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مقدمه :غده تیروئید نسبت به غدههای دیگر بدن بیشتر دچار مشکل میشود و در صورت عدم تشخیص به موقع بی نظمیهای تیروئید،
بیمار دچار حمله تیروئیدی و یا کمای میگزدم شده که ممکن است منجر به مرگ گردد .از این رو تشخیص بینظمیهای تیروئید (پرکاری
یا کمکاری) بر پایه تستهای آزمایشگاهی و کلینیکی امری ضروری است .هدف از این پژوهش ارائه مدلی مبتنی بر تکنیک داده کاوی
است که قابلیت پیشبینی بیماری تیروئید از نظر کمکاری و پرکاری را داشته باشد.
روش :این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و پایگاه داده آن شامل  7200رکورد مستقل مبتنی بر  21ریسک فاکتور و برگرفته شده
از مرجع داده  UCIمیباشد که از این تعداد  %70نمونهها جهت آموزش و  %30آنها جهت آزمون استفاده شده است .این پژوهش ابتدا به
بررسی عملکرد شبکههای عصبی ،به منظور تشخیص بیماری تیروئید پرداخته و سپس به ارائه الگوریتمی به نام ترکیب شبکههای عصبی
به روش سلسله مراتبی میپردازد.
نتایج :پس از مدلسازی و مقایسه مدلهای تولید شده و ثبت نتایج دقت پیشبینی بیماری تیروئید با استفاده از روش شبکه عصبی
 96%/6و روش سلسله مراتبی  %100به دست آمد.
نتيجهگيري :کاهش خطای تشخیص بیماری تیروئید همواره یکی از اهداف محققین بوده است .استفاده از روشهای مبتنی بر دادهکاوی
میتواند به کاهش این خطا کمک کند .این مطالعه ضمن تشخیص بیماری تیروئید به کمک شبکههای عصبی ،نشان میدهد که ارائه
روش قویتری به نام ترکیب شبکههای عصبی به صورت سلسله مراتبی منجر به بهبود دقت تشخیص میشود.
کليدواژهها :شبکه عصبی مصنوعی ،شبکه  ،MLPترکیب شبکههای عصبی ،تشخیص بیماری تیروئیدی ،تشخیص نوع تیروئید
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[ .]6به عنوان مثدال در مقالده زرگدری و همکداران از تصداویر
سونوگرافی تیروئید به منظور تشخیص کمکداری و پرکداری بدا
استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی استفاده نمودهاند .در ایدن
مقاله از شبکههای عصبی پایه شعاعی  RBFو نیدز پرسدپترون
چندتیه  MLPو نیز روش  CSFNNاستفاده شده اسدت [.]7
در مطالعه دیگر میتوان به مطالعه محمدی بساتینی و همکاران
اشاره کرد که در آن یک مدل شبکه عصبی پرسپترون بدا یدک
تیه پنهان برای تعیین وضعیت غده تیروئید افراد پیشنهاد شدده
اسددت .در مطالعدده آنددان پایگدداه داده یددک نموندده  22تددایی از
مراجعهکنندگان به آزمایشگاه جهداد دانشدگاهی اهدواز اسدت و
 150نفر از بین آنها به طور تصادفی بدرای مجموعده آمدوزش
جهت برآورد پارامترهای مدلهای ممیزی انتخاب شدهاند و 75
نمونه باقیمانده به عنوان مجموعه آزمون جهت ارزیابی دقدت
مدلها مورد استفاده قرار گرفتند و احتمال ردهبندی نادرست در
مجموعه آزمون برای روش ممیزی خطی ،ممیزی درجده دوم،
ممیزی لجستیک و ممیزی شبکه عصدبی بده ترتیدب ،0/312
 0برآورد شده است .نتایج آنها مشخص 601/620 ،0/310 ،0/
کرد که مدل شبکه عصبی پرسپترون با یک تیه پنهان به طور
معنیداری در شناسایی نوع غده تیروئید عملکرد بهتری از خود
نشان میدهد [ ]8در مطالعه اسماعیل مجاهدی و روحدانی بدا
عنددوان "روش شددبکه عصددبی  PLMبدده منظددور تشددخیص
بیماریهای تیروئید توس دادههدای بدالینی " از شدبکههدای
عصبی با ناظر و الگوریتم پس انتشار خطا استفاده شده است .از
بین  210بیمار هر کدام با  24عالمت بدالینی  147بیمدار را بده
منظور آموزش شبکه و بقیه برای  452تست ،دستهبندی شدند.
