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بینی وضعیت بیماران دیالیزي در حین فرآیند دیالیز با  ي مدلی براي پیش ارائه
  غلظت خون و ضربان قلب بیمار هاي دادهاستفاده از 

  

  5حمید ابوئی، 4وحیدرضا نفیسی ،3خواه  فرزاد توحید،  2شریفیان  هانی ،1*وحید ابوئی
 دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده مهندسی پزشکی 1،2،3

  صنعتی ایرانو هاي علمی سازمان پژوهش -پژوهشکده برق و کامپیوتر  4 

  دانشکده مهندسی پزشکی-علوم تحقیقات واحداسالمی،  آزاد دانشگاه5

  :رایا نامه

1vahid2371@yahoo.com*, 2Hani.sharifian@gmail.com ، 3Towhidkhah@aut.ac.ir,  4vr_nafisi@Irost.org 
5Hamidab_62@yahoo.com 

  چکیده
درصد از بیماران دیالیزي با آن روبرو  20ترین مشکالتی است که امروزه در حدود افت فشار خون در حین فرآیند همودیالیز از شایع 

دیالیز با آن روبرو هستند نداشتن امکانات الزم براي پی بردن به این موضوع از جمله مشکالتی که هم اکنون در بخش هاي  .هستند
هاي  ي باالي دستگاه ي است که این امر به علت هزینهن دیالیزراافشار خون بیمي   ي آن مانیتور کردن پیوسته  باشد چرا که الزمه می

هاي  بازهسئوال از خود بیمار و یا بررسی فشار وي در موجود عمالً امکان پذیر نیست و تنها راه موجود براي پی بردن به وضعیت بیمار 
شوند و از حال  آید که بیماران دچار افت فشار می ش میبدیهی است با این وجود مواردي نیز پی. باشد ساعت یکبار و یا بیشتر می زمانی نیم

، در این راستا و براي رفع این مشکل .شود می  دچارها نیز  که بعضاً به مرگ آن ماند دور میاز چشم پرستاران  در برخی موارد روند، که می
ي مدلی پرداختیم  شوند به ارائه می  ر تهاجمی ثبتکه به صورت غیهاي غلظت خون بیمار و ضربان قلب  در این مطالعه با استفاده از داده

به طور متوسط،  باشد که مدل مورد استفاده، مدل شبکه عصبی می. تخمین بزنددقیقه بعد  5که بتواند وضعیت بیمار را در همان لحظه و 
   .زند میتخمین  درست ،دقیقه بعد 5در % 7/75 صحتدر همان لحظه و با را  وضعیت بیمار% 9/78 صحتبا 
  

 غلظت خون بیمار"، ")Hypotension( فشار خون افت"، ")Haemodialysis(همودیالیز " :هاي کلیدي واژه
)Concentration(" ،" ضربان قلب)Heart Rate(" ،"شبکه عصبی)Neural Network("  
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  مقدمه -1
خون در حین فرآیند همودیالیز از شایع ترین افت فشار 

درصد از بیماران  20مشکالتی است که امروزه در حدود 
از جمله مشکالتی که هم .  [3]دیالیزي با آن روبرو هستند

اکنون در بخش هاي دیالیز با آن روبرو هستند نداشتن 
باشد چرا که  امکانات الزم براي پی بردن به این موضوع می

فشار خون بیماران ي   آن مانیتور کردن پیوستهي   الزمه
هاي  ي باالي دستگاه دیالیزي است که این امر به علت هزینه

موجود عمالً امکان پذیر نیست و تنها راه موجود براي پی 
بردن به وضعیت بیمار سئوال از خود بیمار و یا بررسی فشار 

. باشد ساعت یکبار و یا بیشتر می هاي زمانی نیم وي در بازه
آید که  بدیهی است با این وجود مواردي نیز پیش می

روند، که در  شوند و از حال می بیماران دچار افت فشار می
ماند که بعضاً به مرگ  برخی موارد از چشم پرستاران دور می

در این راستا اگر بتوان  ،بدیهی است .شود می  ها نیز دچار آن
ران دیالیزي را به اپارامتري متناسب با تغییرات فشار بیم

گیري آسان، به صورت غیر  که عالوه بر اندازه اي یافت گونه
تهاجمی و کم هزینه باشد و از طرفی بیشترین ارتباط را با 

، می توان با اتکا به آن بدون تغییرات افت فشار داشته باشد
ثبت فشار بیمار، وضعیت بیمار را در هر لحظه و یا لحظات 

در این راستا اولین گام، یافتن  .[1,2]از آن تخمین زد بعد
یرات فشار است که بتوان به سهولت پارامتري متناسب با تغی

