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  خالصه

امروزه با توسعه علم کامپیوتر، استفاده از قابلیت های این علم در تمامی حوزه های پزشکی و سالمت رو به افزایش  

است.یکی از این زمینه ها تشخیص بیماری است. بیماری تیروئید، بیماری است که بر اثر عدم تولید کافی در هورمون 

ین ایجاد می شود. تشخیص این بیماری به کمک اندازه گیری پارامترهای گوناگونی از بدن تیروکسین و تری ید و تیرون

صورت می گیرد. در این مقاله ما با ارائه یک سیستم تشخیص هوشمند مبتنی بر منطق فازی به بررسی این پارامترهای 

مترهای ورودی است. پیاده سازی صورت تاثیرگذار پرداخته که قادر به تشخیص کم کاری و پرکاری تیروئید بر اساس پارا

انجام شده و با بررسی های انجام شده توسط فرد خبره خروجی به دست آمده مورد تایید   MATLABگرفته در محیط 

 قرار گرفته است.
 

 منطق فازی، بیماری تیروئید، تشخیص هوشمند، حوزه ی سالمتکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه   .1

منطق فازی تاثیر زیادی در صحت و دقت محاسبات آن داشته است سیستم های پزشکی  یکی از حوزه هایی که      

یکی از روش های به کارگیری فناوری اطالعات در حوزه های سالمت استفاده از سیستم هایی است  تشخیص بیماری است.

با توجه به پارامترهای ورودی  که جهت بررسی وضعیت بیمار و یا کمک به بهبود سالمتی او ایجاد شده اند. این سیستم ها

م دهند. در این مقاله تشخیص نوع بر اساس قوانین طراحی شده قادر خواهند بود تشخیص بیماری را با دقت باالیی انجا

 بیماری تیروئید بر اساس پارامترهای بدنی بیمار به کمک منطق فازی انجام شده است.

عالوه بر افزایش دقت و صحت عملکرد آن میتواند شرایط غیرقطعی بدن را  استفاده از منطق فازی در اجرا این سیستم      

انجام شده    MATLAB 2014این پیاده سازی در نرم افزار در اجرای آن دخالت داده و خروجی دقیق تری را ایجاد نماید.

در ادامه . ]7،6،5 [مداست که با مطالعه ی پژوهش های انجام شده دراین زمینه ،فکر ایجاد چنین سیستمی به وجود آ

      به معرفی مختصری از منطق  3ابتدا به معرفی انواع بیماری تیروئید و پارامترهای تاثیرگذار آن پرداخته سپس در بخش 
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جمع  6کارهای مرتبط و در بخش  7روش پیشنهادی معرفی می گردد و در پایان در بخش  4فازی و سپس در بخش 

 شده است.بندی و نتیجه گیری شرح داده 

 

 

 بیماری تیروئید  . 2

تیروئید یک غده شبیه بال پروانه است که جلوی گردن قرار گرفته است این غده هورمون تیروکسین و تری ید و         

تیرونین تولید و به داخل خون ترشح می کند. این هورمون ها سرعت کار و تولید انرژی را در بدن عهده دار هستند. 

یکی از بیماری های رایج در سراسر جهان است و بیشتر به دلیل کمبود ید و کم کاری هورمون ها گفته بیماری تیروئید 

.در صورت پر کاری تیروئید بعضی از بیماران دچار افزایش وزن می شوند که علت آن افزایش بیش  ]3[شده ایجاد می شود

 اختالل خواب می شوند. از حد اشتها است. همچنین بیماران احساس خستگی می کنند و دچار 

لرزش دست ها،نامنظم شدن و تند شدن ضربان قلب و افزایش فشارخون نیز از دیگر عالئم است.بیماران ممکن است         

زودرنج و به آسانی آشفته شوند، وقتی پرکاری تیروئید خیلی شدید باشد بیماران از تنفس کوتاه،درد سینه و ضعف عضالت 

عالئم کند.به اندازه کافی هورمون تیروئید ترشح نمی که غده تیروئید استبه این معنی  دتیروئی کم کاریزجر می کشند.

