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 چکیده 

هنوز یک هنر به شمار می آید. عالرغم تمام روش های استاندارد سازی در تشخیص پزشکی ، یک تشخیص درست 

قسمت اعظم این وضعیت به دلیل این است که تشخیص پزشکی نیازمند تخصص و تجربه در مواجه با عدم قطعیت است. 

در جهان ماشینی امروزی که مرزهای دانش پزشکی بسیار گسترده شده، به آسانی نمی توان بر این عدم قطعیت چیره 

برای مدلسازی سیستم های فعلی باعث می شود نظریه فازی به عاملی ارزشمند برای شد. ارائه یک چارچوب قدرتمند 

است که شامل، کم  تشخیص مشکالت و اختالالت تیروئیدیدر این پروژه هدف، .پیشرفت تشخیص پزشکی تبدیل گردد

ری تحت بالینی می باشد. کاری تیروئید، کم کاری ثانویه، کمکاری تحت بالینی و پرکاری تیروئید، پرکاری ثانویه و پرکا

 تشخیص این نوع اختالالت با استفاده از منطق فازی قابل دستیابی است.

 

 کاری تیروئید تشخیص پزشکی، اختالالت تیروئید، منطق فازی، پرکاری تیروئید، کم کلمات کلیدی :
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 مقدمه .1

فازی بهره می جوید. منطق فازی یک سیستم خبره فازی، نسخه جدیدتری از سیستم خبره است که برای پردازش، از منطق 

منطق چند ارزشی است. در این منطق به جای درست و نادرست، سیاه و سفید، صفر یا یک، سایه های نامحدودی از 

کم و بیش  "یا  "کامالً درست است  "خاکستری بین سیاه و سفید وجود دارد. در منطق فازی مجاز به بیان جمالتی از قبیل 

 "به ندرت  "و  "نه چندان  "،  "تقریباً غیرممکن  "م و حتی می توان از احتماالت نادقیقی چون هستی "درست است 

استفاده کرد. بدین ترتیب، منطق فازی نظام کامالً منطقی را در خدمت زبان طبیعی قرار می دهد.از نگاه فنی، سیستم خبره 

استنتاج، از مجموعه ای از توابع عضویت و قواعد فازی به فازی، سیستم خبره ای است که برای دریافت ورودی ها و انجام 

منطق فازی به راحتی قابل فهم است، مفاهیم ریاضی که فازی را نتیجه می دهند، بسیار  جای منطق بولی استفاده می کنند 

در این  سآن است، نه پیچیدگی غیرقابل دستر "طبیعی"ساده هستند. چیزی که فازی را زیبا می سازد، خط مشی و روش 

 پژوهش، از سیستم خبره فازیبرای تشخیص اختالالت تیروئید استفاده شده است. 

 

 تیروئید .2

غده تیروئید در جلوی گردن، بین پوست و حنجره قرار گرفته است. غده تیروئید دارای دو قسمت )دو لوب( چپ و راست می 

قسمت مرکزی، این دو لوب به یکدیگر متصل می گردند باشد که عرض هر کدام از این لوبها حدود پنج سانتیمتر است و در 

 (.6831)تافت، 

 

 
 غده تیروئید در جلوی گردن -1شکل 

در بازه طبیعی خود قرار داشته باشند،  (TSH,FT3,FT4,TT4,TT3)در صورتی که تمام پنج المان اصلی آزمایش تیروئید 

کاهش یافته باشد فرد موردنظر باید به  FT4نرمال باشند و تنها  تیروئید سالم بوده است. و در صورتی که تمام عوامل طبیعی و

هیپوتاالموس قسمتی از مغز انسان می باشد که در زیر  خود مراجعه کند. هیپوتاالموسمتخصص مغزو اعصاب برای بررسی 

ریبا به اندازه یک بادام تاالموس و درست در قسمت باالی ساقه مغز واقع شده است. اندازه هیپوتاالموس در یک انسان بالغ، تق
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یکی از مهم ترین وظایف غده هیپوتاالموس، برقراری ارتباط بین دستگاه عصبی و سیستم غدد درون ریز می باشد. .می باشد

 سیستم غدد درون ریز کار ترشح هورمون ها را بر عهده دارد.

