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 95، سال  2، شماره 59تیر  -خرداد كي مشهدجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشم -33

  
 
 

 بینی ابتال به دیابت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پیش
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 خالصه 
 مقدمه

ترین بیماری ناشی از اختالالت متابولیسم و همچنین علت مرگ و میر در جوامع غربی  بیماری دیابت شایع
یکی از   این عارضه، چه از نظر هزینه درمانی و چه از جهت از کار افتادگی، بسیار باال و زایی  بیماری. است
این بیماری  یکی از اقدامات موثر در جهت پیشگیری از  . ها است انسانترین مسائل بهداشتی درمانی  عمده
بینی ابتال به دیابت بر اساس  این مطالعه درصدد پیش. باشد این بیماری در افراد سالم مستعد ابتال می بینی  پیش

 .های عصبی مصنوعی است برخی متغیرهای مؤثر با کمک روش شبکه
 کار وشر

های افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منطقه ثامن  ات موجود در پروندهاین پژوهش از اطالع در 
استفاده شده است که طی آن متغیرهای جنسیت، سن،  1322مشهد جهت طرح غربالگری دیابت در سال 

. شاخص توده بدنی، فشار خون سیستولی و دیاستولی و نسبت دور کمر به باسن مورد بررسی قرار گرفتند
برای . تقسیم شدند( ها یک سوم داده)و آزمون ( ها دو سوم داده)ها به تصادف به دو گروه آموزش  هداد

ها از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند الیه با الگوریتم پس انتشار خطا و برای تعیین  تحلیل داده
برای تحلیل از . دترین مدل از معیارهای صحت، سطح زیر منحنی راک و آماره کاپا استفاده گردی مناسب

 .استفاده شد R3.03افزار   نرم
 نتایج

  و نرخ 5-4-1مدل شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون سه الیه با الگوریتم پس انتشار خطا با ساختار 
دارای باالترین کارایی بر اساس معیارهای سطح زیر منحنی راک  2/4و اندازه حرکت  2/4یادگیری

 .می باشد( 42/4)و آماره کاپا (14/4)، صحت (22/4)
 جه گیریینت

های کالسیک آماری و  های معمول روش فرض با توجه به عدم نیاز مدل شبکه عصبی مصنوعی به پیش
پیشنهاد ( 5-4-1)همچنین با توجه به مقادیر سطح زیر منحنی راک و صحت مدل شبکه عصبی مصنوعی 

 .اده شودبینی ابتال به بیماری دیابت استف شود از این مدل برای پیش می
 دیابت ، شبکه عصبی مصنوعی ، سطح زیر منحنی راک :کلمات کلیدی
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