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Abstract
Different perceptual, cognitive, and emotional situations results in a kind of information flow in the
brain by means of coordinated neuronal oscillations. Analysing these oscillations, especially
synchronizations of different brain regions, can illustrate the brains response in the aforementioned
situations. In the literature, connectivity between brain regions is divided into the three groups of
structural, effective, and functional, s.t. the first one refers to the connectivity between nearby regions,
while the second and third ones focus on the synchronization of oscillations of arbitrary located
regions. Although EEG is not the best choice for analyzing functional and effective connectivity
between brain regions due to its relatively poor spatial resolution, extracting its statistical features
may be helpful in the analysis of synchronization of brain oscillations. In this paper, a novel
framework for the prediction of seizure occurrence using EEG signals is proposed which utilizes the
Granger causality approach in frequency domain to measure synchronization of EEG signals in the
Inter-ictal and Pre-ictal time periods. Afterwards, a Logistic Regression classifier with Lasso
regularization is used to discriminate the samples extracted from these two periods. At last, if a
predefined number of consecutive samples are labled as Pre-ictals, a seizure occurrence alarm is
issued. Experimental simulations on the CHB-MIT dataset resulted in 95.03% sensitivity and 0.14/hour
false prediction rate, for 10min prediction horizon, which demonstrates effectiveness of our proposed
method compared to the state-of-the-arts.
Key words: Computational Neuroscience, Seizure Prediction, Functional and Effective Connectivity, Machine
Learning
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چکیده
قرارگرفتن در وضعیت های مختلف ادراکی ،شناختی و احساسی با نوعی انتشار اطالعات از طریق نوسانات نورونهای مغزی همراه است.
بررسی این نوسانات و به طور مشخص ارتباطات و تعامالت میان بخشهای مختلف مغز ،میتواند اطالعات مفیدی دربارهی نحوهی
واکنش مغز دربرابر وضعیت های مختلف بدست دهد .در ادبیات موضوع ،ارتباطات بین نواحی مختلف مغز به سه دستهی ساختاری،
موثر ،و کارکردی تقسیم بندی میشوند که دستهی اول به ارتباط بین نورونهای نواحی مجاور میپردازد ،در حالی که دستهی دوم و
سوم بر همسانی زمانی بین نوسانات بخشهای نه لزوما مجاور متمرکز هستند .اگرچه سیگنالهای  EEGبه دلیل دقت مکانی نسبتا
پایین مناسبترین معیار برای سنجش ارتباطات کارکردی و موثر بین بخشهای مختلف مغز نیستند ،اما بررسی آماری این سیگنالها
میتواند در تشخیص همزمانی بین نوسانات نواحی مختلف مغز کمک قابل توجهی نماید .در این مقاله ،چارچوبی نوین برای پیشبینی
وقوع تشنج با استفاده از سیگنالهای  EEGارائه میگردد که از معیار علیت گرنجر در حوزهی فرکانس برای اندازهگیری میزان همزمانی
نوسانات سیگنالهای  EEGدر مدتزمانهای  Inter-ictalو  Pre-ictalاستفاده مینماید .در ادامه ،با بکارگیری یک طبقهبند Logistic
 Regressionبا عبارت تنظیمکننده درجه اول اقدام به تفکیک نمونههای استخراجشده از این دو بازهی زمانی از یکدیگر میشود .در گام
آخر ،با در نظر گرفتن بازه های زمانی متوالی ،در صورتی که به تعداد مشخصی بازه مربوط به  Pre-ictalشناخته شوند ،اعالم وقوع
تشنج می گردد .شبیهسازیهای انجامشده روی مجموعهدادهی  CHB-MITبه ازای افق پیشبینی  16دقیقه به نرخ حساسیت
 11.64%و نرخ پیشبینینادرست  6.13بر ساعت منتج شده است که نشاندهندهی عملکرد قابلقبول روش پیشنهادی در مقایسه با
بهترین نتایج گزارششده در سایر مقاالت میباشد.
کلیدواژهها :علوم اعصاب محاسباتی ،پیش بینی تشنج ،اتصاالت کارکردی و موثر ،یادگیری ماشین
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 -1مقدمه
در علوم اعصاب 1نوین ،ذهن را به صورت شبکهای از نورونها
در نظر میگیرند که در عین حال که در فضا نواحی مستقل از
یکدیگر را تشکیل میدهند ،اما از نظر کارکردی در تعامل با
هم هستند و به طور مستمر در حال به اشتراک گذاری
اطالعات با یکدیگر میباشند .به طور کلی در یک دیدگاه می-
توان اتصاالت مغزی 6را به سه دسته تقسیم کرد -1 :اتصاالت
ساختاری -6 ،4اتصاالت کارکردی -4 ،3اتصاالت موثر.1
دستهی اول اتصاالت فیزیکی نورونهای مجاور را بررسی
مینماید .دستهی دوم همبستگی 0زمانی فعالیت نواحی
مختلف مغز را مورد مطالعه قرار میدهد و نهایتا دستهی سوم
نیز بر آشکارسازی تاثیرات علّی 6مستقیم یا غیرمستقیم
نوسانات هر ناحیه بر نوسانات نواحی دیگر تمرکز دارد [ .]1یک
تفسیر که از تعامالت کارکردی و موثر درون مغز میتواند ارائه
شود برمبنای فعالیت همزمان 9نواحی مختلف مغز استوار
است .درواقع ،معیارهای نمایانگر این اتصاالت سعی دارند
سنجهای برای شدت تعامل بخشهای مختلف مغز که هریک
به صورت محلی در حال پردازش اطالعات میباشند بدست
دهند .برای اندازهگیری اتصاالت مغزی معیارهای متعددی
معرفی شده اند که هریک از آنها به نوعی درصدد یافتن
وابستگیهای آماری یا علّی میان دینامیک سیگنالهای بدست
آمده از عملکرد نواحی مختلف مغز هستند .این معیارها از
دادههای بدست آمده از روشهای مختلف تصویربرداری عصبی
نظیر تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی 1و
الکتروانسفالوگرافی 16استفاده مینمایند.
پژوهشهای بسیاری به بررسی اتصاالت مغزی در افراد مبتال
به بیماریهای مختلف مانند آلزایمر ،شیزوفرنی ،11تصلب بافت
چندگانه 16و اسکلروز جانبی آمیوتروفیک 14پرداخته اند .در
همین راستا مطالعاتی نیز بر روی بیماران مبتال به صرع 13با
هدف بررسی دینامیک مغز ،پیشبینی وقوع تشنج ،11و
1
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تشخیص محل شروع حمله 10انجام شده است .پیشبینی وقوع
تشنج به دلیل فراهم آوردن امکان مداخلهی پزشکی بسیار
حائز اهمیت است و به همین دلیل در چند دههی اخیر مورد
بررسی گسترده قرارگرفته است .شکلگیری ایدهی پیشبینی
تشنج به دههی هفتاد میالدی باز میگردد که  Viglioneدر
مقالهی معروف خود [ ]2از وجود یک حالت گذار تدریجی بین
وضعیت عادی مغز و وضعیت تشنج در افراد مبتال به صرع
سخن به میان آورد .پس از این اتفاق ،تمرکز پژوهشگران
زیادی بر پیشبینی وقوع تشنج با بررسی تغییرات
مشاهدهشده در نوسانات مغز در این بازهی زمانی پیش از وقوع
تشنج متمرکز شد.
در این مقاله ،هدف اصلی بر آن است که یک چارچوب تحلیلی
بر مبنای مفهوم اتصاالت مغزی ارائه گردد که قادر به تمیز
دادن وضعیتهای مختلف مغز باشد .به طور مشخص ،با
استفاده از چارچوب معرفی شده به حل یک مسالهی مطرح در
این حوزه که پیشبینی وقوع تشنج در افراد مبتال به صرع
میباشد میپردازیم .دستاورد اصلی این پژوهش ارائهی یک
روش تحلیلی نو برمبنای معیار علیت گرنجر است که تا پیش
از این در پیشبینی تشنج استفاده نشده است و مقایسهی
نتایج حاصل با پژوهشهای پیشین نیز نشان از کارامدی روش
پیشنهادی دارد.

 -1-1مفهوم اتصاالت کارکردی و موثر
استفاده از تکنیکهای تصویربرداری عصبی برای تحلیل
پردازش توزیع شده و اتصاالت مغزی از زمینههای پژوهشی
داغ در حوزهی علوم اعصاب سیستمی میباشد که به دنبال پی
بردن به معماری و اصول کارکردی 16مغز است .در سالیان
گذشته نقشه برداری مغزی 19بر تفکیک نواحی مختلف مغز
براساس نحوهی عملکرد اختصاصی آنها متمرکز بوده است .در
مقابل این رویکرد که به دنبال مکانیابی عملکردهای مختلف
در مغز میباشد و تفکیک کارکردی 11نامیده میشود ،رویکرد
دیگری در سالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته است که تحت
عنوان ادغام کارکردی 66شناخته میگردد و اساس آن بر وجود
اتصاالت مغزی بین نواحی مجزا از هم استوار است [.]1
در اینجا الزم است به تفاوت میان دو مفهوم اتصاالت کارکردی
و اتصاالت موثر اشاره شود .اتصال کارکردی بین دو ناحیه از
16
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مغز به صورت وابستگی آماری بین وقایع مختلف
نوروفیزیولوژیکی رخ داده در این نواحی تعریف میگردد .این
وابستگی میتواند توسط معیارهای مختلفی از قبیل همبستگی
و همدوسی 1بر روی پاسخهای مشاهدهشده از مغز مورد
ارزیابی قراربگیرد .تحلیلی که برمبنای مفهوم اول انجام می-
گیرد ،همانطور که پیش از این توضیح داده شد ،بر تفکیک
دادن و تمایز ایجاد کردن میان وقایع و رخدادها بر اساس
اندازهگیریهایی که از فعالیتهای توزیع شدهی مغز انجام
شده است تمرکز دارد .در مقابل در مفهوم دوم تالش میشود
مدل مولد 6نحوهی عملکرد مغز یافت شود و اثرگذاریهای
علی بین نواحی مختلف مغز بررسی شود .بر این اساس ،زمانی
که تغییری در اتصاالت کارکردی بین دو ناحیه مغز مشاهده
میشود (به عنوان مثال همبستگی بین سیگنالهای دو ناحیه
تغییر میکند) با قطعیت نمیتوان درمورد جفت شدگی 4بین
دو ناحیه نتیجهگیری کرد ،بلکه میتوان دربارهی الگوی
فعالیت توزیع شدهی مغز که تابع شرایط لحظهای فرد هست
اظهار نظر نمود [.]1
درکنار پژوهشهایی که بر روی اتصاالت ساختاری مغز صورت
میگیرد ،در سالهای اخیر با هدف حصول درکی از عملکرد
مغز در سطوح باالتر ،توجه پژوهشگران برجستهی این حوزه
به شدت معطوف به بررسی اتصاالت کارکردی و موثر بین
نواحی مختلف مغز گردیدهاست (رجوع شود به [،]5[ ،]4[ ،]3
[ .)]6در این مقاله ،تمرکز نگارندگان بر بکارگیری روشهای
تحلیل مغز با استفاده از اتصاالت مغزی ،با هدف پیشبینی
وقوع تشنج ،گذاشته شده است .در ادامه ،پس از بررسی
معیارهای مختلف سنجش اتصاالت مغزی ،ابتدا مروری بر
روشهای شاخص در زمینهی پیشبینی تشنج انجام میشود و
درنهایت پژوهشهایی که سعی در بکارگیری مفهوم اتصاالت
مغزی برای حل مسالهی پیشبینی تشنج داشتهاند انجام می-
گیرد.
عالوه بر روند موجود در حوزهی علوم اعصاب مبنی بر تحلیل
مغز با استفاده از اتصاالت کارکردی و موثر که در سالهای
اخیر برجسته شدهاست و ما نیز این پژوهش را بر آن استوار
کردیم ،در چند سال اخیر دستهی دیگری از مقاالت نیز با
رویکرد یادگیری عمیق 3اقدام به حل مسائل مختلف مطرح در
این حوزه از جمله مسالهی پیشبینی تشنج نمودهاند .اگرچه