کاهش ضربان قلب،افزایش حساسیت به  .از جمله این عالئممتفاوت است کم کاری تیروئید بسته به میزان شدت بیماری

دن ظاهر می شود که در صورت عدم دما،خستگی،ضعف ماهیچه های بدن و اختالل حافظه و احساس خستگی که در ب

 درمان ممکن است این عالئم سخت تر و شدیدتر در بدن ظاهر شود.

ل مربوط به مورد او سهکه  در این مقاله ما از شش پارامتر که در هر دو نوع بیماری تاثیرگذارند استفاده کرده ایم        

و  و تری ید T4 هورمون تیروکسینها این غده ه خون می باشد ک T3خون و  T4خون و  TSHشامل: آزمایشات خون 

که از   TSH دندازه گیری تیروتروپین یا هورمون تحریک کننده تیروئیو ا کندتولید و به داخل خون ترشح می T3 تیرونین

، شامل: تعداد ضربان قلبم مربوط به عالئم بدنی مورد دوسه  شود و کنترل کننده کار تیروئید است.هیپوفیز ترشح می

که هر کدام از این عوامل در پرکاری و کم کاری تیروئید تاثیر گذار هست و هر  فشارخون، مقدار دما ی بدن استمیزان 

 شرح داده خواهد شد. 4های انجام شده میزان مشخصی دارد که در بخش  کدام طبق بررسی
 

 

 منطق فازی  .3

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

 "مجموعه های فازی"در مقاله ای بنام 1667. تئوری فازی بوسیله پروفسور لطفی زاده در سال شد ظاهر نو محاسبات

می  1کل [ جزئیات کارکرد منطق فازی قابل مطالعه است. ساختار سیستم فازی طبق ش1،2در مقاله های ] معرفی گردید.

باشد. همانگونه که در شکل مشخص است ابتدا ورودی به سیستم وارد شده و سپس با استقاده از پایکاه دانش که در این 

 سیستم وجود دارد استنتاج صورت می گیرد.

 (2. )که وظیقه فازی نمودن مجموعه ها را دارد :*فازی کردن مجموعه ها( 1مرحله است: ) 3سیستم فازی دارای         

: در این مرحله  ‡( غیر فازی کردن3: استنتاج با استفاده از قوانین فازی نوشته شده، را انجام می دهد. )†موتور استنتاج

  اعداد معادل مجموعه فازی به مقادیر عددی معادل تبدیل می شود.

                                                 
*Fuzzification interface 
†Interface engine 
‡Defuzzufucation interface 
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 روش پیشنهادی  .4

خروجی تعریف شده است. برای مشخص  1ورودی و پارامتر  6که دارای  2ساختار روش پیشنهادی به صورت شکل         

کردن نحوه کار سیستم ابتدا پارامترهای ورودی بر اساس رنج مقادیر به مجموعه های فازی تبدیل شده است که در ادامه 

 شرح داده می شود.

 

 ساختار سیستم فازی 1شکل                                                                 

 

 

 ساختار روش پیشنهادی 2شکل

 
 

 نمودار توابع عضویت با پارامترهای ورودی و خروجی  1.4 

TSH             سیم بندی شده است قناحیه ت سهخون اولین پارامتر تاثیرگذار در نظر گرفته شده است که مقادیر این پارامتر به

به دلیل محدودیت صفحات مقاله  شان داده شده است.نمقادیر هر ناحیه  1نمودار عضویت آن و در جدول  3که در شکل 

ضربان قلب چهارمین رامتر، پاخون سومین  T4امتر، پارخون دومین  T3نمودار عضویت سایر پارامترها نمایش داده نشده است. 

