفاده می - چکیده
هدف در این تحقیق استخراج نرخ تنفس از . استفاده شودکاربردهاي فراوانی ه که از آن در بودن این سیگنال باعث شد میویژگی غیر تهاج

و آنالیز   PPGي تنفسی سیگنال  مولفه 5براي این منظور با استخراج  سیگنال فتوپلتیسموگراف با هدف تشخیص وقفه تنفسی است،
داده هاي مورد استفاده، . پرداخته ایمر تشخیص آپنه انسدادي به منظوها با استفاده از شبکه عصبی به آشکار سازي نرخ تنفس  آن

نتایج حاصل از شبیه سازي گویاي این مطلب . ي فتوپلتیسموگراف در انگشت و سیگنال تنفس سینه اي به عنوان مرجع استها سیگنال
نی ینگ نرخ تنفس توسط سیگنال تخمیبنابراین با مانیتور. تعداد تنفس را تخمین زده است 19/0 است که  شبکه عصبی با  نرخ خطاي

  .تشخیص داددرصد صحت  80و آپنه انسدادي را با انسداد تنفسی  توان میشبکه عصبی  حاصل از

.نرخ تنفس ،آپنه خواب، سیگنال فتوپلتیسموگراف :هاي کلیدي واژه

با استفاده از با هدف تشخیص آپنه انسدادي  PPGاستخراج نرخ تنفس از سیگنال 
 MLPشبکه عصبی 

  ، 3(PHD)محمدعلی خلیل زاده، 2(MSc)سیماجوهري نیا، *1 (MSc)محمد امین یونسی هروي

  5(MD)محمد رضا مجدي، 4(MD)حسن خانی

  1و2م پزشکی خراسان شمالیدانشگاه علوتوسعه پایدار و  سالمت همگانیکاربردي مرکز تحقیقات 

  3مشهد واحد  میدانشگاه آزاد اسال

  4و 5دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیتوسعه پایدار و  سالمت همگانیکاربردي مرکز تحقیقات 

Email:a.younessi7@gmail.com, joharinia@yahoo.com, makhalilzadeh@yahoo.com           
dr.h.khani@gmail.com, majdi1341@yaho.com  
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  مقدمه -1

. گذردنزدیک به یک سوم زندگی انسان در خواب می 
تنفسی در خواب به ویژه نوع بارزتر آن یعنی وقفه اختالل 

تنفسی در خواب یک بیماري تازه یا نویافته نیست ولی در 
و تنها در  شد میگذشته یک مشکل بزرگ سالمتی تلقی ن

دو سه دهه اخیر به کانون توجه پزشکان تبدیل شده، 
محققین روز به روز به اطالعات جدیدي در مورد تهدیدهاي 

آپنه خواب به  .از این اختالل دست می یابند سالمتی ناشی
. شود میقطع شدن متناوب جریان هوا طی خواب اطالق 

از  آپنه در بزرگساالن به معناي وقفه تنفسی مساوي یا بیشر
در آپنه تنفسی فرد بطور متناوب براي . باشد میثانیه  10

که بعلّت شل شدن  شود میچند لحظه دچار وقفه تنفسی 
تنفسی بوده، در این حال براي مدتی  عضالت مجاري

زیرا عضالت حلق دچار حالت شل  شود میاکسیژن وارد ریه ن
شدن شده است و بیمار دچار تنگی نفس و سنگینی 

تواند ده ها بار در طول  میوقفه اکسیژن رسانی  . شود می
در نتیجه فردا از خواب بپرد و گاه در  شب تکرار شود و

البته وقتی . بیانجامد در خوابنهایت ممکن است به مرگ 
پرد، خود  میفرد بعلّت وقفه اکسیژن در ریه از خواب 

 آپنه خواب به سه نوع. از خواب پریده است داند که چرا مین
در آپنه . انسدادي، مرکزي و مختلط: شود میتقسیم 

تالش تنفسی متوقف  انسدادي جریان هوا علی رغم تداوم
ي ایمپالس هاي عصبی به و برعکس، در آپنه مرکز شود می

 .شوند میتنفسی به صورت گذرا دچار وقفه  همه عضالت
آپنه مرکب که ناشی ازترکیب دوعامل فوق 

شایع ترین نوع وقفه تنفسی آپنه . شود میالذکرایجاد

ي ها تستبراي تشخیص این بیماري از . [1]انسدادي است
یکی از . شود می کلینیکی یا پلی سومونوگرافی استفاده

