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 چکیده

یکی از معیارهای سنجش پیشرفت جوامع امروزه، سلامت الکترونیک است. هوشمند سازی تشخیص بیماری ازحوزه های است که در 
وانین ق بیماری با استفاده از پارامترهای گوناگونی صورت می گیرد که عموما دارای مقادیر وپیشرفت این مورد نقش بسزایی دارد. تشخیص 

 . لذا اغلب سیستم های تشخیص به صورت سیستم های فازی طراحی می شوند.غیرقطعی و فازی می باشند

ارائه شده است که قادر به  بیماری خون نوع د مناستفاده از قابلیت های منطق فازی یک سیستم جهت تشخیص هوشدر این مقاله با       
است. پیاده سازی صورت گرفته در آزمایش خون اساس پارامترهای ورودی  برنارسایی کلیه  کم خونی، چربی بالا، قندخون بالا وتشخیص 

بررسی های انجام شده توسط فرد خبره خروجی به دست آمده مورد تایید ارائه سناریو های اجرایی و انجام شده و با   MATLABمحیط 
 قرار گرفته است.

 كلیدی هایواژه

 هماتولوژی، ایمونولوژی، ترومبوسیت، یماری خونمنطق فازی، تشخیص ب 

_________________________________________________________________________________ 

 . متن مقاله1

یماری تشخیص ب محاسبات آن داشته است سیستم های سلامت الکترونیکیکی از حوزه هایی که منطق فازی تاثیر زیادی در صحت و دقت 
سیستم های تشخیص بیماری با دریافت پارامترهای ورودی قادر به محاسبه و تعیین نوع بیماری بر اساس قوانین می باشند. این  .است

پارامترها و قوانین اغلب به صورت غیرقطعی و فازی بوده، لذا استفاده از منطق فازی در این نوع سیستم ها به صحت و دقت محاسبات و 

در این مقاله تشخیص نوع بیماری خونی با استفاده از پارامترهای بدنی بیمار که از طریق فراوانی می نمایند.  تشخیص صورت گرفته کمک
استفاده از منطق فازی در اجرا این سیستم علاوه بر افزایش دقت آزمایش خون بدست می آید، توسط یک سیستم فازی صورت گرفته است. 

این پیاده سازی در نرم  غیرقطعی بدن را در اجرای آن دخالت داده و خروجی دقیق تری را ایجاد نماید.و صحت عملکرد آن میتواند شرایط 
پرداخته  در تشخیص بیماری خونپارامترهای تاثیرگذار  به معرفی 2در بخش در ادامه ابتدا . انجام شده است   MATLAB 2014افزار 

معرفی می گردد و  به همراه سناریوهای اجرایی روش پیشنهادی 4س در بخش به معرفی مختصری از منطق فازی و سپ 3سپس در بخش 
 جمع بندی و نتیجه گیری شرح داده شده است. 6کارهای مرتبط و در بخش  5در پایان در بخش 

 

 پارامترهای تاثیر گذار در تشخیص بیماری خون .2

اگرچه امروزه آزمایشهای بسیار دقیقی وجود دارند که می توانند مقدار میکروسکوپی جزئی ترین اجزای روی سلولهای سرطانی را هم در 

بدن اندازه بگیرند و یا هر لحظه عناصر پروتئینی یا شیمیایی جدیدی معرفی می شوند که اندازه گیری آنها در خون یا دیگر مایعات بدن 
در تشخیص بیماریها کمک کند اما برای اغلب مردم و همچنین بسیاری از پزشکان، کلمه آزمایش یادآور آزمایش کامل  زشکانمی تواند به پ

 خون، یعمی همان آزمایش معروفی است که تعداد سلولهای اصلی خون طی آن اندازه گیری می شود.
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نمونه خونی گرفته شده، آزمایش خون اغلب در بهداشت و درمان آزمایش خون یک روند مربوط به علوم آزمایشگاهی است که بر روی یک 
ی، مانند بیماری، میزان مواد معدنی، اثر بخش بودن دارویی، و عملکرد اندام درونی بدن استفاده یبرای تعیین وضعیت فیزیولوژیک و بیوشیمیا

 می شود.
 می توان ولوژی و ارزیابی هورمون ها به تفکیک ارائه می شوند.امروزه، نتایج آزمایشات خون در قسمت های هماتولوژی، بیوشیمی، ایمون

گفت بیشترین تاثیر تغذیه در قسمت بیوشیمی خون قابل مشاهده است، چون مواردی نظیر قندخون، چربی خون در این بخش اندازه گیری 
 .پرداخته می شود عواملاین هر یک از در ادامه به شرح مختصری از  می شوند.