 قسیم بندیحیه تنا سهبه ها این پارامترتمامی است که مقادیر رامتر پادمای بدن ششمین رامتر و پافشارخون پنجمین  رامتر،پا
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قابل مشاهده است. خروجی سیستم به سه مقدار سالم بودن ،کم کاری تیروئید و پرکاری  1شده است که در جدول        

 نشان داده شده است.نمودار عضویت آن  4تقسیم بندی شده است که در شکل 

 

 قوانین سیستم فازی  2.4 

ن فازی سیستم می اکنون به ایجاد قوانی سیستم تشخیص بیماری،گذار در  عوامل تاثیرعضویت پس از ترسیم نمودار        

 72عدد است که از این تعداد  222تعداد کل قوانین سیستم  بخشی از این قوانین مشاهده می شود. 7کل پردازیم. در ش

 قانون تاثیر گذار داریم. 172حالت ناممکن است که از قوانین حذف گردیده است و در کل 

 

 
 

 خون TSHنمودار عضویت  3ل شک

 

 

 

 نمودار عضویت خروجی 4شکل
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 بخشی از قوانین سیستم فازی 7کل ش

 

 

 تقسیم بندی معیارهای تاثیر گذار -1جدول 

 

 اجرای یک سناریو 5

رای فردی را در نظر بگیرید که دا برای برسی صحت عملکرد روش پیشنهادی یک سناریو اجرایی شرح داده می شود.      

است با اعمال ورودی ها به سیستم،  6/22و دمای بدن به  21/8و مقدار فشارخون   6/63ضربان قلب پایین به مقدار 

خروجی نوع بیماری کم کاری تیروئید را تشخیص می دهد که از نظر داده های فرد خبره صحیح می باشد. اجرای این 

 قابل مشاهده است. 6سناریو در شکل 

 

 

جـــرن تقسیم بندی  معیار 
LOW PARAMS= [0 0 1.5 2.25] 

NORMAL PARAMS= [1.489 2.239 2.739 3.739] 

UP PARAMS= [2.75 3.75 4.5 4.5] 

RANGE: [ 0.34  4.5] TSH خون 

LOW PARAMS= [76.3 76.3 126.3 146.3] 
NORMAL PARAMS= [126.3 146.3 176.3 196.3] 

UP PARAMS= [176.3 196.3 220.8 220.8] 

RANGE: [ 76.3  220.8  ] 
 

T3 خون 

LOW  PARAMS= [4.5 4.5 6.5 7.5] 

NORMAL PARAMS= [6.5 7.5 9.5 10.5] 

UP PARAMS= [9.5 10.5 12.6 12.6] 

RANGE:  [ 4.5  12.6 ] T4 خون 

LOW PARAMS= [55 55 65 70] 

NORMAL PARAMS= [67 72 78 83] 

UP PARAMS= [78 83 90 90] 
RANGE:  [ 55   90 ] ضربان قلب 

LOW PARAMS= [5.8 5.8 9.8 10.8] 
NORMAL PARAMS= [9.8 10.8 12.8 13.8] 

UP PARAMS= [12.8 13.8 18.8 18.8] 
RANGE:  [5.8 18.8] فشارخون 

LOW PARAMS= [18 18 22 25] 

NORMAL PARAMS= [22 25 28 32] 
UP PARAMS= [28 32 40 40] 

RANGE:  [18 40] دمای بدن 
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 راهکارهای مرتبط  6

نرم افزارهای تشخیص بیماری، نرم افزارهایی می باشند که در سیستم های پزشکی و حوضه ی سالمت مورد استفاده        

قرار می گیرند و بخشی از فعالیت های بدن انسان را کنترل و بررسی می کنند. از جمله آن ها سیستم تشخیص بیماری 

یک سیستم خبره تشخیص بیماری تیروئید بیان شده و روش ها و تغیرات عملکرد  [6]در مقاله  [.4،7تیروئید است ]

برای تشخیص  با الگوریتم وزن فازی و  AIRS[ دو روش پایه فازی 5وضعیت بیماری در آن بررسی شده است.  در مقاله ]

جهت کنترل رفتار سیستم پمپ انسولین از شبکه های پتری  [8،6]بیماری تیروئید ارائه شده است و در مقاله های 

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

 سیستم از وضعیت امن رفتار نادرست را مشخص می نماید.

