
Máy học để chẩn đoán bệnh Parkinson 

Chẩn đoán bệnh Parkinson (PD) thường dựa trên các quan sát y tế và đánh 

giá các dấu hiệu lâm sàng, bao gồm đặc điểm của một loạt các triệu chứng 

vận động. Tuy nhiên, các phương pháp chẩn đoán truyền thống có thể bị 

chủ quan vì chúng dựa vào việc đánh giá các chuyển động đôi khi tinh tế đối 

với mắt người và do đó khó phân loại, dẫn đến phân loại sai có thể xảy ra.  

Trong khi đó, các triệu chứng không vận động sớm của bệnh Parkinson có 

thể nhẹ và có thể được gây ra bởi nhiều tình trạng khác. Do đó, những triệu 

chứng này thường bị bỏ qua, khiến việc chẩn đoán bệnh Parkinson ở giai 

đoạn đầu trở nên khó khăn.  

Để giải quyết những khó khăn này và để tinh chỉnh các quy trình chẩn đoán 

và đánh giá bệnh Parkinson, các phương pháp máy học đã được thực hiện 

để phân loại bệnh Parkinson và kiểm soát khỏe mạnh hoặc bệnh nhân có 

biểu hiện lâm sàng tương tự (ví dụ: rối loạn vận động hoặc hội chứng 

Parkinson khác).  

Để cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về phương thức dữ liệu và 

phương pháp máy học đã được sử dụng trong chẩn đoán và chẩn đoán 

phân biệt bệnh Parkinson, trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành 

đánh giá tài liệu về các nghiên cứu được công bố cho đến ngày 14 tháng 2 

năm 2020, sử dụng cơ sở dữ liệu PubMed và IEEE Xplore.  

Tổng cộng có 209 nghiên cứu đã được bao gồm, trích xuất thông tin liên 

quan và được trình bày trong đánh giá này, với một cuộc điều tra về mục 

tiêu, nguồn dữ liệu, loại dữ liệu, phương pháp học máy và kết quả liên quan. 

Những nghiên cứu này chứng minh tiềm năng cao để thích ứng với các 

phương pháp học máy và dấu ấn sinh học mới trong việc ra quyết định lâm 

sàng, dẫn đến chẩn đoán bệnh Parkinson ngày càng có hệ thống, thông tin.  

Bệnh Parkinson (PD) là một trong những bệnh thoái hóa thần kinh phổ biến 

nhất với tỷ lệ phổ biến 1% ở dân số trên 60 tuổi, ảnh hưởng đến 1-2 người 

trên 1.000. Dân số toàn cầu ước tính bị ảnh hưởng bởi bệnh Parkinson đã 

tăng hơn gấp đôi từ năm 1990 đến năm 2016 (từ 2,5 triệu lên 6,1 triệu), đó 

là kết quả của sự gia tăng số lượng người cao tuổi và tỷ lệ phổ biến tiêu 

chuẩn hóa theo độ tuổi. Bệnh Parkinson là một rối loạn thần kinh tiến triển 



liên quan đến các đặc điểm vận động và phi động cơ bao gồm nhiều khía 

cạnh của các chuyển động, bao gồm lập kế hoạch, bắt đầu và thực hiện. 

Trong quá trình phát triển của nó, các triệu chứng liên quan đến chuyển 

động như run rẩy, cứng nhắc và khó khăn trong việc bắt đầu có thể được 

quan sát thấy, trước khi thay đổi nhận thức và hành vi bao gồm chứng mất 

trí nhớ. Bệnh Parkinson ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống 

của bệnh nhân (QoL), các chức năng xã hội và các mối quan hệ gia đình, và 

đặt gánh nặng kinh tế nặng nề ở cấp độ cá nhân và xã hội. 