3

اخیرا تعداد معدودی از این مقاالت نظیر [ ]7و [ ]8نرخهای
خوبی گزارش کردهاند ،اما اساس این روشها قابلیت تحلیل
نتایج را تا حد بسیار زیادی محدود میکند و شهودی مفهومی
از عملکرد روش بدست نمیدهد .به همین علت ،ما تمرکز این
مقاله را بر روشهایی میگذاریم که ممکن است بتوانند راه-
گشای شناخت بهتر کارکرد مغز باشند.

 -2-1معیارهای سنجش اتصاالت مغزی
در پژوهشهای پیشین ادعا شده است که نوسانات نورونها که
به صورت تحریکات همزمان بازتاب مییابند نشان دهندهی
هماهنگی دینامیک در مغز است [ .]9انتقال اطالعات بین
نواحی مختلف میتواند با کنترل شدت ،فرکانس و الگوی این
تعامالت نوسانی هماهنگ ،توسط مغز مدیریت شود [ .]11این
فرض که نوسانات نورونها و به طور خاص همزمانی 1این
نوسانات میتواند بازتاب دهندهی وقایع مختلف در مغز باشد
مبنای توسعهی روشهای متعدد برای ارزیابی همزمانی شده
است که در حالتهای مختلف از قبیل تحریکهای آزمایشی
خاص یا حالت استراحت 0با استفاده از روشهای مختلف
تصویربرداری بررسی می شوند [.]11
متاسفانه تقسیمبندیهای معیارهای سنجش به دو دستهی
اتصاالت کارکردی و اتصاالت موثر ،در منابع مختلف با یکدیگر
متفاوت هستند و اجماعی در این زمینه وجود ندارد .یک
دستهبندی از معیارهای ارزیابی اتصاالت مغزی که در مرجع
[ ]4انجام شدهاست ،عمدهی معیارهایی که در ادامه معرفی
میگردند را زیرمجموعهی معیارهای سنجش اتصاالت
کارکردی قرار میدهد .در این تقسیم بندی ،در ابتدا این
مساله مورد توجه قرارمیگیرد که آیا معیار مورد نظر قادر به
تفکیک جهت تعامل بین دو ناحیه هست یا خیر .در اینجا
جهتدار 6بودن تعامل به این معنا است که بین همزمانی
مشاهدات تقدم و تاخر زمانی وجود داشته باشد .در این
تقسیمبندی در ردهی بعدی برمبنایمدل 9بودن یا نبودن
معیار مورد توجه قرارمیگیرد .در یک تقسیمبندی متداول
دیگر ( [ )]12که در حوزهی سیگنالهای  EEGبیشتر مورد
استناد میباشد و ما نیز در اینجا کمابیش از آن استفاده می-
نماییم ،معیارهای سنجش اتصاالت کارکردی که عمدتا
برمبنای همبستگی و همدوسی تعریف میشوند به سه دسته-
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ی خطی ،غیرخطی ،و برمبنایاطالعات 1تقسیم میگردند .در
مقابل ،معیارهای سنجش اتصاالت موثر نیز به دو دستهی
برمبنایمدل و برمبنایداده 6تقسیمبندی میشوند .مطالعهای
بسیار دقیق و تحلیلی بر روی معیارهای مختلف تخمین
اتصاالت مغزی با استفاده از سیگنالهای  EEGدر [ ]13انجام
شده است .در اینجا ما به بیان کلیات بسنده میکنیم و برای
مطالعهی بیشتر خواننده را به مقالهی فوق ارجاع میدهیم.
الف) معیارهای اتصاالت کارکردی :ما در اینجا معیارهای
سنجش اتصاالت کارکردی را در قالب سه دسته تحت عنوان
خانوادهی معیارهای همبستگی ،خانوادهی معیارهای تفاضل
فاز ،و خانوادهی معیارهای برمبنایاطالعات بررسی میکنیم.
خانوادهی معیارهای همبستگی :سادهترین معیار این
خانواده که در دستهی روشهای بدونجهت جای میگیرد
ضریب همبستگی  Pearson4میباشد که درصدد ارزیابی
ارتباط خطی میان دو متغیر تصادفی برمیآید .تابع همبستگی
متقابل 3که در دستهی معیارهای جهتدار قرارمیگیرد ،با در
نظرگرفتن تاخیرهای مختلف پیش از محاسبهی ضریب
همبستگی تالش میکند وجود تعامالتی را مشخص نماید که
عمدهی تاثیر خود را با اختالف زمانی معین نشان میدهد.
معیار همدوسی طیفی 1بین دو سری زمانی  xو  yبراساس
چگالی طیف توان 0سیگنالها (  ) Sبه صورت زیر تعریف می-
گردد:
()1

, 0  Cxy ( )  1

که در اینجا

| ) | S xy (

) S xx ( ) S yy (

Cxy ( ) 

با وجود یک تقدم یا تاخر زمانی در سریهای زمانی مربوطه
میباشد .از میان معیارهای این دسته میتوان به بخش
موهومی  ،]14[ Coherencyشاخص شیب فاز ،]15[ 16شاخص
تأخر فاز ،]16[ 11مقدار قفل فاز ،]17[ 16و پایداری فاز دوبهدو

14

[ ]18اشاره کرد.
خانوادهی معیارهای برمبنایاطالعات :در صورتی که
13

وابستگی بین نوسانات دو ناحیه از جنس بین فرکانسی
باشد ،معیارهای پیشین الزاما عملکرد خوبی نخواهند داشت.
یک معیار غیرخطی متداول که برآمده از حوزهی تئوری
اطالعات میباشد و میتواند بر این مشکل غلبهکند اطالعات
متقابل 11است .این معیار که از آنتروپی  Shannonبرای بیان
کمی اطالعات استفاده مینماید ،میزان اطالعاتی از یک متغیر
تصادفی که توسط متغیر تصادفی دیگر قابل استخراج باشد را
بیان میکند .یک معیار متداول دیگر از این دسته آنتروپی
انتقال 10است .با فرض اینکه  Xو  Yدو فرآیند تصادفی
باشند ،آنتروپی انتقال از فرآیند  Xبه فرآیند  Yمیزان
کاهش عدم قطعیت مقادیر آیندهی  Yبا در اختیار داشتن
مقادیر گذشتهی  Xو  Yرا با کمک مفهوم آنتروپی
 Shannonاندازهگیری میکند .در اینجا باید به این نکته توجه
شود که معیارهای این خانواده برای رسیدن به دقت کافی
بعضا به دادهی بیشتری نیز احتیاج دارند.
ب) معیارهای اتصاالت موثر :همانطور که پیش از این
توضیحدادهشد ،برخی مراجع نظیر مقالهی [ ]12معیارهای

نشاندهندهی فرکانس است و  S yy ، S xxو

 S xyبه ترتیب چگالی طیف توان  ، xچگالی طیف توان  yو
چگالی بینطیفی x 6و  yمیباشند .مجذور این معیار به
نوعی در هر فرکانس مشخص میزان واریانس قابل توصیف یک
سیگنال براساس سیگنال دیگر را بدست میدهد.
خانوادهی معیارهای تفاضل فاز :اساس کار این روشها که
به تعداد مناسبی مشاهده برای محاسبهی همزمانی فاز احتیاج
دارند ،بر این فرض استوار است که وجود یک تقدم 9یا تاخر
فاز که در تکرارهای مختلف ثبت داده ثبات داشته باشد معادل
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سنجش اتصاالت موثر را به دو دستهی برمبنایمدل و
برمبنایداده تقسیم بندی نمایند .رویکرد مدلسازی علّی
پویا 16از شاخصترین نمونههای گروه اول و معیارهای تابع
انتقال جهتدار 19و علیت گرنجر 11از نمونههای متداول دسته-
ی دوم میباشند.
خانوادهی معیارهای علیت گرنجر :ریشهی این معیار علیت
که در ابتدا برای تحلیل سریهای زمانی در علم اقتصاد ایجاد
شده بود [ ،]19به مدل سازی پارامتری سریهای زمانی توسط
مدلهای خودهمبسته 66بر میگردد .بهطور مشخص ،دو مدل
10

)Phase Slope Index (PSI
)Phase Lag Index (PLI
12
)Phase-Locking Value (PLV
13
)Pairwise Phase Consistency (PPC
14
Cross-Frequency
15
Mutual Information
16
Transfer Entropy
17
)Dynamic Causal Modeling (DCM
18
)Directed Transfer Function (DTF
19
Granger Causality
20
)Autoregressive (AR
11

1

Information-Based
Data-Driven
3
Pearson Correlation Coefficient
4
Cross-Correlation Function
5
Spectral Coherence
6
Power Spectral Density
7
Cross-Spectral Density
8
Lead
9
Lag
2

قدسی ،تحلیل اتصاالت مغزی برای پیش بینی وقوع حمالت تشنج صرعی با استفاده از سیگنال های الکتروانسفالوگرافی

خودهمبسته درنظر گرفته میشوند که یکی از آنها سعی می-
کند مقدار سری زمانی  xرا برحسب گذشتهی خود آن
پیشبینی کند و دیگری همین کار را با استفاده از گذشتهی
 yدر کنار گذشتهی  xانجام میدهد .کاهش قابل توجه
واریانس در مدل دوم نسبت به مدل اول نشان میدهد مقادیر
گذشتهی  yتوانستهاند به پیشبینی  xکمک کنند و در نتیجه
 xتابعیت علی از  yدارد .روشهای خانوادهی علیت گرنجر
در سالهای گذشته مورد توجه پژوهشگران حوزهی علوم
اعصاب نیز قرار گرفتهاند ( [ .)]22[ ،]21[ ،]21معیارهای
خانوادهی علیت گرنجر در کنار رویکرد مدلسازی علی پویا به
عنوان یکی از کارامدترین روشهای تحلیل اتصاالت موثر مغز
شناخته میگردند ( [ )]25[ ،]24[ ،]23و دلیل انتخاب این
رویکرد برای حل مسالهی پیش بینی تشنج در این مقاله نیز
همین بوده است .خوانندهی محترم میتواند جهت آشنایی با
برخی از آثار شاخص که از این معیارها در حوزهی علوم
اعصاب بهره بردهاند به مرجع [ ]26مراجعه نماید.