به طوریکه عالوه بر  ،و به صورت غیر تهاجمی ثبت نمود
کوتاه، براي بیمار نیز  هاي زمانی داشتن اطالعات در در بازه

بدیهی است پس از انتخاب این داده  .ایجاد ناراحتی نکنند
توان به  می ،ها و نیز فشار خون بیمار ثبت همزمان آنها، با 

هاي مختلف ایجاد نگاشت به مانند شبکه  کمک روش
ها به فشار را چنان پیدا کرد  ، نگاشتی را از آن پارامترعصبی

ه بعد از آن بدون ثبت فشار، فشار و به تبع آن وضعیت ک
  .تخمین زداز روي آن  بیمار را

  با افت فشار انتخاب پارامتر هاي مرتبط -2
دو پارامتر تغییرات  [3,5,6,10]هاي مقاالت  پس از بررسی

نیز ضربان قلب بیمار انتخاب غلظت خون بیماران دیالیزي و 
به طور کلی . باشد می  دلیل انتخاب هر یک بدین شرح. شدند

در حین  علت اصلی و مهم افت فشار خون بیماران دیالیزي
، عدم توانائی بدن براي بازیابی پالسماي فرآیند همودیالیز

 سلولی، براي جبران آب گرفته شده از بخش خارجخون از 
بدیهی است این عدم  .باشد خون از طریق دستگاه دیالیزمی

جا که  ازآن. شود توانائی بدن، باعث کاهش حجم خون می
مواد موجود درخون ثابت و تنها آب موجود در آن کاهش 

نور دریافتی از خون افزایش و به دنبال آن  یابد لذا غلظت می
. کند فرستنده نوري دستگاه ثبت تغییرات غلظت، تغییر می

توان تغییرات فشار را با تغییرات غلظت و  با این وجود می
ثبت غلظت متناسب ي دستگاه  نور گیرنده نهایتاً تغییرات

  .نمود

به  از طرف دیگر، تغییرات فشار خون بیماران دیالیزي
ضربان قلب این بیماران  رت طبیعی باعث افزایشصو
این مکانیسم که یک مکانیسم طبیعی بدن در . شود می

با افزایش  آید، به حساب میجلوگیري از افت فشار خون 
 ضربان قلب، باعث افزایش برون ده قلبی و به دنبال آن

گیري ضربان  با این وجود با اندازه. شود جبران افت فشار می
توان به وقوع افت فشار و یا حرکت به سمت آن  یم ،قلب نیز

     .برد پی

، به ها گیري این پارامتر با این توصیفات و ازآنجائی که اندازه
این دو  ،صورت غیر تهاجمی و نسبتاً آسان امکان پذیر است
    .پارامتر را براي بررسی وضعیت بیمار انتخاب نمودیم

  هاثبت داده -3
ي اول  بایست در درجه د نظر میي مدل مور در راستاي ارائه

هاي مورد  پرداختیم چرا که داده به ثبت داده هاي الزم می
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در این راستا براي . اي وجود نداشت نظر در هیچ پایگاه داده
مشغول شدیم  یهاي مورد نظر به ساخت دستگاه ثبت داده

. را داشته باشدکه توانائی ثبت غلظت خون بیماران دیالیزي 
قابل نصب بر روي ست  از یک پروب نوري این دستگاه که

دیالیز به همراه مدارات تقویت و فیلتر سیگنال دریافت شده  
غلظت خون که با تشکیل شده است، توانائی ثبت تغییرات 

ي نوري متناسب است را دارا  تغییرات نور دریافتی گیرنده
از طرفی براي ثبت ضربان قلب بیمار از دستگاه  .باشد می

اکسیمیتر با پروب قابل نصب بر روي انگشت مریض پالس 
بایست  براي ایجاد مدل مورد نظر می. اده شده استاستف

نمودیم تا بتوانیم بر مبناي آن  فشار بیمار را نیز ثبت می
وضعیت بیمار را مشخص کنیم، که براي این مقصود از فشار 

  .سنج دیجیتالی استفاده شده است

با هماهنگی بخش دیالیز  پس از مهیا شدن وسایل ثبت،
هاي  بیمار این مرکز داده 19بیمارستان لبافی نژاد تهران، از 

  .الزم ثبت شد

ي  در بازه )C(گیري، پارامتر غلظت خون بیماردر این اندازه
دقیقه  5هر  )HR(ضربان قلب دقیقه یکبار، 1زمانی هر 

دقیقه یکبار  15هر  بیمار )MAP(یکبار و نیز فشار خون
اي از داده هاي ثبت شده در شکل هاي  نمونه .دثبت شدن