 

 
 

 غده هیپتاالموس در مغز -2شکل  

 هورمون های تیروئید بوجود می آید، دالیل کم کاری تیروئید عبارتند از :  کم کاری تیروئید به دلیل کم ترشح شدن

 کم کاری تیروئید مادرزادی -

 عوارض جانبی داروهایی چون آمیودارون، لیتیوم -

 در معرض اشعه قرار گرفتن سر و گردن -

 کم کاری تیروئید ثانویه  -

 

کاری تیروئید آشکار براساس ویژگی های بالینی خاص که کم کاری تیروئید به دسته آشکار و تحت بالینی تقسیم میشود. کم 

تشخیص داده میشود.  کم کاری تیروئید تحت بالینی  FT4و کاهش سطح سرمی تیروکسین TSHشامل افزایش سطح سرمی 

طبیعی بوده و هیچ عالمت و نشانه  FT4افزایش یافته باشد، ولی سطح  TSHهنگامی تشخیص داده میشود که سطح 

ی اختالل تیروئید وجود نداشته باشد.عالئم و نشانه های کم کاری تیروئید شامل یک یا تعداد بیشتری از عالئم مخصوصی برا

 زیر می باشد:

افزایش وزن، پوست خشک و عدم تحمل سرما، ضخیم شدن و ریزش مو، گرفتگی صدا، گواتر، اختالل در حافظه و وضعیت 

 قاعدگی نامنظم. ذهنی، کاهش توانایی تمرکز، افسردگی، یبوست،
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شود که تیروئید مقدار زیادی هورمون تولید نماید و این موضوع باعث افزایش سرعت متابولیسم بدن ایجاد میپرکاری تیروئید 

بیماری گریوز هنگامی رخ میدهد که دستگاه ایمنی بدن .شودنامیده می6ترین نوع پرکاری تیروئید، بیماری گریوزشود. شایعمی

غده تیروئید مادیر بیش از حد میزان مصرف بدن، هورمون تولید کند. عالئم و نشانه های پرکاری تیروئید شامل باعث می شود، 

 موارد زیر می باشد: 

از دست دادن ناگهانی وزن، ضعف عضالت و خستگی، تعریق زیاد، ضربان قلب شدید، لرزش دست، احساس عصبی بودن و 

 بیرون زدگی چشم.تشویش و در برخی مواقع قرمزی، تورم و 

(، تعیین دوز بهینه داروی آتوراستاتین به بیماران با استفاده از سیستم هوشمند فازی مورد 6831دولت حسینی و همکاران )

مطالعه قرار گرفته شده است. این سیستم می تواند در تشخیص دوز مناسب تجویز داروی آتورواستاتین به بیماران مبتال به 

توجه به هم زمان بودن چندین بیماری با چند بیماری دیگر و اثرات جانبی داروی آتورواستاتین بر تنگی عروق کرونر با 

 عملکردهای طبیعی بیمار در تصمیم گیری به پزشکان کمک کند.

(، سیستم های خبره برای شیمی درمانی سرطانمورد مطالعه قرار گرفته است. یک سیستم خبره به 6331و همکاران )2گاگلیو

 برای تومورشناسی طراحی شده است تا با استفاده از قوانین فازی روش های درمانی مناسب پیشنهاد می شود. 8یوچمنام ن

عصبی برای تشخیص سرطان سینه طراحی شده است. هدف -(، سیستم خبره براساس قوانین فازی2161و همکاران ) 4کلش

ه می تواند روابط پنهان که تا به حال توسط انسان خبره کشف از طراحی این سیستم ایجاد یک موتور استنتاج قدرتمند است ک

 نشده است را ایجاد می کند.