 -3-1پیش بینی تشنج
صرع عبارت است از مجموعهای از اختالالت عصبی مزمن
پزشکی یا بلند مدت که با حمله صرعی مشخص میشود .این
حمالت ممکن است بسیار خفیف و تقریباً غیرقابل شناسایی
بوده یا برعکس طوالنی مدت و با لرزش شدید همراه باشد.
صرع با ریسک حمالت متناوب بلند مدت شناخته میشود.
این حمالت بسته به اینکه کدام بخش از مغز تحت تأثیر قرار-
گرفته و بسته به سن فرد ،ممکن است به شیوههای مختلفی
ظاهر شوند که رایجترین نوع آنها تشنج 1می باشد .بهطور
معمول فعالیت الکتریکی مغز همزمان اتفاق نمیافتد .در
تشنجهای صرعی ،بر اثر مشکالت ساختاری یا عملکردی مغز،
گروهی از نورونها بهطور غیرطبیعی ،بیش از حد و هماهنگ
فعالیت میکنند که این امر به موجی از ناقطبیشدگی با نام
جابجایی ناقطبیشونده ناگهانی 6منجر میگردد .در طول یک
حملهی تشنج که دستکم چند ثانیه طول خواهد کشید،
تخلیههای الکتریکی 4موزون 3و همزمان 1در مغز رخ میدهند.
بازتاب این اتفاق در سیگنالهای  EEGبه طور معمول به
شکل موجهای تکرارشونده با دامنهی بزرگتر و فرکانس کمتر
از حد طبیعی میباشد.

0

در ادبیات حوزهی صرع ،زمان به چند ناحیه تقسیم بندی می-
شود .بازهی زمانی وقوع حملهی تشنج در اصطالح  Ictalنامیده
میشود .همچنین مدت زمان مشخصی قبل از شروع حمله که
مغز فرد از حالت عادی خارج و آمادهی حمله میگرددPre- ،
 ictalخوانده میشود .به طور معمول مدت زمان  Pre-ictalاز
 16تا  46دقیقه به طول میانجامد .پس از پایان حمله نیز به
مدت زمانی که به طور معمول  1تا  46دقیقه در نظر گرفته
می شود نیاز هست تا شخص از حالت گنگی خارج شود و به
حالت عادی باز گردد .به این بازهی زمانی  Post-ictalگفته
میشود .برای افراد مبتال به صرع ،غیر از سه بازهی زمانی باال
که تنها محدود به حمله و اندکی قبل و بعد از آن میباشند،
سایر زمانها که به طور معمول  11درصد از زندگی شخص را
تشکیل میدهد در اصطالح  Inter-ictalنامیده میشوند .در
یک رویکرد متداول ،مسالهی پیشبینی وقوع تشنج را میتوان
به صورت تشخیص وضعیت مغز بین دو حالت  Pre-ictalو
 Inter-ictalمدل کرد.
ماهیت ناگهانی وقوع تشنج یکی از بزرگترین چالشها در
پیشبینی آن میباشد و به همین سبب در بسیاری از
پژوهشها به تشخیص 0تشنج بجای پیش بینی آن اقدام می
گردد .از میان مهمترین مطالعات انجام شده در این زمینه در
داخل کشور میتوان به [ ]27اشاره کرد که با استفاده از
ویژگیهای استخراجشده از مقطع پوانکاره در فضای فاز
سیگنالهای  ،EEGتأثیر درجهی صفحهی قطع در دقت
تشخیص حمالت تشنج را مورد بررسی قرار می دهد .پژوهش-
های تا پیش از یک دههی اخیر در حوزهی پیشبینی تشنج به
خوبی در [ ]28مورد بررسی قرارگرفتهاند .در اینجا ما شرحی
مختصر بر مهمترین نتایج این مطالعات میآوریم.
مقالهی [ ]29از اولین تالشها در راستای واکاوی ماهیت دوره-
ی  Pre-ictalبا استفاده از مدلهای پارامتری خودهمبسته
میباشد که منتج به مشاهدهی تغییراتی در پارامترهای مدل
در چند ثانیه قبل از وقوع تشنج شده است .در اوایل دههی
 16میالدی مطالعهی رفتار مغز براساس تئوری آشوبناکی برای
اولین بار در [ ]31مورد توجه قرارگرفت .در این مقاله با
محاسبهی بزرگترین نمای  Lyapunovروی یک پنجرهی
لغزان 6از سیگنالهای  EEGادعا میشود که آشوبناکی مغز در
چند دقیقهی منتهی به تشنج کاهش مییابد .با معرفی مفهوم
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Convulsive Seizure
)Paroxysmal Depolarizing Shift (PDS
3
Discharges
4
Rhythmic
5
Synchronous
2

Detection
Sliding Window

6
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میانگین همدوسی فاز 1و بررسی این شاخص در بازههای
 ictalو  Inter-ictalدر [ ،]32[ ،]31و [ ،]33نشان داده میشود
Pre-

که تغییرات این معیار در این دو بازه با یکدیگر تفاوتهایی
دارد .با فراهم آمدن قابلیت ثبت داده برای مدت طوالنی در
سالیان ابتدایی هزارهی جدید میالدی ،به تدریج مطالعاتی بر
روی مقایسهی روشها و معیارهای پیشبینی تشنج انجام
پذیرفت .یکی از شاخصترین این پژوهشها در [ ]34توانایی
بیش از  46معیار مختلف را برای پیشبینی تشنج با یکدیگر
مقایسه مینماید .در نتایج یافت شده در این مقایسه ،روش-
های مبتنی بر همزمانی نوسانات ،موفقیتهایی در پیشبینی
بدست آوردند .از سوی دیگر ،روشهای تکمتغیره 6مانند
روشهای مبتنی بر انرژی سیگنالها ،بعد همبستگی 4و
بزرگترین نمای  Lyapunovتوان تفکیک  Pre-ictalاز Inter-
 ictalرا با احتمال بیشتر از شانس 3نداشتهاند .همچنین
عملکرد روشهای غیر خطی بهتر از روشهای خطی نبوده
است .برتری تحلیل چندمتغیره نسبت به تحلیل تکمتغیره در
[ ]35نیز مورد تاکید قرارگرفته است.
در ادامه شرح مختصری از مهمترین کارهای مرور شده در
مقالهی [ ]36که روشهای ارائه شده در یک دههی اخیر را
بررسی مینماید ،آورده میشود .در [ ]37ادعا میشود که
روش مبتنی بر مفهوم میانگین همدوسی فاز ارائه شده در
[ ]31به علت وجود آالیههای اضافی در سیگنال  EEGبه خوبی
قادر به تشخیص  Pre-ictalنیست و برای حل این مشکل از
تجزیه مد تجربی دو متغیره 1این سیگنالها استفاده میگردد.
نسبت چگالی بین طیفی توان در باندهای مختلف بین زوج
کانالهای سیگنال  EEGدر [ ]38به عنوان معیاری برای
تشخیص تغییرات ناشی از ورود به  Pre-ictalدر نظر گرفته
شده است .معیار آنتروپی موجک در [ ]39برای تفکیک Pre-
 ictalاز  Inter-ictalپیشنهاد شده است .ترکیبی از ویژگیهای
همبستگی متقابل ،وابستگی متقابل غیرخطی ،0کشش
دینامیک ،6و معیار همزمانی فاز بر مبنای تبدیل هیلبرت،
همگی محاسبه شده بر روی پنجرهی لغزان ،در [ ]41به عنوان
چارچوبی برای سنجش میزان همزمانی فاز مورد استفاده قرار-
گرفتهاند.