  .باشند زیر قابل رویت می

  
 4نمودار تغییرات غلظت بیمار شماره: 1شکل 

  
 4نمودار تغییرات ضربان قلب بیمار شماره: 2شکل 

  
 4بیمار شماره فشارتغییرات نمودار  :3 شکل

 14تنها  ،از این تعداد داده ثبت شدهالزم به ذکر است که 
لیل ها مورد استفاده قرار حقبول بوده و در ت مورد قابل

قطع در وسط گرفتند و مابقی بنا به دالیل گوناگون از قبیل 
هاي  داده فهرستاز ... ثبت، بسته شدن در انتهاي ثبت و 

   .معتبر حذف شدند
 

 انتخاب مدل -4

 3هاي مورد نیاز از بیماران، با فرض  پس از ثبت داده
 ها خوب، بد و وخیم براي بیماران بر حسب فشار آنوضعیت 

هاي  با توجه به بررسی .به ایجاد نگاشت مورد نظر پرداختیم
مقدار % 10کلینیکی انجام شده کاهش فشار بیمار تا مقدار 

براي بیماران مشکل خاصی را به وجود  طبیعی خود
تواند  می% 20آورد ولی افزایش این افت فشار تا مقدار  نمی
بدیهی . مشکالتی را به همراه داشته باشد رخی بیماراندرب

است افزایش بیش از این مقدار افت فشار براي هیچ بیماري 
بایست به سرعت براي رفع آن اقدام  قابل قبول نبوده و می
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را معادل % 10با این توصیفات کاهش افت فشار تا  .نمود
را معادل بد و کاهش بیش از % 20تا  10خوب، کاهش از 

آن رامعادل وضعیت وخیم در نظر گرفتیم و بر همین مبنا 
البته براي . هاي فشار را به سه بخش تقسیم کردیم داده

میزان غلظت خون را هاي  ها، داده یکسان سازي زمانی داده
 5دقیقه یکبار، به هر  1متلب از هر  downsampleبا دستور 

 هاي فشار خون بیمار را با دقیقه یکبار و نیز داده
دقیقه یکبار  5قیقه یکبار به هر د 15از هر  interpدستور

  .تبدیل کردیم

که بتوانیم، مدلی جامع ارائه دهیم به  پس از آن براي این
اي که بتواند در تمامی موارد مورد استفاده قرار گیرد،  گونه

هاي  با در نظر گرفتن شرایط ثابت، هر بار با حذف داده
و استفاده از  آزمونداده مربوط به یک بیمار به عنوان 

ي تعلیم، سعی در  به عنوان دادهن اهاي دیگر بیمار داده
  .برآوردن این مقصود کردیم

ي  هاي موجود براي برقراري نگاشت، شبکه از میان روش
و سهولت در  عصبی به علت توانائی ایجاد روابط غیر خطی

دو  از آن به عنوان مدلی براي نگاشتاستفاده، انتخاب و 
 امتر تغییرات غلظت خون و ضربان قلب به تغییرات فشارپار

  .استفاده شد

 .باشد به صورت زیر می ي ارائه شده مشخصات کلی شبکه
، اولی Tansigبه صورت   الیه، با چهار الیه پنهان 5شبکه 

 4نورون، چهارمی  6نورون، سومی  8نورون، دومی  10
  .Tansigبه صورت  نیز  نورون و الیه خروجی

 delta_C(t) ،diff_ C (t)،delta_ HR: ورودي هاي به شبکه

(t)،diff_ HR (t)  خروجی هاي شبکهو:Pro_MAP(t)، 

Pro_MAP(t+5)  می باشند که تعریف هرکدام در زیر قابل
هاي فشار را  الزم به ذکر است که خروجی .باشد می   مشاهده

، بد معادل عدد صفر و 1/0صورت خوب معادل عدد  3به 
 .تعریف کردیم - 1/0را معادل عدد  وخیم

)0(
)0()()(_

)1()()(_
)0()()(_

)1()()(_
)0()()(_

MAP
MAPtMAPtMAPPRO

tCtCtCdiff
CtCtCdelta

tHRtHRtHRdiff
HRtHRtHRdelta









 

با توجه به توضیحات داده شده در رابطه با ایجاد یک 
بار شبکه ي عصبی مورد نظر  14ي جامع، به تعداد  شبکه

ها براي رسیدن به  ها ثبت و سپس از آن تعلیم و نتایج آن
نتایج  .ي واحد متوسط گیري صورت گرفت یک نتیجه

  .  قابل مشاهده می باشند  1حاصله در جدول 

  آزمونداده 
 متوسط  19  18  17  16  14  13  12  11  10  9  6  5  4  3  )شماره مریض(آزمونداده 