Chẩn đoán bệnh Parkinson theo truyền thống dựa trên các triệu chứng vận 

động. Mặc dù việc thiết lập các dấu hiệu hồng y của bệnh Parkinson trong 

các đánh giá lâm sàng, hầu hết các thang đánh giá được sử dụng trong 

đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh chưa được đánh giá và xác nhận 

đầy đủ. Mặc dù các triệu chứng không vận động (ví dụ: thay đổi nhận thức 

như các vấn đề về sự chú ý và lập kế hoạch, rối loạn giấc ngủ, bất thường 

cảm giác như rối loạn chức năng khứu giác) có mặt ở nhiều bệnh nhân 

trước khi bắt đầu bệnh Parkinson, chúng thiếu tính đặc hiệu, rất phức tạp để 

đánh giá và / hoặc mang lại sự thay đổi từ bệnh nhân sang bệnh nhân. Do 

đó, các triệu chứng không vận động chưa cho phép chẩn đoán bệnh 

Parkinson một cách độc lập, mặc dù một số đã được sử dụng làm tiêu chí 

chẩn đoán hỗ trợ. 

Kỹ thuật máy học đang ngày càng được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc 

sức khỏe. Đúng như tên gọi của nó, máy học cho phép một chương trình 

máy tính học và trích xuất đại diện có ý nghĩa từ dữ liệu theo cách bán tự 

động. Để chẩn đoán bệnh Parkinson, các mô hình máy học đã được áp dụng 

cho vô số phương thức dữ liệu, bao gồm các mẫu viết tay, phong trào, 

neuroimaging, dịch não tủy (CSF), cintigraphy tim, huyết thanh và chụp cắt 

lớp kết hợp quang học (OCT). Máy học cũng cho phép kết hợp các phương 

thức khác nhau, chẳng hạn như chụp cộng hưởng từ (MRI) và dữ liệu chụp 

cắt lớp vi tính phát xạ photon đơn (SPECT), trong chẩn đoán bệnh Parkinson. 

Bằng cách sử dụng các phương pháp máy học, do đó chúng tôi có thể xác 

định các tính năng có liên quan không được sử dụng theo truyền thống trong 

chẩn đoán lâm sàng pd và dựa vào các biện pháp thay thế này để phát hiện 

Bệnh Parkinson trong giai đoạn tiền lâm sàng hoặc các hình thức không điển 

hình. 



Trong những năm gần đây, số lượng các ấn phẩm về ứng dụng máy học để 

chẩn đoán bệnh Parkinson đã tăng lên. Mặc dù các nghiên cứu trước đây 

đã xem xét việc sử dụng máy học trong chẩn đoán và đánh giá bệnh 

Parkinson, nhưng chúng chỉ giới hạn trong việc phân tích các triệu chứng 

vận động, động học và dữ liệu cảm biến đeo được. Hơn nữa, một số đánh 

giá này chỉ bao gồm các nghiên cứu được công bố từ năm 2015 đến 2016. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhằm mục đích (a) tóm tắt toàn diện tất cả 

các nghiên cứu được công bố áp dụng các mô hình máy học để chẩn đoán 

PD để có cái nhìn tổng quan đầy đủ về các nguồn dữ liệu, loại dữ liệu, mô 

hình máy học và kết quả liên quan, (b) đánh giá và so sánh tính khả thi và 

hiệu quả của các phương pháp máy học khác nhau trong chẩn đoán bệnh 

Parkinson và (c) cung cấp cho các học viên học máy quan tâm đến chẩn 

đoán Bệnh Parkinson với tổng quan về các mô hình được sử dụng trước 

đây và phương thức dữ liệu và các kết quả liên quan, và các khuyến nghị về 

cách các giao thức và kết quả thử nghiệm có thể được báo cáo để tạo điều 

kiện sinh sản. Kết quả là, việc áp dụng máy học vào dữ liệu lâm sàng và phi 

lâm sàng của các phương thức khác nhau thường dẫn đến sự thích nghi 

chẩn đoán cao ở những người tham gia, do đó có thể khuyến khích sự thích 

nghi của các thuật toán Máy học và dấu ấn sinh học mới trong các thiết lập 

lâm sàng để hỗ trợ ra quyết định chính xác và sáng suốt hơn. 

 