 -4-1پیش بینی تشنج با استفاده از اتصاالت مغزی
در [ ]41مروری بر برخی از پژوهشهای انجام شده درجهت
بکارگیری مفهوم اتصاالت مغزی برای پیشبینی حمالت
تشنجی و نیز تشخیص محل شروع حمله با استفاده از
سیگنالهای  EEGانجام شده است .در ادامه بررسی مختصری
خواهیم داشت روی تعدادی از مهمترین کارهایی که در این
زمینه انجام شدهاند.
در [ ]31ادعا میشود که قفل فاز بین نواحی نزدیک به مرکز
حمله و نیز افزایش کشش فاز 9در نواحی دور از مرکز حمله در
چند دقیقهی منتهی به وقوع تشنج مشاهده شدهاست .همان-
طور که پیش از این توضیح داده شد ،در [ ]33کاهشی در
شاخص میانگین همدوسی فاز در مدت  Pre-ictalگزارش شده
است .بررسی معیار مقدار قفل فاز زوج کانالهای  EEGروی
پنجرهی لغزان توسط [ ]42نشان میدهد که در  66درصد
مواقع چند ساعت پیش از وقوع حمله تغییراتی از جنس
کاهش یا افزایش همزمانی نوسانات در مغز رخ میدهد که به
ط ور معمول در نواحی نزدیک به مرکز حمله بهتر قابل
مشاهده است و بر اهمیت همزمانی نوسانات در تفکیک Pre-
 ictalو  Inter-ictalتاکید میگردد .این مساله که تغییرات هم-
زمانی نوسانات پیش از وقوع تشنج میتواند هم از جنس
کاهشی و هم از جنس افزایشی باشد در [ ،]43با تعریف
معیاری با نام شاخص همزمانی تاخیر 1و کمینه سازی این
مقدار ،مورد بحث و بررسی قرارگرفتهاست .همچنین در []44
نیز یک معیار مشابهت غیرخطی و منحصر به فرکانس 16با
استفاده از تبدیل موجک پیشنهاد شده است .معیار سنجش
همزمانی نوسانات در [ ]45با استفاده از اندازهگیری متوسط
زمانهای قفل فاز 11بین زوج کانالها و بر مبنای تئوری
ماتریس تصادفی 16توسعه یافته است .در این روش ،تغییرات
ماتریس همزمانی-زمان 14که با محاسبه ی معیار ذکر شده
روی پنجره های لغزان محاسبه می گردد ،تغییر وضعیت بین
 Pre-ictalو  Inter-ictalرا مشخص می نماید .در [ ]46با
تشکیل ماتریس اتصال همدوسی ،13که المانهای آن نشان-
دهندهی مقادیر همدوسی فاز بین زوج کانالهای مختلف

1

8

2

9

)Mean Phase Coherence (MPC
Univariate
)Correlation Dimension (CD
4
Above Chance Level
5
)Bivariate Empirical Mode Decomposition (BEMD
6
Nonlinear Interdependence
7
Dynamic Entrainment
3

Phase Entrainment
)Lag Synchronization Index (LSI
10
Frequency-Specific
11
)Average Phase-Synchronization Time (APST
12
Random Matrix Theory
13
Synchronization-Time Matrix
14
Coherence Connectivity Matrix
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هستند ،بر روی پنجرههای لغزان و استفاده از تکنیک تجزیه
مقادیر تکین این نتیجه بدست آمده است که بزرگترین بردار
تکین معیار خوبی برای تشخیص وضعیت مغز از نظر آمادگی
برای وقوع تشنج است .با بکارگیری این ایده و رصد سیر زمانی
مقدار ویژهی مورد بحث ]47[ ،روشی برمبنای مدل مخفی
مارکوف 1برای تشخیص  Pre-ictalارائه کرده است که نرخ
پیشبینی نادرست 6را کاهش میدهد .مطالعهی مهم انجام
شده در مقالهی [ ]41که پیش از این ذکر شد نشان داد که
دینامیک فضا-زمانی 4همزمانی سیگنالهای  EEGمعیار خوبی
برای پیشبینی تشنج میباشد .بکارگیری روشهای منحصر به
شخص 3یادگیری ماشین با ویژگیهای استخراجشده از
ماتریسهای همبستگی و کوواریانس فضا-تاخیر 1که معیاری
از همزمانی سیگنالهای  EEGبدست میدهند ،در [ ]48نتایج
خوبی حاصل کرده و عالوه بر افزایش صحت 0موفق به کاهش
خطای هشدار نیز شده است .ماتریس فضا-تاخیر از پشتهم
قراردادن پنجرههای شیفتیافتهی سیگنال اصلی ساخته می-
شود .در ادامه ماتریسهای همبستگی و کوواریانس از روی این
ماتریس بدست میآیند و تغییرات مقادیر ویژهی این دو
ماتریس به عنوان ویژگی مورد استفاده قرار میگیرد .در []49
با استفاده از سیگنالهای  EEGمتراکم 6و تکنیک
تصویربرداری منبع الکتریکی 9پیشبینی وقوع تشنج برمبنای
معیار علیت جهتدار گرنجر در فضای منبع 1انجام شده است.
در این مقاله ،برای حل مسالهی معکوس به منظور بازسازی
فعالیت مغز در فضای منبع ،عالوه بر سیگنالهای  EEGاز
تصویر  MRIساختاری مغز هر شخص نیز استفاده شدهاست.
در ادامه ،با تخمین ضرایب یک مدل خودهمبستهی
چندمتغیره اقدام به محاسبهی معیار همدوسی جزئی جهتدار
وزندار برای سنجش فعالیت نواحی مختلف مغز شده است.
مقدار قفل فاز در باند گاما پس از اعمال نسخهی خاصی از
تجزیه مد تجربی چندمتغیره 16در [ ]51به عنوان معیاری برای
سنجش همزمانی نوسانات مورد استفاده قرارگرفته است و با

1

)Hidden Markov Model (HMM
)False Prediction Rate (FPR
3
Spatio-Temporal
4
Patient-Specific
5
Space-Delay
6
Accuracy
7
High-Density EEG
8
)Electric Source Imaging (ESI
9
Source Space
10
)Multivariate Empirical Mode Decomposition (MEMD
2
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استفاده از ماشین بردار پشتیبان 11تفکیک  Pre-ictalاز
 ictalانجام شده است.

Inter-

 -2مواد و روشها
در اینجا با توجه به توضیحاتی که ذکر شد چارچوبی تحلیلی
ارائه میدهیم که برمبنای اتصاالت مغزی اقدام به حل مسالهی
پیشبینی تشنج ،که درواقع معادل با تفکیک  Pre-ictalاز
 Inter-ictalاست ،نماید .برای این منظور مقدماتی نیاز هست
که در ادامه توضیح داده میشود.

 -1-2مجموعهداده 12مورد استفاده
مجموعهدادهای که در این پروژه انتخاب شده است یکی از
مجموعهدادههای معروف در پیشبینی و تشخیص تشنج با نام
 ]51[ CHB MITمیباشد .این مجموعهداده که حاصل
تحقیقات دورهی دکترای یکی از دانشجویان دانشگاه  MITبر
روی روشهای تشخیص تشنج هست ،حاوی سیگنالهای ثبت
شده از  63بیمار بستری در بیمارستان کودکان  Bostonاست
که همگی کمتر از بیست سال سن داشته اند و برخی از آنها
کودک هستند .در این مجموعهداده سیگنالهای EEG
سطحجمجمهای 14هر بیمار به صورت پیوسته برای مدت یک
روز یا بیشتر ثبت شده است و در قالب قطعاتی به طول 1
ساعت با فرمت استاندارد اروپایی 13در اختیار قرارگرفته است.
نمونه برداری با فرکانس  610هرتز از  61کانال انجام شده
است و برای هر بیمار به طور متوسط حدود  1تشنج در طول
مدتی ک ه داده در اختیار هست رخ داده است .بیمارها به طور
مرتب مورد نظارت قرارگرفته اند و حمالت تشنج به خوبی
برچسب گذاری شده است .نحوهی برچسب گذاری به این
صورت است که برای هر رخداد تشنج زمان شروع حمله و
پایان حمله که به طور معمول در حدود چند ده ثانیه با
یکدیگر اختالف دارند با دقت ثانیه مشخص شدهاند.

 -2-2پیش پردازش
در ابتدا طبق روال مرسوم در کار با سیگنالهای  ،EEGبرای
حذف آالیه برق شهر و سایر آالیههایی که مورد عالقهی ما
نیستند ،فیلتر میان گذری روی سیگنالها اعمال میگردد .این
فیلتر تنها مولفههای موجود در محدودهی  1تا  46هرتز را نگه
میدارد .علت این مساله این است که اگرچه در مراجع مختلف
برای باند گاما (فرکانسهای باالی  46هرتز) تناظرهایی با
11

)Support Vector Machine (SVM
Dataset
)Scalp EEG (sEEG
14
)European Data Format (EDF
12
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وضعیتهای خاص شناختی یا برخی بیماریها در نظر گرفته
شده است ،اما این ادعا نیز وجود دارد که اساسا سنجش
فرکانسهای باند گاما و ابرگاما 1روی سطح سر از طریق
سیگنال  EEGبه صورت صحیح ممکن نیست [.]52

مورد مطالعه قرارگرفته است.

شکل ( -)2سیستم مرجعگذاری مجموعهداده پس از اعمال

شکل ( -)1سیستم مرجعگذاری اصلی مجموعهداده .خطوط
قرمز متصلکنندهی زوج کانالها میباشند.

پیش پردازش .کانالهای سبز رنگ به نحوی هستند که میانگین

انتخاب سیستم مرجع گذاری در تخمین اتصاالت مغزی با
استفاده از سیگنالهای  EEGتاثیر قابل توجهی دارد .این
مساله به خصوص در کار ما از این جهت اهمیت پیدا میکند
که سیستم مرجع گذاری مجموعهداده در اصل به صورت
تفاضلی بوده است .همانطور که در شکل  1مشاهده میگردد،
هر سیگنال از این مجموعهداده نشان دهندهی تفاضل ولتاژ
یکی از زوج کانالهایی است که با خطوط قرمز مشخص
گردیدهاند .در این سیستم ،محاسبهی اتصاالت میان یک زوج
سیگنال به علتی که در ادامه توضیح داده میشود به راحتی
میتواند منجر به مشاهدهی همزمانیهای مجازی و در نتیجه
تفسیر اشتباه از وضعیت مغز گردد .به طور مشخص ،فرض
کنید دو زوج سیگنال به صورت  FP1-F7و  F7-T7را انتخاب
کنیم و سناریویی را در نظر بگیرید که در اصل  4الکترود
 ،F7 ،FP1و  T7نسبت به مرجع خنثی رفتاری کامال مستقل
از یکدیگر داشته باشند .با سنجش میزان همزمانی بین دو زوج
سیگنال مورد بحث ،رفتار الکترود  F7در دو سیگنال به صورت
مشترک دیده خواهد شد و الگوریتم تصور میکند دو سیگنال
مولفهای دارند که در هر دو رفتار مشابه نشان میدهد و در
نتیجه میزان زیادی از همزمانی بین دو سیگنال تشخیص داده
میشود که به وضوح ما به ازای واقعی نداشته است .به بیان
ساده میتوان گفت که دو سیگنال تفاضلی توسط محتوای F7
Hyper-Gamma

بایاس میشوند و معیارهای اتصاالت مغزی محاسبه شده بین
آنها از میزان واقعی خود منحرف میشوند .این مساله در برخی
6
پژوهشها نظیر [ ]53تحت عنوان مسالهی ورودی مشترک

1

آنها صفر میباشد.