درصد تعداد نقاطی که اشتباه حدس 
در ( زده شده است به تعداد کل نقاط

  )همان لحظه
38 28 0 0 53 67 38 26 11 4 2 19 11 0 21.1 

درصد تعداد نقاطی که در وضعیت بد 
و یا وخیم بودند ولی خوب حدس زده 

  )در همان لحظه. ( شده است
38 15 0 0 53 50 38 15 5 0 2 19 9 0 17.4 

درصد تعداد نقاطی که اشتباه حدس 
در ( زده شده است به تعداد کل نقاط

  )دقیقه بعد 5
85 21 0 2 50 65 38 23 8 4 4 25 16 0 24.3 
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  بیمار دیالیزي 14هاي  نتایج تعلیم شبکه براي داده:  1جدول

  

شبکه در زیر قابل  آزمونهاي مربوط به  اي از نمودار نمونه
  .باشد می  مشاهده

  

که بدون آن شبکه تعلیم داده شده ) 6بیمار شماره( آزموني  نمودار داده: 4شکل 
  .باشد میي فشار در همان لحظه  نشان دهنده و است

  
که بدون آن شبکه تعلیم داده شده ) 6بیمار شماره( آزموني  نمودار داده: 5شکل 

  .باشد دقیقه بعد می 5پیش بینی شده در ي فشار  نشان دهندهو  است

ه نیز در شکل زیر قابل همچنین نموداري از تعلیم شبک
  .باشد رویت می
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output from network(test)
real output(test)

درصد تعداد نقاطی که در وضعیت بد 
و یا وخیم بودند ولی خوب حدس زده 

  )در همان لحظه. ( شده است
85 12 0 0 50 47 25 13 5 0 4 22  16 0 19.9 

  )200برابر با  Epochتعداد ( داده تعلیم
  )از کل داده ها آزمونمابقی داده هاي (

  
  درصد خطاي متوسط فشار

  
18 18 15 18 30 18 36 21 15 19 13 14 12 15 18.7 
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  .ي آن، شبکه تعلیم داده شده است هاي تعلیم که به وسیله نمودار داده: 6شکل 

ي  باشد به وسیله قابل مشاهده می 1همانگونه که از جدول 
 صحت، با متوسطداده شده به طور شبکه عصبی تعلیم 

در % 7/75 صحتوضعیت بیمار در همان لحظه و با % 9/78
   .شود می  زدهدقیقه بعد، درست تخمین  5
   

  گیري نتیجه بحث و  -5
افت فشار خون در حین همانطور که در ابتدا نیز بحث شد 

فرآیند همودیالیز از شایع ترین مشکالتی است که در حدود 
از جمله . درصد از بیماران دیالیزي با آن روبرو هستند 20

مشکالتی که هم اکنون در بخش هاي دیالیز با آن روبرو 
هستند نداشتن امکانات الزم براي پی بردن به این موضوع 

فشار ي   ي آن مانیتور کردن پیوسته  باشد چرا که الزمه می
ي  خون بیماران دیالیزي است که این امر به علت هزینه

نیست و تنها راه  هاي موجود عمالً امکان پذیر باالي دستگاه
موجود براي پی بردن به وضعیت بیمار سئوال از خود بیمار 

ساعت یکبار و یا  هاي زمانی نیم و یا بررسی فشار وي در بازه
بدیهی است با این وجود مواردي نیز پیش . باشد بیشتر می

شوند و از حال  آید که بیماران دچار افت فشار می می
ماند  چشم پرستاران دور می روند، که در برخی موارد از می

در این راستا و . شود می  ها نیز دچار که بعضاً به مرگ آن
هاي  براي رفع این مشکل، در این مطالعه با استفاده از داده

غلظت خون بیمار و ضربان قلب که به صورت غیر تهاجمی 
ي مدلی پرداختیم که بتواند وضعیت  شوند به ارائه می  ثبت

مدل . دقیقه بعد تخمین بزند 5لحظه و  بیمار را در همان
باشد که به طور  مورد استفاده، مدل شبکه عصبی می

وضعیت بیمار را در همان لحظه و % 9/78 صحتمتوسط، با 
  . زند دقیقه بعد، درست تخمین می 5در % 7/75 صحتبا 

تواند تا حدودي در  بدیهی است استفاده از این مدل می
ضعیت بیماران دیالیزي در حین بهبود روند مانیتور کردن و

  . فرآیند دیالیز موثر باشد
   

  سپاسگزاري - 6
در اینجا نگارندگان از همکاري پرستاران بخش دیالیز 

و نیز اعضاي پروژه دیالیز سازمان  تهران نژادبیمارستان لبافی
  .نمایندهاي علمی و صنعتی ایران قدردانی میپژوهش
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