(، سیستم استنتاج براساس قوانین فازی برای تشخیص سرطان ریه را طراحی کردند. در این تحقیق 2166و همکاران ) 5الوانیا

سرفه های مداوم و خلط سینه می باشند ، و براساس سه ورودی سیستم که شامل درد قفسه سینه، کاهش وزن، تنگی نفس،

 همچنین ایجاد یازده قانون با استفاده از قوانین فازی و پیاده سازی آنها با نرم افزار متلب، به تشخیص سرطان ریه دست یافتند.

 سیستم های خبره  .3

 

کر یک متخصص در یک های کامپیوتری هستند که نحوه تفهای خبره، برنامهدر یک تعریف کلی می توان گفت سیستم

ها افزارها، الگوهای منطقی ای را که یک متخصص براساس آنکنند. در واقع این نرمسازی می زمینه خاص را شبیه 

 کنند. گیری می ها تصمیمنمایند و سپس براساس آن الگوها، مانند انسانکند، شناسایی می گیری می تصمیم

 

                                                           
1Graves 

2Gaglio 

3 Newchem 

4Keleṣ 

5Lavanya 
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 منطق فازی 1-3

 

نطق است که روش های متنوع نتیجه گیری در مغز بشر را جایگزین الگوهای ساده تر ماشینی می کند. منطق فازی یک نوع م

هر نوع بیان واقعیت، یکسری درست یا نادرست نیست. حقیقت آنها چیزی بین درستی کامل و نادرستی کامل است. چیزی 

  .بین سیاه و سفید، یعنی خاکستری استبین یک و صفر، یعنی مفهومی چند ارزشی و یا خاکستری. حال فازی چیزی 

بیند، قرار دارد. این منطق که همه چیز را فقط به دو شکل سیاه و سفید، بلی و خیر و صفر و یک می "ارسطویی"یا  "باینری"

گویی )فقط صفر یا یک( از مقدار تعلق عضوی به مجموعه بحث در بازه بین صفر و یک قرار داشته و با دوری از مطلق

منطق فازی روشی برای پیاده سازی استنباط و استدالل نادقیق یا تقریبی انسان است. استدالل فازی، انسان را قادر .کندمی

 می سازد در شرایط نادقیق و گنگ استدالل و تصمیم گیری کند.

مرتب زیر تعریف  به صورت مجموعه ای از زوج هایXدر Aها در نظر بگیریم، آنگاه مجموعه فازی xرا مجموعه ای از  Xاگر

 می شود.

 

 1رابطه 

را به درجه ای از عضویت که مقدار  Xشناخته می شود و هر عضو از Aتحت عنوان تابع عضویت مجموعه فازیکه 

 است، نگاشت می کند. 6و  1بین 

ین خصوصیت که تابع مشخصاً، تعریف یک مجموعه ی فازی، بسط ساده ای از تعریف مجموعه های کالسیک می باشد، با ا

و  1باشد. در صورتی که مقادیر تابع عضویت، فقط به دو مقدار  6و  1مشخصه در مجموعه های فازی، میتواند دارای هر مقدار 

 یک مجموعه کالسیک خواهد بود. Aمحدود شود، آنگاه 6

 شبیه سازی و الگوریتم پیشنهادی .4

 

 جام شده است: در این تحقیق مراحل ایجاد سیستم فازی بدین شکل ان

 و خروجی مطالعه کتابخانه ای در میان تحقیقات گذشته و ارزیابی و شناسایی ورودی .6

 تعیین توابع عضویت .2

 قوانین استنتاج فازی .8

 غیر فازی سازی سیستم .4
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 گام اول : تشکیل مدل 1-4

ر با استفاده از نظر متخصص و سپس ورودی های موردنظ ههمانطور که بیان شد در ابتدا به مطالعه کتابخانه ای پرداخته شد

تعیین گردید و در نهایت پنج معیار اصلی برای شناسایی اختالل تیروئید انتخاب شد. که این معیار ها در جدول زیر نشان داده 

 شده است: 

 ورودی های سیستم  -1جدول 

 ورودی های سیستم بازه نرمال

[0.4 – 4.6] TSH 

[5.4 – 14.8] TT4 

[83 - 185] TT3 

[0.8 – 1.7] FT4 

[224 – 451] FT3 

استفاده شده است. این سیستم  در نرم افزار متلب در این تحقیق جهت تشخیص نوع اختالالت تیروئید از جعبه ابزار فازی

 دارای پنج ورودی و یک خروجی تصمیم که دارای نه حالت است، می باشد.