1-2-HCT  1  ( میزان غلظت گلبول قرمز خون  :RBC  را نشان می دهد که کم بودن ) آن نشان دهنده ی کم خونی می باشد و همچنین

 تعداد گلبول های سفید خون و پلاکت های گردشی، توسط فعالیت های بدنی پویا) دینامیک( در انسان ها می تواند به سرعت افزایش یابد.
[13،14] 
2-2- RBC :2  مخفف کلمه سلول قرمز خون است. این سلول های قرمز یا همان گلبول های قرمز، در واقع اصلی ترین قسمت خون و عامل

 رنگ قرمز آن هستند که کم بودن آن از رنج استاندارد آن نشان دهنده ی کم خونی شخص می باشد.

3-2- FBS :3  است. برای اندازه گیری قندخون فرد حتما باید ناشتا باشد. کم بودن این ماده منبع اصلی تامین انرژی در تمام موجودات زنده
 بودن و یا زیاد بودن این مقدار نشان دهندهی قندخون بالا و یا قندخون پائین در شخص می باشد که باید مراقبت شود.

4-2- Triglyceride  : قلبی و گرفتگی عروق و رگ های  ن منجر به ایجاد بیماری هایون در بدن می باشد که زیاد بودن آمیزان چربی خ

 بدن می باشد.
5-2- Nitrite Urine  این پارامتر مربوط به ادرار شخص می باشد که باید نتیجه ی آن منفی باشد چرا که در صورت مثبت بودن و وجود :

 آن در بدن شخص نشان دهنده ی سنگ سازی کلیه  می باشد.
6-2- Ketones Urine  ادرار شخص می باشد که باید نتیجه ی آن منفی باشد، در صورت مثبت بودن شخص دچاره :  این پرامتر مربوط به

 ی کلیه می باشد.ئنارسا
7-2- PLT :4  همان پلاکت ها یا ترومبوسیت ها یاPLT  که در روند انعقاد و تشکیل لخنه ی خونی و بند آمدن خون نقش دارند که اگر

پلاکت ها به طور بارز نقش مهمی را  بدن شخص دچار خونریزی می شود و خون دیر بند می آید.مقدار آن از رنج استاندارد اصلی کم باشد 
در تعدیل فرآیندهای التهابی در تعامل با لکوسیت ها، توسط رهایی سایتوکاین ها در فرآیند تشکیل لخته خون ایفا کرده و حتی نقشی را 

 [11،12] و دیگر تنظیم کننده های التهابی دارا هستند.
 

 منطق فازی .3

 ظاهر نو محاسبات صحنه زاده در لطفی وسیله پروفسور به فازی هایمجموعه نظریه تنظیم پی در بار اولین fuzzy logicفازی یا  منطق

[ 1،2در مقاله های ] معرفی گردید. "مجموعه های فازی"در مقاله ای بنام 1665. تئوری فازی بوسیله پروفسور لطفی زاده در سال شد
می باشد. همانگونه که در شکل مشخص است ابتدا  1جزئیات کارکرد منطق فازی قابل مطالعه است. ساختار سیستم فازی طبق شکل 

 اه دانش که در این سیستم وجود دارد استنتاج صورت می گیرد.از پایگاده به سیستم وارد شده و سپس با استف ورودی

: استنتاج 6موتور استنتاج (2. )که وظیقه فازی نمودن مجموعه ها را دارد :5فازی کردن مجموعه ها( 1رحله است: )م 3سیستم فازی دارای 
: در این مرحله اعداد معادل مجموعه فازی به مقادیر عددی  7( غیر فازی کردن3با استفاده از قوانین فازی نوشته شده، را انجام می دهد. )
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  معادل تبدیل می شود.