برخی از راههای پیشنهاد شده برای حل این مساله در []4
مورد بررسی قرارگرفتهاند .طبق بررسی انجام شده در [،]54
بین سیستمهای مختلف مرجع گذاری سیستم مرجع متوسط
مشترک 4بهترین عملکرد را دارد و کمترین اثر نامطلوب را
روی تخمین اتصاالت مغزی میگذارد و به همین علت ما نیز
در اینجا از این سیستم استفاده مینماییم .برای تبدیل از
سیستم تفاضلی به سیستم مورد نظر کافی است از طریق
ضرب یک ماتریس تبدیل که از حل دستگاه معادالت حاکم
بین فضای دو سیستم بدست میآید این کار را انجام دهیم.
برای این که تبدیل ممکن باشد ،باید گراف متناظر با کانالها
در سیستم اصلی که توسط خطوط قرمز شکل  1تشکیل می-
شود همبند باشد .برای برقرار ساختن این شرط ما در اینجا
سه کانال میانی را حذف نمودهایم و در نتیجه توانستهایم دو
حلقهی نیمکرهی راست و چپ که از طریق سه زوج کانال به
یکدیگر متصل هستند را به فضای  19کانالهی سیستم CAR
منتقل کنیم .بهطور مشخص ،دستگاه معادالتی که متغیرهای
سیستم تفاضلی را بر اساس متغیرهای سیستم  CARبیان
مینماید ،بهازای هر کانال تفاضلی ،یک معادله خواهدداشت
که متغیر مربوط به آن کانال تفاضلی را به صورت تفاضل دو
Common Input Problem
)Common Average Reference (CAR

2
3
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کانال  CARمتناظرش نمایش میدهد .این  19معادله که ذاتا
معادلهی

یکی از آنها از جمع دیگری بهدستمیآید16 ،
مستقل تشکیل خواهندداد .از حل دستگاه معکوس
بهوجودآمده از این  16معادله به همراه یک معادلهی اضافی
که جمع کانالها را صفر مینماید ،متغیرهای سیستم CAR
محاسبه میگردند .در این سیستم مرجع گذاری که کانالهای
آن در شکل  6مشاهده میشوند ،سیگنالها نسبت به میانگین
خود مرجع گذاری شده اند و در نتیجه میانگین سیگنالهای
تمام کانالها صفر میگردد.

 -2-2محاسبهی اتصاالت مغزی
مفهوم علیت گرنجر که پیش از این معرفی شد در حوزهی
فرکانس نیز قابل تعریف است [ .]55در اینجا ما اشارهای به
روابط و فرمولبندی علیت گرنجر مینماییم و برای مطالعهی
بیشتر درمورد جزئیات فرمولهای این بخش و بدست آوردن
دید مفهومی روی روابط ،خواننده را به مقالهی [ ]56ارجاع
میدهیم .بهصورت شهودی میتوان گفت در این روش میزان
توانی از سیگنال  yدر فرکانس مشخص که در سیگنال
 xاثر میگذارد یافته میشود .فرض کنید مدل خودهمبسته-
ی دو متغیرهی زیر را بین سریهای زمانی  xو  yتشکیل
دهیم:
p

]x[n]   axx , m x[n  m

 H xx ( ) H xy ( ) 
H ( )  

 H yx ( ) H yy ( ) 
1

()5

Axy ( ) 

Ayy ( ) 

H xy ( )  Exy ( ) 


H yy ( )  E yx ( ) 

)  Axx (

)  Ayx (
)  X ( )   H xx (


)  Y ( )   H yx (

از اینجا به رابطهی زیر میرسیم که ماتریس انتقال طیفی (
)  ،) H (ماتریس کوواریانس باقی ماندههای مدل
خودهمبسته (  ،) و ماتریس چگالی بینطیفی ( )  ) S (را به
یکدیگر مرتبط میکند:
)S ()  H ()H (

*

()6

و در نهایت با توجه به رابطه ی آخر تعریف علیت گرنجر در
حوزهی فرکانس به صورت زیر انجام میشود:
()7

) S xx (
(GC y  x ( )  ln
)
 2xy
2
S xx ( )  ( yy 
| ) ) | H xy (
 xx

به همین ترتیب علیت در جهت معکوس نیز مشابه حوزهی
زمان با جابجایی  xو  yقابل محاسبه میباشد .برای
مطالعهی بیشتر درمورد توجیه منطقی علت معرفی معیار
علیت طبق رابطهی ( )6با توجه به معادلهی ( ،)0خواننده می-
تواند به مقالهی [ ]56مراجعه نماید.
براساس تعریف باال و برای بیان کمی علیت در هر دو جهت
شاخصی به صورت زیر در نظر گرفته میشود:

m 1
p

]  axy , m y[n  m]  exy [n

()2

16

()8

m 1

)GCxy ()  GCx y ()  GCy x ()  GCx. y (

که در اینجا عبارت سوم بخشی از وابستگی موجود بین  xو
 yاست که در قالب علّیت تاخیری قابل مدل کردن نیست و
به صورت زیر تعریف میشود:

p

]y[n]   a yx , m x[n  m
m 1
p

]  a yy , m y[n  m]  e yx [n
m 1

) | ) ) | H yx (

با گرفتن تبدیل فوریه از دو رابطهی باال خواهیم داشت:

2

 Axx ( ) Axy ( )   X ( )   Exy ( ) 
()3




 Ayx ( ) Ayy ( )   Y ( )   E yx ( ) 
که در اینجا  Aها به صورت زیر بدست میآیند:

()9

 2yx
 yy

GCx. y ( )  ln( S yy ( )  ( xx 

) | ) ) | H xy (
2

 2xy
 xx

 ln( S xx ( )  ( yy 
)))  ln(det( S (

p

()4

A ( )     a , m e  j m
m 1

و  ها نیز برای مولفههای قطری یک و برای مولفههای غیر-
قطری صفر میباشند .با تعریف ماتریس انتقال طیفیH ( ) 1
به عنوان معکوس ماتریس  Aها به صورت زیر میتوانیم
رابطهی ماتریسی باال را ساده کنیم:

Spectral Transfer Matrix

1

می توان نشان داد با این تعریف حاصل جمع سه عبارت باال
منجر به رابطهی زیر برای علیت کلی موجود بین بین  xو
 yمیشود:
()10

)

| S xy ( ) |2
) S xx ( ) S yy (

GCxy ( )   ln(1 

) ))   ln(1  (Cxy (
2
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همانطور که مشاهده میگردد ،معیار کلی علیت گرنجر در
حوزهی فرکانس ارتباط تنگاتنگی با معیار همدوسی طیفی
دارد که در رابطهی ( )1تعریف شد.
در اینجا برای تحلیل سیر زمانی تغییرات همزمانی نوسانات
مغزی از معیار کلی علیت گرنجر در حوزهی فرکانس استفاده
میکنیم که روی یک پنجرهی لغزان محاسبه میگردد.
محاسبهی ) GCxy (به این صورت انجام میشود که ابتدا
تابع همبستگی (  ) Rسریهای زمانی را تخمین میزنیم و
سپس با محاسبهی تبدیل فوریه آن ،چگالی طیف (  ) Sرا
بدست میآوریم .در ادامه ،طبق رابطهی ( )1اقدام به محاسبه-
ی همدوسی طیفی میکنیم و سپس از رابطهی ( )16معیار
کلی علیت گرنجر در حوزهی فرکانس را بدست میآوریم .برای
هر زوج سیگنال که پس از تبدیل سیستم مرجعگذاری به
فضای  CARحاصل میشود این محاسبه قابل انجام است .در
پژوهشهای پیشین در موارد مشابه انتخاب پنجرهی لغزانی با
طولی در محدودهی چند ثانیه و هم پوشانی 1بیش از نصف
طول پنجره توصیه شده است .با درنظرگرفتن این نکته ،ما
پنجرهی لغزانی به طول  6ثانیه انتخاب میکنیم و آن را با هم
پوشانی  16درصد جابجا مینماییم .در نتیجه در هرگام معیار
سنجش اتصال مغزی روی پنجرهای  6ثانیهای محاسبه می-
گردد و سپس پنجره به میزان  6.6ثانیه جابجا میگردد.
فرکانس نمونه برداری  610هرتز باعث میشود در یک پنجره-
ی  6ثانیهای  116نمونه در اختیار داشته باشیم که برای
تخمین پارامترها کافی به نظر میرسد .حاصل محاسبهی
معیار همزمانی روی هر پنجره به ازای زوجهای انتخاب شده از
میان  19کانال یک ماتریس  19در  19است که به علت
محاسبهی معیار کلی علیت بدون جهت ،متقارن میباشد و
درایههای قطری آن نیز حاوی اطالعات نیستند .در نتیجه در
کل به تعداد حاالت انتخاب  6کانال از  19کانال یا همان 114
درایه از ماتریس در محاسبات بعدی مورد استفاده قرارخواهند
گرفت.
هر درایه از این ماتریس یک آرایه است که به ازای فرکانس-
های مختلف ) GCxy (را بدست میدهد .محدودهی فرکانسی
مورد عالقهی ما در اینجا باندهای تتا ،آلفا و بتا میباشند و در
نتیجه در بازهی  3تا  46هرتز معیار باال را محاسبه میکنیم.
شکل  4نمونهای از معیار همزمانی محاسبه شده در این روش
روی یک پنجره به طول  6ثانیه را نمایش میدهد .در این
شکل هر ستون متناظر با یکی از زوج کانالها میباشد که از
Overlap

1

پشت هم چیدن  114درایهی ماتریس مورد بحث حاصل شده
است و هر سطر نیز یکی از فرکانسهای بازهی  3تا  46هرتز با
دقت  6.1هرتز را نشان میدهد .مقادیر همزمانی در این شکل
با رنگ به نحوی کدگذاری شده اند که رنگ آبی کمترین
مقدار و رنگ قرمز بیشترین مقدار را نشان میدهد .در این
شکل ستونهایی دیده میشوند که به صورت یکدست قرمز
رنگ هستند .این مشاهده حکایت از وجود همزمانی بسیار باال
بین سیگنالهای برخی از زوج کانالها در بازهی زمانی پنجره-
ی مورد نظر دارد.

شکل ( -)3نمونهای از معیار همزمانی محاسبه شده برای
تمام زوج کانالها روی یک پنجره به طول دو ثانیه .محور افقی
زوج کانالهای مختلف و محور عمودی فرکانس را نمایش میدهند.
ستونهای پررنگ نشاندهندهی وجود همزمانی بسیار باال میان دو
کانال مربوطه در بازهی زمانی دو ثانیهای مورد بررسی میباشند.