سی قرار گرفته شده و سپس پنج المان اصلی به عنوان ورودی های  نخست کلیه آزمایشات مربوط به بیماری تیروئید مورد برر

 سیستم فازی تعیین میشوند. این پنج ورودی شامل: 

 (TSH)هورمون محرک تیروئید .6

 (TT4)تیروکسین .2

  (FT4) تیروکسین آزاد .8

  (TT3) تری یدوتیرونین .4

  (FT3) تری یدوتیرونین آزاد .5

این پنج عالئم قطعًا شناسایی نخواهد شد، چرا  که ماهیت اصلی این مسئله )  باید توجه داشت که هر یک ازاین بیماری ها با

تشخیص اختالل تیروئید( دارای عدم قطعیت می باشد. به هر حال سعی شده هر یک از اختالالت با استفاده از سیستم فازی، 

 با توجه به این پنج المان محاسبه شود.

 :خواهد بود  زیر  سیستم فوق دارای یک خروجی با نه حالت

 سالم بودن .6

 کم کاری اولیه تیروئید .2

 کم کاری تحت بالینی .8

 کم کاری ثانویه تیروئید .4

 پرکاری اولیه تیروئید .5

 پرکاری تحت بالینی .1
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 پرکاری ثانویه تیروئید .1

 ارزیابی عملکرد هیپوفیز .3

 مصرف دارو یا بارداری .3

 

 . این نه قاعده عبارتند از :موتور سیستم خبره فازی پژوهش موردنظر از نه قاعده تبعیت میکند

 

نرمال و   "تیروکسین آزاد"نرمال و   "تری یدوتیرونین"نرمال و "تیروکسین"نرمال و "هورمون محرک تیروئید"اگر  .6

 نرمال بود، آنگاه فرد سالم است.  "تری یدوتیرونینآزاد"

  "تیروکسین آزاد"نرمال و   "تری یدوتیرونین"نرمال و   "تیروکسین"نرمال و   "هورمون محرک تیروئید"اگر   .2

 نرمال بود، آنگاه فرد باید عملکرد هیپوفیز خود را ارزیابی کند.  "تری یدوتیرونین آزاد"پایین و 

  "تیروکسین آزاد"پایین  و   "تری یدوتیرونین"پایین و   "تیروکسین"نرمال و   "هورمون محرک تیروئید"اگر   .8

 بود، آنگاه فرد مصرف دارو داشته و یا باردار  است.نرمال   "تری یدوتیرونینآزاد"نرمال  و 

  "تیروکسین آزاد"پایین  و   "تری یدوتیرونین"پایین و   "تیروکسین"افزایش و   "هورمون محرک تیروئید"اگر   .4

 پایین بود، آنگاه فرد کم کاری اولیه تیروئید دارد.  "تری یدوتیرونین آزاد"پایین  و 

نرمال    "تیروکسین آزاد"نرمال  و   "تری یدوتیرونین"نرمال و   "تیروکسین"باال و   "هورمون محرک تیروئید"اگر   .5

 نرمال  بود، آنگاه فرد کم کاری تحت بالینی دارد.  "تری یدوتیرونین آزاد"و 

  "تیروکسین آزاد"پایین  و   "تری یدوتیرونین"پایین و   "تیروکسین"پایین و   "هورمون محرک تیروئید"اگر   .1

 پایین  بود، آنگاه فرد کم کاری ثانویه تیروئید دارد.  "تری یدوتیرونین آزاد"ین  و پای