 

 روش پیشنهادی .4

خروجی تعریف شده است. برای مشخص کردن نحوه کار سیستم  1پارامتر ورودی و  7که دارای  2ساختار روش پیشنهادی به صورت شکل 
که در ادامه می گردد  بر اساس رنج مقادیر به مجموعه های فازی تبدیل شرح داده شده است را  2که در بخش  ابتدا پارامترهای ورودی

 می شود.شرح داده 

 
 ساختار سیستم فازی 1شکل 

 

 
 ساختار روش پیشنهادی 2شکل

 

 پارامترهای ورودی و خروجینمودار توابع عضویت  -1-4

. تقسیم بندی شده است 1که برای تشخیص نوع بیماری مورد استفاده قرار گرفته است مطابق جدول  2هفت پارامتر شرح داده شده در بخش 

خون اولین پارامتر تاثیرگذار  HCT. شرایط قوانین سیستم و با جمع آوری اطلاعات از فرد خبره صورت گرفته استاین تقسیم بندی بر اساس 
( می باشد که  60تا  0رنج مقادیر مجاز بین ) که دارای  در نظر گرفته شده است که مقادیر این پارامتر به سه ناحیه تقسیم بندی شده است

نمودار عضویت  3که در شکل  ن سیستم به سه ناحیه تقسیم بندی شده است، این نواحی دارای همپوشانی هستنداین رنج با توجه به نیاز قوانی
( می باشد که این رنج با توجه به نیاز قوانین  7تا  0رنج مقادیر مجاز بین ) است که دارای  پارامترخون دومین  RBC آن نشان داده شده است.

رنج مقادیر مجاز است که دارای  پارامترخون سومین  FBC، شده است، این نواحی دارای همپوشانی هستندسیستم به سه ناحیه تقسیم بندی 



                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 ( می باشد که این رنج با توجه به نیاز قوانین سیستم به سه ناحیه تقسیم بندی شده است، این نواحی دارای همپوشانی هستند 150تا  0بین ) 
 ،Triglyceride  ( می باشد که این رنج با توجه به نیاز قوانین سیستم به سه  250تا  0رنج مقادیر مجاز بین ) ه دارای است ک پارامترچهارمین

رنج مقادیر مجاز است که دارای  پارامترپنجمین ادرار    Nitrite Urine ، ناحیه تقسیم بندی شده است، این نواحی دارای همپوشانی هستند
 و توجه به نیاز قوانین سیستم به سه ناحیه تقسیم بندی شده است، این نواحی دارای همپوشانی هستند ( می باشد که این رنج با 1تا  0بین ) 

Ketones Urine ( می باشد که این رنج با توجه به نیاز قوانین سیستم به  1تا  0رنج مقادیر مجاز بین ) که دارای  پارامتر استششمین  ادرار
 0رنج مقادیر مجاز بین ) که دارای   خون هفتمین پارامتر است PLTو  احی دارای همپوشانی هستندسه ناحیه تقسیم بندی شده است، این نو

قابل مشاهده است. خروجی  1که در جدول  ( می باشد که این رنج با توجه به نیاز قوانین سیستم به سه ناحیه تقسیم بندی شده است 550تا 

نرمال  وچربی و قندخون همراه با نارسایی کلیه چربی و قند خون، انعقاد خون، خونی ، ،کم  کم خونی و نارسایی کلیهمقدار  ششسیستم به 
( می باشد که این رنج با توجه به نیاز قوانین سیستم به شش  1تا  0رنج مقادیر مجاز بین ) دارای  تقسیم بندی شده است که بودن وضعیت

 .نشان داده شده است هاآن تعدادی از نمودار عضویت  6و  5و  4و 3شکل در  نی هستندناحیه تقسیم بندی شده است، این نواحی دارای همپوشا

 
 تقسیم بندی معیارهای تاثیر گذار -1جدول 

 

 پرداخته می شود. 2-4نون به شرح قوانین سیستم در بخش ورودی سیستم به توابع عضویت فازی اکپس از تبدیل پارامترهای 

 

 