ي تشخیص این بیماري مانیتورینگ سیگنال تنفس در ها هرا
مانیتورینگ تنفس از طریق اسپیرومتري . حین خواب است

شمکی  ي هیا از طریق سنسور هاي پیزوالکتریک که در ناحی
حرکت و تغییر شکل ناشی از پر . گیرند، میسینه اي قرار  یا

جابجایی حفره شکمی توسط سنسور  ها و و خالی شدن شش
سیگنال حاصل . شود میگیري  و الکتریک اندازهپیز

از . شود پنوموگراف یا تغییرات حجم تنفسی نامیده می
آنجایی که در حین خواب روش هاي مانیتورینگ مذکور 

در این دچار اختالل آرتیفکت حرکتی فراوان می شوند، 
در تعیین آهنگ تنفسی براي  PPGتحقیق از سیگنال 

بودن   میویژگی غیر تهاج. اییمنم میتشخیص آپنه استفاده 
کاربردهاي فراوانی این سیگنال باعث شده که از آن در 

ین درصد اشباع اکسیژن تعیبراي  این سیگنال. استفاده شود
آشکارسازي فعالیت سیستم  ،خون، بررسی عملکرد قلب

قرار استفاده مورد  نرخ تنفس جاستخرا اعصاب خودکار و نیز
هدف نهایی در این  تحقیق با براي رسیدن به  .دگیر  می

ها  و ترکیب آن PPGتنفسی از سیگنال  ي همولف 5استخراج 
از آنجایی . پردازیم میبا یکدیگر به آشکار سازي نرخ تنفس 
پیچیده است  PPGکه رابطه بین مولفه هاي سیگنال 

. نیازمند استفاده از ابزاري قوي براي تصمیم گیري هستیم
ها یکی از مباحث کالسیک  ادهتصمیم گیري و طبقه بندي د
بنابراین به منظور تشخیص . و پایه در شناسایی الگو است

. شود میاستفاده  MLPالگوي تنفسی از یک شبکه عصبی 
تواند به صورت غیرخطی و  توجه به اینکه این شبکه می با
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ود ایجاد کند بر اساس غیر پارامتري مدلی از داده هاي موج
  [2].ردازیمپ میآن به شناسایی الگو 

  مجموعه داده  -2

داده هایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، 
هاي تنفس سینه اي و فتوپلتیسموگراف  شامل سیگنال

مهندسی جویان کارشناسی سوژه از دانش 10مربوط به 
در  Power Labپزشکی است که توسط یک دستگاه 

فرکانس با  مشهد میآزمایشگاه فیزیولوژي دانشگاه آزاد اسال
سیگنال  .ثبت شده استهرتز  200نمونه برداري 

انگشت یک پروب نوري که بر روي فتوپلتیسموگراف از 
فرستنده، نوري را به . شود می ، ثبتگیرد میدست قرار 

فرستد و گیرنده که  یک آشکارساز نوري  داخل بافت می
تغییرات حجم خون را در آن قسمت از بافت مشخص ، است
سیگنال تنفس سینه اي به عنوان مرجع از . [2]کند می

سنسور  .گردد میسنسور پیزوالکتریک ثبت  طریق یک
مربوطه داراي پوششی پارچه اي است که در این پوشش 

با . چند قطعه کش بر روي سنسور قرار داده شده است
ها بر روي سنسورهاي  اعمال نیرو و افزایش طول کش

توان از  ه این ترتیب میب. شود پیزوالکتریک نیرو اعمال می
خروجی سنسور پیزوالکتریک به منظور تشخیص جابجایی 

این داده ها . قفسه سینه و سوژه مورد آزمایش، استفاده کرد
 Loadوارد کامپیوتر شده و با  Chartبا استفاده از نرم افزار 

به تحلیل داده ها  Matlabکردن آنها در محیط نرم افزار 
بت داده به این صورت است که از هر پروتکل ث .پرداخته ایم

دقیقه سیگنال فتوپلتیسموگراف و تنفس سینه اي  2فرد 
بعد  چشم ها را بسته واز سوژه خواسته شده . گردد میثبت 

ثانیه نفس خود را نگه  30ثانیه تنفس عادي به مدت  40از 
 1در شکل  .سپس مجددا نفس کشیدن را ادامه دهد داشته،