پمپ انسولین از شبکه های پتری فازی استفاده و در هر بار اجرای برای بررسی رفتار صحیح نرم افزار  [12]در مقاله       

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، 

نیز به ارائه روشی برای بررسی رفتار و تجهیزات پزشکی از طریق شبکه  [11]جلو اجرای نادرست آن گرفته شود. مقاله 

اشین ستراتژی برای تامین قابلیت ردیابی نیازمند ها از روی تعاریف عملیاتی مپتری نت پرداخته است که به کمک آن یک ا

[ از اینترنت اشیاء در دستگاههای تشخیص بیماری و سالمت در بیماری 12، بدست آورده است. در مقاله ]حالت موجود

 تیروئید استفاده کرده است.

 

 

 اجرای یک سناریو 6کل ش
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 نتیجه   7

رائه یک سیستم فازی برای تشخیص نوع بیماری تیروئید پرداخته شد. برای این منظور شش پارامتر در این مقاله به ا

تاثیرگذار شناسایی و نمودارهای عضویت آنها ترسیم گردید. سپس با اجرای یک سناریو صحت عملکرد راهکار پیشنهادی 

 این خروجی ها مورد تائید قرار گرفت. شرح داده شد. با مقایسه خروجی های به دست آمده با دانش فرد خبره صحت
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 (1361)  کرمان باهنر شهید دانشگاه انتشارات آن، کاربردهای و فازی منطق اسفندیار، اسالمی، .. ا1
 (.1356( انتشارات دانشگاه شهید باهنر، )G. Malinowski)ترجمه( منطق های چندارزشی )نوشته  اسالمی، .ا. 2

3. Chandio, Jamil Ahmed, et al. "TDV: Intelligent system for Thyroid Disease Visualization. 

" Computing, Electronic and Electrical Engineering (ICE Cube), (2016) International 

Conference on. IEEE.  

4.   Official us doc, “Thyroid Function Tests”,U.S. Department of Health and Human Services 

National Endocrine and Metabolic Diseases Information Service ,(2005).  

5. A. Keles,&Keles. (2008) “ESTDD: Expert system for thyroid diseases diagnosis” Expert 

Systems with Applications 34(1), pp. 242–246.  

 6.K. Polat, S. Sahan, & S. Gunes. “A novel hybrid method based on artificial immune recognition 

system (AIRS) with fuzzy weighted preprocessing for thyroid disease diagnosis” Expert 

Systems with Applications .(2007) vol: (32), p.p 1141–1147.  

7. Babamir, S.M., "A Framework for Specifying Safe Behavior of the CIIP Medical System" , in Software 

Tools and Algorithms for Biological Systems. (2011), Springer. p. 637-644. 

8. Majma Negar , B.S.M., "Specification andVerification of Medical Monitoring System Using 

Petri-nets". Journal of Medical Signals & Sensors,(2014), vol 4, No 3. 

 9.  Barbosa, P.E., et al. "Towards medical device behavioural validation using Petri nets", Computer-Based 

Medical Systems (CBMS), (2013) IEEE 26th International Symposium on.  

10. Jee, E., et al. "A safety-assured development approach for real-time software. in Embedded and Real-

Time Computing Systems and Applications (RTCSA)", IEEE 16th International Conference on. (2010). 

11. Sundaravadivel, Prabha, et al. "An energy efficient sensor for thyroid monitoring through the 

IoT." Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and 

Microsystems (EuroSimE), (2016) 17th International Conference on. IEEE. 

 


	تشخیص نوع بیماری تیروئید با استفاده از منطق فازی