باال  و   "تیروکسین آزاد"باال  و   "تری یدوتیرونین"باال و   "تیروکسین"پایین و   "هورمون محرک تیروئید"اگر   .1

 باال  بود، آنگاه فرد پرکاری اولیه تیروئید دارد.  "تری یدوتیرونین آزاد"

  "تیروکسین آزاد"نرمال  و   "تری یدوتیرونین"نرمال و   "تیروکسین"پایین و   "هورمون محرک تیروئید"اگر   .3

 نرمال  بود، آنگاه فرد پرکاری تحت بالینی دارد.  "تری یدوتیرونین آزاد"نرمال  و 

باال  و   "تیروکسین آزاد"و  باال   "تری یدوتیرونین"باال و   "تیروکسین"باال و   "هورمون محرک تیروئید"اگر   .9

 باال  بود، آنگاه فرد پرکاریثانویه تیروئید دارد.  "تری یدوتیرونین آزاد"
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 های تعریف شده مقادیر ورودی به همراه بازه -2جدول 

 ورودی بازه میزان

6L TSH < 1 

TSH 
7N 0.4 < TSH < 4.5 

8H TSH > 4 

L TT4 < 7 

TT4 N 5.6 < TT4 < 13.7 

H TT4 > 12 

L TT3 < 100 

TT3 N 87 < TT3 < 180 

H TT3 > 165 

L FT4 < 1 

FT4 N 0.8 < FT4 < 1.5 

H FT4 > 1.4 

L FT3 < 250 

FT3 N 230< FT3 < 420 

H FT3 > 400 

 

خروجی با یکدیگر  های مربوط به توابع عضویت حاالتاز آنجا که خروجی به عنوان تصمیم در نظر گرفته شده است، بازه

بازه های مربوط به حاالت   برابر در نظر گرفته شده است. خروجی، ی مثلثی برای تمامی حاالتهمپوشانی ندارند و قاعده

 نشان داده شده است. 2خروجی در جدول 

 

 

 

                                                           
6Low 
7 Normal 
8 High 
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 های تعریف شده: حاالت خروجی به همراه بازه 3 جدول

 حالت خروجی بازه رأس

 اری ثانویهکم ک [0.21 , 0.0] 0.1

 کم کاری اولیه [0.42 , 0.22] 0.3

 مصرف دارو یا بارداری [0.61 , 0.41] 0.5

 کم کاری تحت بالینی [0.81 , 0.61] 0.7

 سالــــــم [0.92 , 0.82] 0.9

 پرکاری تحت بالینی [1.2 , 1.0] 1.1

 ارزیابی عملکرد هیپوفیز [1.4 , 1.2] 1.3

 پرکاری اولیه [1.6 , 1.4] 1.5

 پرکاری ثانویه [1.8 , 1.6] 1.7

 

برای تعریف توابع عضویت سیستم استنتاج فازی این پژوهش از تابع پرکاربرد مثلثی بهره گرفته شده است. برای هر یک از 

 در نظر گرفته شده است. "زیاد  "و  "نرمال  "،  "کم  "توابع عضویت ، سه عبارت زبانی 

 
 TSHشده برای ورودیتابع عضویت مثلثی تعریف  -3شکل 
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 TT4تابع عضویت مثلثی تعریف شده برای ورودی  -4شکل  

 
 TT3تابع عضویت مثلثی تعریف شده برای ورودی  -5شکل  

 
 FT4تابع عضویت مثلثی تعریف شده برای ورودی  -6شکل  

 
 FT3تابع عضویت مثلثی تعریف شده برای ورودی  -7شکل              
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عنوان مجموعه ای فازی در نظر گرفته شده که نحوه ی تعریف توابع عضویت آن مشابه دیگر مجموعه  خروجی سیستم نیز به

 های فازی است.