 قوانین سیستم فازی -2-4

پس از ترسیم نمودار عضویت عوامل تاثیر گذار در سیستم تشخیص آزمایش خون و ادرار، اکنون به ایجاد قوانین فازی سیستم می پردازیم. 
عدد 130تعداد کل قوانین سیستم از این قوانین مشاهده می شود. بخشی  7 شکلاین قوانین با مشورت با فرد خبره بدست آمده است. در 

جـــرن تقسیم بندی  معیار 
LOW PARAMS=  [0 0 14.86 22.86] 

NORMAL PARAMS=  [14.86 22.86 36.99 50] 
UP PARAMS=  [36.99 50 60 60] 

RANGE: [ 0- 60] HCT خون 

LOW PARAMS=  [0 0 1.75 2.5] 
NORMAL PARAMS=  [1.75 2.5 4.45 5.25] 

UP PARAMS=  [4.45 5.25 7 7] 

RANGE: [ 0 - 7 ] 
 

RBC خون 

LOW  PARAMS=  [0 0 45 75] 

NORMAL PARAMS=  [45 75 140 180] 

UP PARAMS=  [140 180 250 250] 

RANGE:  [0 - 250 ] Triglyceride خون 

LOW PARAMS=   [0 0 0.18 0.32] 

NORMAL PARAMS=   [0.18 0.32 0.58 0.72] 

UP PARAMS=  [0.58 0.72 1 1] 

RANGE:  [ 0 - 1 ] Nitrite  ادرار 

LOW PARAMS=  [0 0 0.3 0.4] 

NORMAL PARAMS=  [0.3 0.4 0.69 0.75] 

UP PARAMS=  [0.69 0.75 1 1] 

RANGE:  [0 - 1 ] Ketones ادرار 

LOW PARAMS=  [0 0 38 52] 

NORMAL PARAMS=  [38 52 85 105] 

UP PARAMS=  [85 105 150 150] 

RANGE:  [0 - 150] FBS خون 

LOW PARAMS=  [0 0 110 150] 

NORMAL PARAMS=  [110 150 325 388] 

UP PARAMS=  [325 388 550 550] 

RANGE:  [0 - 550] 

 

PLT خون 

 



                                                                                 

 

 

 

 

 

 

که از قوانین حذف گردیده است به دلیل اینکه وجود برخی از عوامل در آزمایش خون و میزان حالت ناممکن است 40است که از این تعداد 
مقادیر آن ممکن است به دلیل خطاهای آزمایشگاهی وجود داشته باشد و یا اینکه به صورت همزمان چند پارامتر به میزان دقیق بالا نباشد 

اعداد آن شبیه به هم باشد که این وضعیت در حالت نرمال استاندارد نمی باشد  و همچنین اینکه بعضی از پاراکترهای آزمایش ممکن است
به همین علت تمامی قوانین، ممکن نمی باشد و تعدادی از آنها غیرطبیعی می باشد که حذف گردیده و در تشخیص اثری داده نشده است 

 قانون تاثیر گذار در قوانین ما درست می باشد. 60و در کل 
 

 
 خون HCTودار عضویت نم 3شکل 

 

 

 
 خون FBSنمودار عضویت  4شکل 

 

 
 خون RBCنمودار عضویت  5شکل 



                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار عضویت خروجی 6شکل 
 

 

 

 

 
 

 بخشی از قوانین سیستم فازی 7شکل 

 

ز این شده که ا بیمار اجرابرای بررسی صحت سیستم طراحی شده دو سناریو به شرح زیر طراحی و اجرا شده است. این سیستم برای صد حالت شرایط 

 خروجی مورد نظر فرد خبره تطابق داشته است.  با قانون موجود، 130از  خروجی سیستم 60میان تعداد 

 اجرای سناریو -3-4

 برای برسی صحت عملکرد روش پیشنهادی یک سناریو اجرایی شرح داده می شود. 