با حرکت دادن پنجرهی لغزان به اندازهی  6.6ثانیه در هر گام،
تصویر باال بعد سومی پیدا خواهد کرد که همان زمان میباشد.
شکل  3نمونهای از تغییرات معیار همزمانی محاسبه شده بین
دو کانال  FP1و  C3در طول مدت زمان  1دقیقه با دقت 6.6
ثانیه را نمایش میدهد .همچنین محور عمودی مشابه قبل
فرکانسهای بین  3تا  46هرتز با دقت  6.1هرتز را نمایش
میدهد .در واقع میتوان گفت کل مدت زمان با یک ماتریس
سه بعدی قابل توصیف است که بعدهای آن به ترتیب زوج
کانالها ،فرکانسهای مختلف ،و زمان هستند و در دو شکل
اخیر به ترتیب با حذف بعد زمان و بعد زوج کانالها تالش
شده نمایی از ماتریس مربوطه نمایش داده شود .با توجه به
اینکه رفتار باندهای فرکانسی از رفتار تک فرکانسها برای ما
مهمتر است و نیز این نکته که دادههای حاصل به صورت فعلی
بسیار حجیم خواهند بود و در عمل حل مساله را بسیار دشوار
میکنند ،برای مقصود طبقهبندی ما از دادههای میانگین
گیری شده در محور فرکانسی استفاده میکنیم ،به نحوی که
برای هر زوج کانال مشخص و در هر زمان مشخص ،میانگین
هریک از باندهای تتا ،آلفا ،و بتا بجای مقادیر تک تک
فرکانسها مورد استفاده قرارمیگیرند.
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شکل ( -)4نمونهای از تغییرات معیار همزمانی محاسبه شده
بین دو کانال  FP1و  C3در طول مدت زمان پنج دقیقه .محور
افقی زمان و محور عمودی فرکانس را نمایش میدهند .نمونهها به
صورت بازههای پنج ثانیهای شکل باال انتخاب میگردند و میان هر
دو نمونه نیز یک بازهی پنج ثانیهای جهت اطمینان از عدم تداخل
نمونهها کنار گذاشته میشود.
 -3-2تفکیک  Pre-ictalاز Inter-ictal

الف) رویکرد برمبنایقطعه :1در ادامه با توجه به مقدماتی
که توضیح داده شد تالش میشود مسالهی پیشبینی تشنج به
صورت تفکیک  Pre-ictalاز  Inter-ictalحل گردد .برای این
منظور ،مطابق پیشنهادهایی که در مقاالت مرتبط انجام می-
شود زمان به بازههایی به طول مشخص  lتقسیم بندی می-
گردد که  lبه طور معمول مقادیری در محدودهی چندثانیه
تا چند ده ثانیه میگیرد و سپس بازههای مربوط به Pre-ictal
و  Inter-ictalاز یکدیگر جدا میگردند .به طور مشخص،
ماتریس سه بعدی همزمانی تشکیل شده در بخش قبل در هر
 6.6ثانیه یک ماتریس دو بعدی مشابه شکل  4به دست می-
دهد .از کنارهم قراردادن این ماتریسهای دو بعدی یا به
عبارتی برش زدن ماتریس سه بعدی در راستای بعد زمان به
نحوی که هر برش ،زمانی به اندازه ی  lرا پوشش دهد ،می-
توان یک ماتریس ویژگی بدست آورد که توصیف کنندهی
مدت زمان مورد نظر باشد .این ماتریسهای ویژگی در واقع
نمونههایی محسوب میشوند که از هر دوی دورههای Pre-
 ictalو  Inter-ictalبدست میآیند و در مرحلهی بعد برای
تفکیک این دو از یکدیگر مورد استفاده قرارخواهند گرفت.
دقت شود که در پژوهشهای این حوزه به طور معمول مساله
برای هرفرد به صورت جداگانه حل میگردد و در اصطالح
آموزش 6مدل و ارزیابی به صورت منحصر به شخص انجام می-
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گیرد .علت این انتخاب ریشه در این امر دارد که رفتار مغز در
دورهی  Pre-ictalدر اشخاص مختلف با یکدیگر متفاوت هست.
به عنوان مثال در افراد مبتال به صرع از نوع موضعی ،4محل
تمرکز حمالت 3در تشخیص  Pre-ictalاهمیت زیادی دارد و
تغییرات در اطراف این ناحیه را نمیتوان به سادگی با نواحی
دیگر مقایسه کرد .شاید در آینده با فراهم آمدن مجموعهداده-
های استاندارد که تعداد بیمار کافی برای استفاده از روشهای
یادگیری عمیق داشته باشند بتوان این مشکل را برطرف کرد،
اما حل مساله به صورت مستقل برای هر شخص نیز با توجه به
کاربردهای بالقوه پزشکی که دارد میتواند مفید باشد.
در صورتی که بیمار توسط پزشک تحت نظر قرارگرفته باشد و
ورود به حالت  Pre-ictalثبت گردد ،میتوان از برچسبهای
مربوطه برای آموزش دقیقتر مدل استفاده نمود ،اما متاسفانه
در مجموعهدادهای که ما با آن کار میکنیم تنها زمان وقوع
خود حمله مشخص هست و دربارهی زمان شروع Pre-ictal
اطالعی در دست نیست .در اینجا هم ما طبق معمول سایر
روشها از فرض اینکه طول این دوره به طور معمول بین 16
تا  46دقیقه است استفاده مینماییم و دادههایی در محدودهی
زمانی پیش از شروع حمله را به عنوان  Pre-ictalدر نظر می-
گیریم که در این شرط صدق کنند .بهطورمشخص ،در
شبیهسازیها نمونههای  Pre-ictalبرای تمام بیمارها از مدت
زمان  16دقیقه پیش از وقوع تشنج استخراج شدهاند .برای
انتخاب دادههای  Inter-ictalنیز باید دقت کنیم که به اندازهی
کافی از زمان حمله فاصله گرفته باشیم تا در ناحیه Pre-ictal
یا  Post-ictalقرارنگرفته باشیم .اگرچه در حاالتی خاص ممکن
است هریک از این زمانها حتی تا  1روز طول کشیده باشند،
اما طبق فرضهای معقولی که در مورد طول مدت زمان
معمول برای این حالتها وجود دارد ما دادههایی که با حمالت
رخ داده برای شخص از هر سو بیش از  1ساعت فاصلهی
زمانی داشته باشند را به عنوان  Inter-ictalدر نظر میگیریم.
به این ترتیب با درنظرگرفتن بازههای زمانی  Pre-ictalو
 Inter-ictalبه صورت سختگیرانه ،اطمینان حاصل شدهاست
که نمونهها برچسب صحیح گرفتهباشند .این نکته قابل توجه
است که مسالهی پیشبینی تشنج در ذات خود شدیدا
نامتوازن 1است ،به این معنی که در بدترین حاالت به طور
معمول برای یک شخص در طول روز بیش از چند مرتبه
حمله اتفاق نمیافتد و این مساله در آموزش مدل و ارزیابی
3
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1
2
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5
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4
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نتایج باید مورد توجه قراربگیرد .در اینجا ما از روش متداول
افزایش نمونه 1برای کاهش اثر نامتوازن بودن مجموعهداده
استفاده کردهایم ،به این معنا که دادههای کالسی که تعداد
کمتر داشتهاند را در بخش آموزش کپی کردهایم تا وزن
مناسب به آنها دادهشود .با توجه به توضیحاتی که داده شد
مساله را به صورت طبقهبندی دادههای  Pre-ictalو Inter-
 ictalمربوط به هر شخص مدل میکنیم .برای فراهم آمدن
امکان ارزیابی روش 66 ،درصد از دادهها را به تصادف برای
اعتبارسنجی 6انتخاب میکنیم و مدل را با  96درصد باقی
آموزش میدهیم .این کار را چندین بار انجام میدهیم تا داده-
های اعتبارسنجی از بخشهای مختلف داده انتخاب شوند و
نتایج اعتبار داشته باشند.
طبقهبندی که در اینجا انتخاب شده است Logistic
 Regressionمیباشد .برای برازش 4مدل ،تابع لگاریتم درست
نمایی 3بیشینه میگردد .با حل مسالهی بهینه سازی مربوطه،
ضرایبی به تمام متغیرهای مستقل اختصاص داده میشوند که
احتمال درست نمایی را بیشینه کنند .این امر ممکن است در
صورت کم بودن تعداد نمونهها در عمل باعث بروز مشکل بیش
برازش 1گردد و به همین دلیل راه حلهایی برای کاهش
پیچیدگی مدل از جمله انقباض 0مدل با اضافه کردن یک
عبارت تنظیم کننده 6به تابع هدف بهینه سازی پیشنهاد
شدهاند .از روشهای کارامد برای این منظور میتوان به روش
رگرسیون  Ridgeو رگرسیون  Lassoاشاره کرد .عبارت اضافه
شده در این دو روش به ترتیب مجموع توان دومها و مجموع
قدر مطلقهای ضرایب مدل میباشند و به این ترتیب اندازهی
ضرایبی که به بزرگ شدن خطا کمک میکنند کاهش داده
میشود .در  Ridgeاین نکته باعث میشود چنین ضرایبی
کوچک شوند ،اما در  Lassoاین ضرایب به طور مطلق صفر
میگردند و بردار ضرایب در اصطالح تنک 9میگردد .در اینجا
ما به دالیلی که ذکر شد و با اشراف به کم بودن تعداد نمونه-
های  ،Pre-ictalاز طبقهبند  Logistic Regressionبا معیار
تنظیم کنندگی درجه اول که همان  Lassoمیباشد استفاده
مینماییم .برای تنظیم پارامترهای موجود از جمله ضریب
تنظیم کنندگی ،از روش اعتبارسنجی 1به این صورت استفاده
1