 

 
 تابع عضویت مثلثی تعریف شده برای حاالت مختلف خروجی -8شکل  

 

 
 TT3و   FT4نمودار سطحی متناسب با دو ورودی  -9شکل 
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 روئیدپیشنهاد دارویی برای درمان اختالالت تی

 را شروع کند. 3داروی لوتیروکسین –کم کاری تیروئید اولیه -1

 )یک عدد قرص( در روز شروع شود.سال  51 تابرای افراد جوان 

 میکروگرم در روز افزایش دهد.  51میکروگرم )نصف قرص( شروع کند و بعد از یک ماه به  25سال با  11برای افراد باالی 

 قه قبل از صبحانه مصرف شود و همچنین با قرص های آهن و ویتامین مصرف نشود.دقی 21ترجیحاًلووتیروکسین را 

میکروگرم در روز لوتیروکسین، درمان شروع شود. برای بیماران با سن  51تا  25با  -کم کاری تیروئید تحت بالینی-2

 کمتر از شانزده سال و بیماران حامله حتماً باید به متخصص غدد مراجعه کنند.

 کاری تیروئید معموالً تا آخر عمر باید مصرف شود. داروی کم

می باشد که باعث کاهش مقدار هورمون های تیروئیدی می شود.  61درمان با داروی کاربیمازول–پرکاری تیروئید -3

روز عالئم  64میلی گرم باید مصرف شود . بعد از ده تا  41میلی گرمی می باشند. برای درمان روزانه  5این قرص ها 

ماه طول میکشد. اگر بعد از مصرف سه تا چهار هفته ای  63تا  1اری شروع به بهبود میکنند.درمان معموالً حدود بیم

استفاده کرد. از جدی ترین عوارض جانبی داروی کاربی، کاهش  66عوارض دارویی نمایان شد میتوان از پروپیلتیواوراسیل

 خم هایی در دهان و عفونتی همراه با تب باال می شود. تعداد گلبول های سفید خون می باشد که باعث ایجاد ز

 

برای درمان پرکاری تیروئید برخی از پزشکان پروپرانولول را نیز تجویز می کنند که این دارو را نباید برای افرادی که 

 دچار آسم هستند، تجویز کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9Levothyroxine 
10Carbimazole 
11Propylthiouracil 
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 تجزیه و تحلیل نتایج-5

های داده . سیستم طراحی شده به ازایداده شدهای مقادیر ورودی نشان طول بازه های مختلف درورودی سیستم فازی به ازای

در  6835تا  6833نشان داده شده است. با توجه به تحقیقات داخلی از سال  نیزو صحت آنها شده  بررسی ورودی مختلف

 شود :رابطه با تشخیص انواع بیماری ها با استفاده از سیستم خبره فازی جدول زیر حاصل می 
 

 در رابطه با تشخیص انواع بیماری ها با استفاده از سیستم خبره فازی 1395تا  1388تحقیقات داخلی از سال :  4 جدول

 عنوان تحقیق تاریخ

 بکارگیری منطق فازی در ارائه یک سیستم خبره فازی جهت تشخیص بیماری های دامی 6833

 سمیسیستم خبره فازی برای ارزیابی شدت حمله آ 6833

 طراحی یک سیستم خبره برای تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان سرطان خون 6833

 یک سیستم خبره فازی برای شناسایی نارسایی کلیه 6833

 عفونی خونیطراحی یک سیستم خبره جهت تشخیص بیماری  6831

 تعیین دوز بهینه داروی آتوراستاتین به بیماران با استفاده از سیستم هوشمند فازی 6831

 طراحی سیستم خبره جهت تشخیص و پیشنهاد در مورد شیوه درمان بیماری سرطان چشم 6836

 طراحی سیستم خبره فازی برای تشخیص اختالالت تیروئید 6835

 

 پژوهش، پیشنهادات اجرایی زیر، قابل توجه می باشند:با توجه به نتایج حاصل از 

  در تحقیقات بعد، اجماعی از نظر چندین متخصص غدد در ارتباط با تشخیص هایشان لحاظ شود تا به یک منبع غنی

 تر دست یافته شود

 .استفاده از عصبی به جای منطق فازی و مقایسه آن با تحقیق کنونی 
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