و  مقدار  121به مقدار  FBSو  4777به میزان  RBCو مقدار  3771 میزانبه  HCTفردی را در نظر بگیرید که دارای : 1سناریو 

Triglyceride  را تشخیص می دهد که فرد قندخون و  چربی بیماریبا اعمال ورودی ها به سیستم، خروجی نوع می باشد  152به میزان
 است.مشاهده قابل  8سناریو در شکل از نظر داده های فرد خبره صحیح می باشد. اجرای این 

به میزان   Nitrite Urineو دارای  216به مقدار  Triglycerideو دارای  136به مقدار  FBSفردی را در نظر بگیرید که دارای :2سناریو 
که نشان دهنده ی  1به میزان   Ketones Urineکه نشان دهنده ی مثبت بودن وضعیت ) در حالت نرمال باید منفی باشد( و دارای  1

می باشد که با اعمال ورودی ها به سیستم،  صفربه مقدار   PLTمثبت بودن وضعیت ) در حالت نرمال باید منفی باشد( و همچنین دارای 
 PLTدار خروجی نوع بیماری را چربی و قند خون و نارسایی کلیه فرد را تشخیص می دهد که از نظر فرد خبره صحیح می باشد ولی مق

 می باشد ولی خون که میزان آن صفر می باشد از نظر فرد خبره احتیاج به بررسی مجدد و آزمایش مجدد برای تشخیص قطعیه پلاکت



                                                                                 

 

 

 

 

 

 

قابل مشاهده  6. اجرای این سناریو در شکل سیستم تشخیص آن را نادیده گرفته و تشخیصی مبنی بر انعقاد خون بالا یا پایین را نداده است
 است.

 اهکارهای مرتبط. ر5

نرم افزارهای تشخیص بیماری، نرم افزارهایی می باشند که در سیستم های پزشکی و حوضه ی سلامت مورد استفاده  قرار می گیرند و 
 فکر ایجاد چنین سیستمی به وجود ،پژوهش های انجام شدهکه با مطالعه ی  بخشی از فعالیت های بدن انسان را کنترل و بررسی می کنند

[ یک سیستم خبره تشخیص بیماری تیروئید بیان 6[. در مقاله ]4،5تیروئید است ]. از جمله آن ها سیستم تشخیص بیماری ]5،6،7 [آمد

با الگوریتم وزن  و  AIRS[ دو روش پایه فازی 7شده و روش ها و تغیرات عملکرد وضعیت بیماری در آن بررسی شده است.  در مقاله ]
جهت کنترل رفتار سیستم پمپ انسولین از شبکه های پتری  [8،6]تیروئید ارائه شده است و در مقاله های برای تشخیص بیماری  فازی

استفاده شده است. با استفاده از شبکه های پتری رفتار صحیح سیستم پمپ انسولین مدل گردیده و در صورت خروج سیستم از وضعیت 

ی پتری فازی استفاده و در هر بار برای بررسی رفتار صحیح نرم افزار پمپ انسولین از شبکه هان رفتار نادرست را مشخص می نماید، ام
جرای جلو ا اجرای نرم افزار پمپ انسولین، رفتار آن با شبکه پتری مقایسه کرده تا در صورت بروز خطا در اجرا و خروج از رفتار امن نرم افزار،

هن از مغز استخوان به درون گویچه تحقیقی در مورد افزایش بازسازی گلبول قرمز و میزان انتقال آ [10]نادرست آن گرفته شود. در مقاله 
 های سرخ در گردش را به عنوان تفسیر پاسخ حاد شاخص های اریتروسیت به یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای ذکر نموده است.

 

 سناریو یکاجرای  8شکل 



                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 
 اجرای سناریو دوم 6شکل 

 
 
 

 .  نتیجه گیری6

پارامتر تاثیرگذار شناسایی و  هفتپرداخته شد. برای این منظور  آزمایش خوندر این مقاله به ارائه یک سیستم فازی برای تشخیص 

بدست درصد  67عملکرد راهکار پیشنهادی صحت  های مختلف برای صد بیمارسناریوآنها ترسیم گردید. سپس با اجرای نمودارهای عضویت 
. با مقایسه خروجی های به دست آمده با اشتیاهات و خطاهایی که ممکن است در آزمایش وجود داشته باشد درصد هم  3و مقدار  آمد

 مورد تائید قرار گرفت. میزاندانش فرد خبره صحت این 
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