Upsampling
Test
3
Fitting
4
Maximum Likelihood Function
5
Overfitting
6
Shrinkage
7
Regularization Term
8
Sparse
9
Cross-Validation
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شده است که دادههای آموزش به چهاربخش تقسیم میشوند
و آموزش روی سه بخش و اعتبارسنجی روی بخش باقی مانده
انجام میشود .16سپس پارامترها در بازهی معقولی تغییر می-
کنند و بر اساس کیفیت عملکرد مدل روی میانگین چهار
حالت ممکن ،بهترین پارامترها انتخاب میگردند تا برای
اعتبارسنجی اصلی استفاده شوند.
ب) رویکرد برمبنایبازه :11رویکردی که تا اینجا برای
ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی معرفی شد ،در ادبیات موضوع
تحت عنوان ارزیابی برمبنای قطعه خوانده میشود .در
رویکردی دیگر ،مبنای ارزیابی بجای موفقیت در دستهبندی
تکتک بازهها ،موفقیت در پیشبینی به موقع خود حمله قرار
میگیرد .به طور دقیقتر ،در این رویکرد که ارزیابی برمبنای-
بازه نامیده میشود ،الگوریتم همچنان مانند قبل اقدام به
تفکیک قطعهسیگنالها به دو دستهی  Pre-ictalو Inter-ictal
مینماید ،اما این بار با در نظر گرفتن تعدادی از این قطعههای
متوالی ،اعالم میشود که آیا در یک مدت زمان مشخص
پیشرو حملهای اتفاق خواهدافتاد یا خیر .این مدت زمان که
افق پیش بینی تشنج 16نامیده میشود ،در این پژوهش 16
دقیقه در نظر گرفتهشدهاست.
در اینجا باید به این نکته توجه شود که در ادبیات موضوع ،دو
تعریف متفاوت برای افق پیشبینی تشنج ارائه شدهاست .در
تعریف نخست ،بازهی زمانی پس از لحظهی پیشبینی که در
آن تشنج رخ نخواهدداد ،افق پیشبینی تشنج یا زمان
مداخله 14نامیده میشود و بازهی زمانی پس از زمان مداخله
دورهی وقوع تشنج 13نامیده میگردد .به عبارت دیگر ،انتظار
میرود که از لحظهی پیشبینی تا زمانی که در بازهی مداخله
قرار داریم تشنج رخ ندهد .همچنین ،انتظار میرود که پس از
اتمام زمان مداخله ،در بازهی پس از آن که دورهی وقوع تشنج
نامیده میشود تشنج رخ دهد .مقادیر معمول برای این دو بازه
در برخی از مقاالت به ترتیب بین صفر تا  1دقیقه برای افق
پیشبینی و بین  1تا  06دقیقه برای دورهی وقوع تشنج در-
نظرگرفتهمیشوند .در تعریف دوم از این مفهوم ،لفظ افق
پیشبینی تشنج به بازهی زمانی بالفاصله پس از پیشبینی
اتالق میشود و انتظار میرود که در آن بازه حتما تشنج به-
وقوعبپیوندد .در واقع معادل این تعریف برمبنای تعریف
نخست این است که افق پیشبینی تشنج یا همان زمان
10
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Leave-One-Out

1

 -3بیان و تحلیل نتایج
طبقهبندی روی دادههای موجود از افراد مختلف به صورتی که
در بخش پیش توضیح داده شد انجام شده است .همانطور که
توضیح دادهشد ،در اینجا مدت زمان  Pre-ictalبرای تمام
بیمارها  16دقیقه فرض شده و  lکه همان طول بازهی
استخراج ویژگی برای هر نمونه میباشد نیز  1ثانیه در نظر
گرفته شده است .در هر دو دورهی  Pre-ictalو Inter-ictal
نمونهها به صورت بازههای  1ثانیهای با فاصله زمانی  1ثانیه
میان هر دو بازه در نظر گرفته شده اند (شکل  )3تا از این
طریق اطمینان حاصل شود که با توجه به استفاده از اطالعات
پنجرههای  6ثانیهای توسط هر نمونه ،هیچ دو نمونهای با
یکدیگر تالقی زمانی نداشتهاند و نشت داده 4اتفاق نیفتاده
باشد.
جدول ( -)1ماتریس درهم ریختگی نتایج برخی اشخاص

Inter-Ictal

(6166 )11.6%

(9619 )96.4%

Pre-ictal

(611 )91.1%

(66 )16.9%

Inter-Ictal

(906 )14.1%

(1449 )90.6%

Pre-ictal

(166 )61.0%

(09 )69.3%

Inter-Ictal

(6961 )41.6%

(0160 )01.4%

Pre-ictal

(613 )11.9%

(60 )9.6%

Inter-Ictal

(310 )11.4%

(6613 )93.6%

Pre-ictal

(331 )11.9%

(11 )3.6%

Inter-Ictal

(191 )6.6%

(6661 )16.9%

Chb10

Pre-ictal

(433 )91.1%

(60 )19.1%

chb8

Inter-Ictal

(113 )0.1%

(13640 )14.1%

chb5

Pre-ictal

(491 )11.6%

(11 )3.9%

chb3

واقعی/پیشبینی

Pre-ictal

Inter-ictal

chb2

پرهیز از ابهام تعریف نخست را برگزیدهایم .به طور دقیق تر،
 SPHو  SOPرا به ترتیب صفر و  16دقیقه در نظر گرفته ایم
و انتظار داریم ظرف مدت  16دقیقه پس از لحظهی پیش-
بینی ،تشنج بهوقوعبپیوندد .علل و جوانب مختلف این انتخاب
در بخش نتایج مورد بحث قرارمیگیرند.
در رویکرد برمبنایبازه ،تقسیمبندی دادهها به دو دستهی
آموزش و اعتبارسنجی به این صورت انجام گرفتهاست که برای
دادههای  ،Pre-ictalهربار تمام نمونههای  16دقیقهی پیش از
یک رخداد مشخص وقوع تشنج برای اعتبارسنجی کنار
گذاشته میشوند و نمونههای  16دقیقهی پیش از باقی
رخدادهای تشنج برای آموزش مدل مورد استفاده
قرارمیگیرند .در نهایت براساس الگوی بیرونگذاری
تکنمونه ،1این کار با تغییر رخداد تشنج انتخاب شده برای
اعتبارسنجی تکرار میگردد و میانگین تمام این حالتها به
عنوان نتیجهی نهایی گزارش میشود .برای دادههای Inter-
 ،ictalاز میان زمانهایی که به اندازهی کافی از رخدادهای
تشنج دور هستند (همانطور که پیش از این تعریفشد)،
بازههای بدون همپوشانی هریک به طول  1ساعت جدا
میگردند و به تصادف  96درصد آنها برای آموزش مدل و 66
درصد باقی برای اعتبارسنجی انتخاب میشوند.
پس از جداسازی دادههای آموزش و اعتبارسنجی ،در گام اول
مشابه آنچه برای رویکرد قبل توضیح دادهشد قطعهسیگنال
های  1ثانیهای به صورت منفرد برای آموزش و اعتبارسنجی
مورد استفاده قرارمیگیرند و هریک از قطعهسیگنالهای
مربوط به دادههای اعتبارسنجی یک برچسب  Pre-ictalیا
 Inter-ictalدریافت میکنند .سپس بهازای هر  11قطعه
سیگنال متوالی ممکن ،اگر دستکم  16عدد از آنها (اعداد به
صورت تجربی انتخاب شدهاند) به صورت Inter-ictal
پیشبینی شده باشند ،اعالم وقوع تشنج در بازهی  16دقیقهای
آینده مینماییم و کل پیشبینیهای داخل این بازهی 16
دقیقهای را (برای جلوگیری از احتمال وقوع چندین پیشبینی
نادرست متوالی) کنار میگذاریم .برایناساس ،اگر نمونههای
متوالی مربوط به پیش از رخداد تشنجی که برای اعتبارسنجی
انتخاب شدهاست اعالم وقوع تشنج کنند ،یک پیشبینی
صحیح انجام شدهاست و اگر نمونههای انتخاب شده از بازههای

 Inter-ictalاعالم وقوع تشنج کنند ،یک پیشبینی اشتباه
انجام شدهاست .در اینجا معیار حساسیت 6به صورت نسبت
تعداد پیشبینیهای صحیح به تعداد کل رخدادهای تشنج
تعریف میشود و نرخ پیشبینی نادرست نیز برحسب تعداد
پیشبینیهای نادرست در واحد زمان بیان میگردد.

chb1

مداخله صفر درنظرگرفتهشود و دورهی وقوع تشنج به عنوان
افق پیشبینی تشنج نامیده شود (برای اطالعات بیشتر در
مورد این تعاریف رجوع شود به [ .)]57در این مقاله ،ما برای
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با توجه به اینکه رفتار مغز در این افراد با یکدیگر متفاوت
هست و نیز برچسبهای دقیق برای مدت زمان  Pre-ictalدر
دسترس نیست ،کیفیت طبقهبندی در بیمارهای مختلف با
Sensitivity
Data Leakage

2
3

مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،xشماره  ،xفصل و سال انتشار

11

یکدیگر متفاوت هست و نتایج در برخی بهتر از بقیه میباشد.
در ادامه با توجه به زیاد بودن تعداد بیمارها ،تعدادی از آنها که
از نظر شرایط سنی و تعدد وقوع تشنج بازهی قابلقبولی را
پوشش میدهند انتخاب شده اند و برای آنها ماتریس درهم
ریختگی 1نتایج طبقهبندی دادههای اعتبارسنجی برای ارزیابی
براساس رویکرد اول در جدول  1ذکر میشود .همانطور که
مشاهده میشود برای شخص  chb5عملکرد مدل در ضعیف-
ترین حالت خود بوده است و در مقابل در اشخاص  chb1و
 chb10معیار صحت بسیار باالیی کسب شده است.
شکل (-)5

جدول ( -)2بررسی تاثیر انتخاب طبقهبند بر میانگین نتایج
طبقهبند

درصد صحت

ماشین بردار پشتیبان

90.16%

6

66.31%

درخت تصمیمگیری
جنگل تصادفی

99.14%

Logistic Regression

91.36%

Lasso Logistic Regression

11.03%

همچنین برای فراهمشدن امکان مشاهدهی اثر روش
طبقهبندی ،ویژگیهای حاصل از محاسبهی معیار علیت
گرنجر به طبقهبندهای دیگر نیز دادهشدهاند .در این میان،
همانطور که جدول  6نشان می دهد ،پس از طبقهبند
برگزیده ،بهترین عملکرد مربوط به دو طبقهبند جنگل
تصادفی 4و ماشین بردار پشتیبان بودهاست.
برای ارزیابی بهتر عملکرد طبقهبندی انجام شده ،شکل های 1
و  0نمودارهای مشخصه عملکرد دریافت کننده 3برای
بیمارهای  chb1و  chb5رسم شده است .در رسم این نمودارها
از این نکته استفاده شده است که طبقهبند Logistic
 Regressionبه ازای هر نمونهی اعتبارسنجی احتمال تعلق به
کالسهای مثبت و منفی را بدست میدهد و در نتیجه با در
اختیار داشتن نمونههای مختلف و یک مرتبه اجرای طبقه-
بندی ،میتوان با قراردادن یک مقدار آستانه برای احتمال
تعلق به کالس مثبت و جارو کردن بازهی احتمال [ ]1,1توسط
این مقدار ،تخمینی از نمودار  ROCرا بدست آورد .همانطور
که این شکل نشان میدهد ،طبقهبندی برای شخص  chb1به
صورت مناسبی انجام شدهاست ،اما در مورد  chb5کیفیت
طبقهبندی چندان مطلوب نیست.