محیط نرم افزار ثبت  2در شکل و ستاپ ثبت سیگنال 
  .شود میسیگنال مشاهده 

  

  
  ستاپ ثبت سیگنال: 1شکل
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  محیط نرم افزار ثبت سیگنال: 2شکل
 تحلیل داده ها -3

، استخراج ویژگی و شامل پیش پردازش روند تحلیل داده ها
و در نهایت مانیتورینگ نرخ تنفس دسته بندي داده ها 

ده ها با فیلترسازي، که پس از ثبت دا به طوري. باشد می
را حذف و همچنین خط  PPGنویزهاي موجود در سیگنال 

پایه سیگنال را استخراج مینماییم تا سیگنال براي استخراج 
 ژگی ها و ترکیب استخراج ویسپس با . ویژگی آماده شود

و استفاده از شبکه عصبی به آشکار سازي نرخ تنفس ها  آن
از روي خروجی شبکه  زدر مرحله آخر نی. [2,3]پرداخنه شد

نرخ تنفس به صورت پیوسته مانیتور شده و با سیگنال نرخ 
  .[5]شود میتنفس مرجع مقایسه 

  PPG روي بر پردازش پیش  1-3

سموگراف ثبت شده توسط دستگاه سیگنال فتوپلتی
. کند گیري می گرافی حجم خون در انگشت را اندازه پلی

. هرتز است 30تا  0ي فرکانسی این سیگنال بین  محدوده
ي  یک بخش تولید کننده: این سیگنال شامل دو بخش است

ضربان غیر هاي  که توسط بافتسیگنال است DC قسمت 
و  یک  دشو جذب میدار مانند پوست و استخوان و ماهیچه 

جذب . سیگنال است AC قسمت  ي هبخش نیز تولید کنند
هاي جریان خون  ي ضربه در نتیجه) AC(غیر یکنواخت 

تنها  AC   که قسمت  واضح است. آید میبوجود  ان داربضر
در ارتباط با خون سرخرگی است و هیچ ربطی به مقدار 

. هاي ماهیچه اي و غضروفی ندارد سایر بافت جذب پوست یا

 پمپاژ ي هلحظ در ها افزایش خون سرخرگبخش، چون این 
براي . شود می   است که باعث افزایش جذب و ایجاد سیگنال 

سیگنال و همچنین نویزهاي فرکانس باال   DCمقادیرحذف 
و محدود کردن باند فرکانسی سیگنال از یک فیلتر میانگذر 

. نماییم هرتز استفاده می 5/0 -20عبور  ي هبا محدود
همچنین از آنجایی که در این تحقیق نیازمند استخراج 

هستیم، با استفاده از  PPG سیگنال  ي هویژگی از خط پای
هرتز بیس  1/0 -5/0عبور  ي هر میان گذر با محدودیک فیلت

  [2,3,4,6].گردد الین سیگنال ایجاد می
 استخراج ویژگی 2-3

پیش پردازش شده که نویزهاي موجود  PPG از سیگنال 
بین رفته و همچنین از بیس الین  در آن تا حد مطلوبی از

از پیک . شود میسنکرون تنفسی استخراج  ي همولف 5آن 
به ترتیب ویژگی هاي  PPGسیگنال مثبت و منفی 

SYSTi  وDIASTiبین دو پیک، ویژگی  ي ه، از فاصل
RRi  و از تفاضل پیک مثبت و منفی سیگنال ویژگی

PULSEi  از بیس الین سیگنال نیز . شود میاستخراج
که دامنه بیس الین سیگنال در زمان  RIIViویژگی 

SYSTi ویژگی هاي حاصل در شکل . است انتخاب گردید
در زمان آپنه تنفسی دامنه . [2,5]نشان داده شده اند 3

سیگنال ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد، همچنین 
RR نیز در ابتداي وقفه زیاد شده و سپس کاهش می یابد .

  .بعد از وقفه این شرایط به حالت عادي بر خواهد گشت
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 PPGویژگی هاي استخراجی از سیگنال :  3شکل

استفاده از و  آشکار سازي نرخ تنفس 3-3
  MLPشبکه عصبی 

پیچیده  PPGاز آنجایی که رابطه بین مولفه هاي سیگنال 
است نیازمند استفاده از ابزاري قوي براي تصمیم گیري 

 در یادگیري مسائل حل براي عصبی هاي شبکه .هستیم
 داده بردن بکار با .دان شده برده بکار هاي گوناگون زمینه
 یاد را خروجی- ورودي بین روابط ود، شبکه،موج هاي
 . باشند غیرخطی کامالً ندتوان می این روابط .گیرد می

 پیچیدة رگرسیون هاي مدل هاي عصبی شبکه بنابراین
 معین تجربی بصورت ها آن که ساختار هستند غیرخطی

یکی از  Perceptron Multi  layerهاي  شبکه .شود می
هستند، چرا که  مصنوعی عصبیانواع پر کاربرد شبکه هاي 

قابلیت زیادي داشته و از ساختمان ساده اي نیز 
این شبکه داراي الیه هاي مخفی است و تعداد .برخوداراست 

پرسپترون چند الیه . مورد نظر دلخواه باشد ي هگره هاي الی
آموزش داده   Back Propagationکه بوسیله الگوریتم 

ف شده بوسیله تئوري شود به تابع جداسازي بهینه تعری
تقریب خوبی براي تابع  MLPخروجی . بیزین نزدیک است

. باشد هاي موجود در آموزش می کالس  posteriorاحتمال 
 می انتشار پس قاعده یا دلتا قاعده را شبکه فراگیري قاعده
 را آن و کرده محاسبه را خطا تابع مقدار دلتا قاعده .گویند

 دهد و می آن انتشار یشینپ الیه به الیه یک از عقب به
 وزنی ضرایب کردن میزان با خطا را را تابع کند می سعی
منطبق  آمده بدست ضرایب که طوري نماید به کمینه شبکه

 از منظور این براي .گردند انرژي صفحه نقطه ترین پایین بر
 روش، مقدار این در .شود می استفاده گرادیان کاهش روش
 جهت در وزنی ضرایب سپس شود، می محاسبه انرژي تابع

 MLPي  در شبکه. کنند می تغییر گرادیان کاهش بیشترین
 کلی طور به. شوند می trainهمزمان  بطور ها وزن تمام 

الگو  شناسایی  مسائل براي مناسب بسیار MLP ساختار
  [2,7].است

 نتایج تجربی -4

 10از هر ضربان قلب براي   PPGمولفه تنفسی سیگنال  5
 0و میانگین  1قه اي استخراج و با واریانس دقی 2سیگنال 

مولفه با هر ضربان قلب ورودي هاي  5شیفت . نرمال شدند
بعدي را به وجود و الگوي جدید در خروجی را خواهیم 

بار توسط شبکه  5هر مقدار  شود میاین کار باعث . داشت
با این وجود همانطور که هر بار الگوي جدیدي . دیده شود

آید اثرات نسخه برداري ها بررسی  میه وجود بعد از شیفت ب
اي  بنابراین شبکه .روي نتایج داشته باشد  میتا اثر ک شود می
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از آنجایی ساختار . خروجی خواهیم داشت 1ورودي و  5با 
شبکه شامل یک الیه مخفی بود تعداد نورون هاي الیه 

در فرایند . در نظر گرفته شد 12مخفی در بهترین حالت 
. یردگ دقیقه اي انجام می 2سیکنال  9ن کار براي آموزش ای

هاي فردي که در آموزش  بعد از فرایند آموزش سیگنال
 عشرکت ندارد به ورودي شبکه اعمال شده و با سیگنال مرج

تنفسی سیگنال  ي همولف 5با استخراج  .شود میمقایسه 
PPG  2سیگنال  9و شیفت آن ها با هر ضربان قلب براي 

بیند و حال با اعمال سیگنال  میکه آموزش دقیقه اي، شب
هاي فردي که در آموزش شرکت ندارد به ورودي شبکه و با 

. گردد میآن با سیگنال مرجع نرخ خطا محاسبه  ي همقایس
با چندین بار اجرا تعداد  Over Trainingبراي جلوگیري از 

شبکه را با دو  .در نظر گرفته شد 12هاي الیه مخفی  نرون
آموزش  Levenberg-Marqrdtو  gradient Descentروش 

در نهایت تاثیر جمله مومنتوم در آموزش شبکه را ایم و  داده
پس از تخمین سیگنال تنفسی توسط  .ایم بررسی نموده

شبکه، نرخ تنفس با استفاده از سیگنال مرجع و خروجی 
تنفس مرجع و سیگنال  4شکل . شود میشبکه مانیتور 