شکل (-)6

نمودار  ROCبرای بیمار chb1

نمودار  ROCبرای بیمار chb5

برای نمایش بهتر طرز عملکرد ویژگیهای استخراج شده و با
اشراف به این نکته که ابعاد بردارهای ویژگی باال هست ،از ابزار
نهفته سازی همسایه آماری با توزیع  ]58[ t1استفاده می-
نماییم .این روش از ابزارهای غیرخطی کاهش بعد میباشد که
برای نمایش دادههای با بعد باال در دو و سه بعد عملکرد بسیار
مناسبی دارد .در مورد این روش باید دقت شود که برخالف
برخی از روشهای مشابه مانند مقیاسدهی چندبعدی 0از
آنجایی که کاهش بعد برمبنای توزیعهای احتمال انجام می-
گردد ،الگوریتم مورد نظر نسبت اندازهها را حفظ نمیکند 6و
در نتیجه نباید برای اموری مانند خوشهبندی به این روش
تکیه شود.
در اینجا ما بردارهای ویژگی مربوط به هردوی حاالت Pre-
 ictalو  Inter-ictalمربوط به بیمارهای  chb1و  chb5را با
استفاده از ابزار  t-SNEدر دو بعد نمایش میدهیم تا وضعیت
آنها نسبت به یکدیگر را مشاهده کنیم .شکلهای  6و  9به
ترتیب متعلق به شخص  chb1و  chb5هستند و رنگهای سبز
و قرمز نیز به ترتیب نمایان گر نمونههای مربوط به Pre-ictal

1

Confusion Matrix
Decision Tree
Random Forest
4
Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve
2
3

5

)t-distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE
6
)Multi-Dimensional Scaling (MDS
7
Non-metric

قدسی ،تحلیل اتصاالت مغزی برای پیش بینی وقوع حمالت تشنج صرعی با استفاده از سیگنال های الکتروانسفالوگرافی

و  Inter-ictalمیباشند .برای اینکه نمودارها به لحاظ بصری
بهتر قابل تفسیر باشند ،زمانهای  16دقیقه و  1ثانیه که به
ترتیب برای مدت زمان  Pre-ictalو طول بازهی زمانی هر
نمونه درنظر گرفته شده بودند در اینجا افزایش و کاهش یافته
اند تا تعداد نمونههای  Pre-ictalبیشتر باشند .بدیهی است که
با توجه به اینکه در این مرحله ارزیابیای از عملکرد روش
صورت نمیگیرد ،کاهش پارامتر  lدر استخراج نمونههای
 Pre-ictalو تداخل احتمالی نمونهها در زمان در اینجا منجر به
نشت داده نمیگردد و اشکالی ایجاد نمیکند.
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شکل ( -)9سیر زمانی تغییرات وضعیت مغز در حدود یک
ساعت منتهی به حمله
جدول ( -)3مقایسه با نتایج مقاالت شاخص
مقاله
[]61
()6610
[]64

شکل ( -)7توزیع نمونههای شخص  chb1در دو بعد

()6616
[]51
()6616
[]65
()6616
[]62
()6619

شکل ( -)8توزیع نمونههای شخص  chb5در دو بعد

همانطور که در این شکلها مشاهده میگردد ،به طور
شهودی میتوان گفت نمونههای ( Pre-ictalسبز) و Inter-
( ictalقرمز) بیمار  chb1نسبت به نمونههای بیمار  chb5بهتر
تفکیک گردیده اند و در دو ناحیه مجزا از فضا قرارگرفتهاند .در
ادامه با استفاده از این ابزار سیر زمانی وضعیت مغز شخص در
طول  Pre-ictalنیز مورد بررسی قرارمیگیرد .برای این منظور
در طول بازهی زمانی حدود یک ساعت پیش از وقوع تشنج در
یکی از حمالت اتفاق افتاده برای بیمار  chb1بردارهای ویژگی
مربوط به نمونهها استخراج میگردند و توسط  t-SNEبه بعد
پایین منتقل میگردند .در شکل  1زمان با رنگ نمونهها
کدگذاری شده است ،به نحوی که رنگهای متمایل به قرمز به
زمانهای عقبتر و رنگهای متمایل به آبی به زمانهای
نزدیکتر به حمله منتسب شدهاند .تغییرات از ناحیه قرمز به
ناحیه آبی در این شکل تا حد خوبی قابل مشاهده است.

SOPmin
)(SPHmin

متغیر
()6

1

06
()6

استخراج ویژگی

حساسیت

FPR/hr

توان باندهای
فرکانسی

19.09%

6.61

آنتروپی

60.6%

-

Shannon

تجزیه مد
تجربی/مقدار قفل
فاز

%96.61

-

91
()6.1

توان باندهای
فرکانسی

%90.0

6.40

1-6.1
()6

شاخص تأخر فاز

%16.11

6.13

%99.6

6.61
6.10

46
()4

16
()1

بستهی موجها

46
()1

تبدیل فوریه
4
زمان کوتاه

91.6%

()6619

16
()6

تبدیل موجک
3
پیوسته

96.9%

6.136

روش
پیشنهادی

16
()6

علیت گرنجر

11.64%

6.13

[]66
()6619
[]57
()6619
[]63

6

در ادامه ارزیابی برمبنای رویکرد دوم نیز انجام شده است و
نتایج با برخی مقاالت شاخص مقایسه شده است .شایان ذکر
است که تعدادی از پژوهشهای انجامشده در این حوزه از
1ظاهرا روش ارزیابی این مقاله نسبت به روشهای متداولتر قدری متفاوت هست .متاسفانه
جزئیات در این مقاله ذکر نشدهاست ،اما جداول نشان میدهند که طول بازهی  SOPبرای
اکثر بیمارها در حدود  06دقیقه بودهاست.
2
)Bag-of-Waves (BoW
3
)Short-Time Fourier Transform (STFT
4
)Continuous Wavelet Transform (CWT
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سایر مجموعهدادهها استفاده نمودهاند و تعدادی نیز روش
ارزیابی متفاوتی نسبت به این مقاله برگزیدهاند و به همین
جهت مقایسهی جامع و شامل با تمام روشها امکانپذیر
نمیباشد .با این وجود ،در جدول  4تالش شده نتایج کمّی
روشهای شاخص روی مجموعهدادهی  CHB MITذکر شده و
با روش پیشنهادی مقایسه شوند .متاسفانه به علت عدم وجود
یک چارچوب ارزیابی مبنا ،پارامترهای انتخاب شده نظیر طول
بازهی هر نمونه SPH ،و  SOPبسیار بر نتایج اثرگذار میباشند
و به همین دلیل مقایسهی معیارهای حساسیت و نرخ
پیشبینی نادرست به تنهایی آشکارکنندهی برتری یک روش
بر روش دیگر نمیباشند (برای توضیحات تکمیلی رجوع شود
به [ .)]59به عنوان مثال ،در مقالهی [ ]61برای هر بیمار به
طور خاص یک مرحلهی انتخاب ویژگی در نظرگرفتهشده است
تا نتایج بیمار مربوطه از این طریق بهبود یابد .این در حالی-
ست که این امر عمومیتپذیری روش را در مقایسه با روش
ارائهشده در مقالهی حاضر کاهش میدهد و باعث میگردد
روش پیشنهادشده در آن مقاله شانس کمتری برای نشاندادن
عملکرد مناسب روی دادهی جدید خارج از مجموعهدادهی
 CHB MITداشته باشد.
دقت شود در جدول  4برای فراهم آمدن امکان مقایسه،
مفاهیم افق پیشبینی تشنج و دورهی پیشبینی تشنج بر
اساس تعریف نخست که پیش از این ذکرشد ارائه شدهاند .بر-
مبنای این تعریف ،اگرچه  SPHطوالنیتر مطلوب است ،اما
طول این بازه در بیشتر پژوهشهای فعلی محدود به حداکثر 1
دقیقه درنظرگرفتهمیشود .در مقابل ،زیادبودن طول SOP
مطلوب نی ست .علت این امر این است که در عمل به لحاظ
روانی برای بیمار تنشبرانگیز است که برای مدت زیادی در
انتظار وقوع حمله باشد [ .]61درنظرگرفتن مدت زمان طوالنی
برای این بازه باعث میشود حساسیت و نرخ پیشبینی
نادرست به ترتیب افزایش و کاهش یابند و به همین علت در
بسیاری از مقاالت نظیر [ ،]61این بازه طوالنی درنظرگرفته
میشود تا نتایج بهتر نشاندادهشوند .در اینجا توجه به این
نکته نیز ضروری است که در مجموعهدادههای مرسوم مانند
مجموعهدادهی  ،CHB MITبرچسب واقعی برای حالت Pre-
 ictalدر دسترس نیست و در نظرگرفتن بازهی زمانی طوالنی
برای  SOPکه برمبنای فرض طوالنیبودن دورهی Pre-ictal
انجام میشود ،به لحاظ منطقی میتواند محل اشکال در اساس
ارزیابی روش باشد .از سوی دیگر ،مدتزمان بسیار کوتاه برای
 SOPنیز مطلوب نیست .قطعا پیشبینی صحیح در بازهی
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بسیار نزدیک به تشنج راحتتر از حالتی است که مدت زیادی
تا وقوع حمله باقیماندهاست ،اما اغراق در این امر ،مانند روش
ارائهشده در [ ،]62از یک سو باعث میشود نرخ پیشبینی-
نادر ست به شدت افزایش یابد تاحدی که الگوریتم را در عمل
بال استفاده نماید و از سوی دیگر مساله را از ذات خود که
پیشبینی وقوع حمله است دور مینماید و به مسالهی
تشخیص حمله نزدیک میکند که در عمل کاربردهای بسیار
محدودتری دارد .در مجموع میتوان گفت انتخاب حد میانی
برای  SOPمناسبتر از حالتهای بسیار طوالنی و یا بسیار
کوتاه بهنظرمیرسد .روش ارائهشده در [ ]63برای یافتن مقدار
بهینهی طول  ،SOPکه جایگزین روش مرسوم در تعیین
تجربی طول بازه میباشد ،به مدت زمان  16دقیقه به عنوان
طول بهینه برای این بازه دست یافتهاست و بر این اساس در
این پژوهش نیز از همین مدت زمان استفادهگردیدهاست.
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مقایسه نیز حاکی از عملکرد خوب روش پیشنهادی بودهاست.
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