نتایج . شود میمشاهده شبکه عصبی تخمین زده شده توسط 
آورده شده  1ل از پیاده سازي این روش در جدول حاص

این مطلب است که در  نتایج حاصل از جدول گویاي. است
تعداد تنفس را تخمین  19/0 ينرخ خطا شبکه عصبی با 

با مانیتورینگ نرخ تنفس توسط سیگنال مرجع و  .زده است
انسداد  توان یمسیگنال تخمینی توسط شبکه عصبی 

در این حالت در صورتی که تعداد . تنفسی را تشخیص داد
در . گردد، انسداد تنفسی آشکار خواهد شد 8تنفس کمتر از 

نرخ تنفس توسط سیگنال مرجع و سیگنال  5شکل 
  .تخمینی توسط شبکه عصبی مانیتور شده است

  

  

  

  

 

  نتایج حاصل از شبکه عصبی: 1جدول             
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  ی و سیگنال مرجع تنفسیخروجی شبکه عصب 4شکل

ErrorRate 

(%) 

Th FN 

  

FP 

  

N 

Numbe
r of 
referen

ces 

breaths  

subject  

  

  

  

  

19       

0.5  2 2 21  1  

0.4  2 2  23  2  

0.5  2  4  26  3  

0.3  3  3  24  4  

0.4  3  2  22  5  

0.7  1  2  19  6  

0.6  1  3  20  7  

0.3  2 4  25  8  

0.4  3  2  22  9 

0.5  2  3  25  10  

21  27  232 total 
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مانیتورینگ تنفس توسط خروجی شبکه عصبی و  5شکل

  سیگنال مرجع تنفسی و تشخیص آپنه انسدادي

 گیري بحث و نتیجه -5

ــنفس از ســیگنال   ــرخ ت ــن تحقیــق اســتخراخ ن هــدف در ای
 .به منطور تشخیص آپنـه انسـدادي اسـت   فتوپلتیسموگراف 

 PPGی سیگنال ي تنفس مولفه 5براي این منظور با استخراج 
ها با استفاده از شبکه عصبی به  و ترکیب مولفه ها و آنالیز آن

داده هاي ایـن  . آشکار سازي پیوسته نرخ تنفس پرداخته شد
تحقیق شامل سیگنال فتوپلتیسموگراف و تغییـرات تنفسـی   

. ثبت گردیده اسـت  Power labاست که توسط یک دستگاه 
و ترکیـب آنهـا    PPGتنفسی سیگنال  ي همولف 5با استخراج 

. گردیــد 19/0بــا شــبکه عصــبی کمتــرین نــرخ خطــا برابــر 
همچنین با مانیتورینگ نرخ تنفس حاصل از خروجی شـبکه  

در صـورت کـاهش   و مقایسه آن با سیگنال مرجـع تنفسـی   
تنفس در دقیقـه وقفـه تنفسـی شناسـایی      8تعداد تنفس از 

 هـا  سـیگنال مـورد از   8آشکارسازي وقفه تنفسـی در   .گردید
بـه درسـتی    9مورد با تنظیم حد آسـتانه   2بدون خطا و در 

اگرچه در این تحقیق بـا پروتکـل پیشـنهادي     .شناسایی شد
به مانیتورینگ نرخ تنفس با هدف  PPGتوانستیم با سیگنال 

شناسایی وقفه تنفسی بپردازیم اما براي اسـتفاده ایـن روش   
یـز  به صورت کلینیکی نیاز به داده هاي موجـود در خـواب ن  

ــتیم ــتفاده  . هس ــا اس ــله ب ــایج حاص ــود نت ــاي  بهب از فیلتره
مینیمم کردن اثرات سیستم عصبی در سـیگنال   تر، پیشرفته

PPG    و همچنین استفاده از الگوهاي تشخیصـی دینامیـک و
بـراي ایـن منظـور    . گردد تکمیل مجموعه داده ها حاصل می

تـوان از تبـدیل موجــک بـراي از بـین بـردن نویزهــا در       مـی 
ي آن و اسـتفاده از حجـم    و استخراج خط پایه PPG سیگنال

سنجی شریانی به دلیل به حـداقل رسـیدن اثـرات سیسـتم     
و   Hopfildو  Elmanعصبی و استفاده از شبکه هاي عصبی 

و بیمـاران   ICUهمچنین استفاده از داده هاي ثبت شـده در  
  .که مشکل وقفه تنفسی دارند بهره برد
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