باتترین دقتی که این شبکه با موفق به پیشبینی شدده اسدت
 94%با  9نرون در تیه مخفدی و یدک ندرون بدرای دو حالدت
کمکار و پرکار تیروئید بوده است [.]9
بیماری تیروئید یکی از شایعترین بیماریهای شناخته شده
حال حاضر میباشدد .عددم بررسدی هدر کددام از اخدتالتت
تیروئیدی میتواند باعث عوارض خطرناکی شود [ ]10اگرچده
مطالعات متعدددی در ایدن خصدوص انجدام شدده اسدت و بده
دقتهای تشخیص مطلوبی دست یافتهاند؛ لیکن در این مطالعه
با ارائه یک الگوریتم جدید به نام روش سلسدله مراتبدی تدالش
شده است تا دقت تشخیص بیماری تیروئید افدزایش یابدد .ایدن
الگوریتم بر اساس الگوی رفتداری کده پزشدک متخصدص بده
تشخیص بیماری تیروئید میپردازد و بدا هددف تشدخیص ندوع
بیماری تیروئید (کمکاری و پرکاری) انجام شده است.
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مقدمه
غدده تیروئیددد یکدی از غدددد حیداتی بدددن اسدت کدده بده طددور
غیرمستقیم روی تمام ارگانیسمهای بددن مانندد قلدب ،کلیده و
غیدره اثدر دارد .این غدده پروانهای شکل در گردن و در قسمت
جلویی حنجره قدرار دارد .غده تیروئید از یدد موجدود در غدااها،
هورمون تیروئید را تولید و سرعت متابولیسم را کنتدرل میکندد
(متابولیسم سیسدتمی اسدت کده توسد آن بددن از اندر یاش
استفاده میکند) عملکرد تیروئید توس غده هیپوفیز که در مغدز
جای دارد ،تنظیم میشود ،یعنی میزان تولید هورمدون تیروئیدد
توس غدده هیپدوفیز کنتدرل مدیگدردد .اخدتالتت تیروئیددی
میتواند سرعت متابولیسم را کند و یا سریع کند .وقتدی سدط
هورمونها خیلی پایین یا خیلی بات رود نشانههای این اخدتالل
در بیماری پرکاری و کمکاری آن دیدده مدیشدود .شدایعتدرین
بیماریهای تیروئید شامل کمکداری تیروئیدد (هایپوتیروئیددی)،
پرکاری تیروئید (هایپرتیروئیدی) ،بزرگی غده تیروئیدد (گدواتر)،
تودههای تیروئید ،سرطان تیروئید و التهاب تیروئید (تیروئیدیت)
هستند [.]1
کمکاری یا پرکاری تیروئیدد در بسدیاری مدوارد علدت اساسدی
بیماریهای دیگر میباشند مثالً قند بدات و چربدی بدات هدر دو
میتواند ناشی از پرکاری تیروئید باشدند و همنندین کدمکداری
غده تیروئید که به دلیل کمبود ید در بدن حاصل میشود منجر
به بیماری گواتر میگردد .بیماری کمکاری تیروئیدد در ندوزادان
ایراندی  3برابدر بیشددتر از کشدورهای اروپددایی اسددت همننددین
گروههایی که از عملکرد بد تیروئید بیشترین تأثیر را میپایرندد
سددالمندان و زنددان هسددتند [ .]2تفسددیر نتددایج تسددتهددای
آزمایشگاهی افراد مسنتر یا زنان حامله و یا در کسانی کده بده
علت بیماریهای دیگر دارو مصرف میکنند و یا بیمارانی که در
شرای خاص پزشکی دیگری قرار دارند مشکل است [.]3
اخیراً تکنیکهای دادهکاوی جهت کشف الگوها عالوه بر موارد
صددنعتی [ ]4در تشددخیص بیماریهددا مددورد توجدده بس دیاری از
محققین قرار گرفته است .سیسدتمهای مبتندی بدر دادهکدداوی
میتوانند به کشف الگوها در دادههای پزشکی پرداخته و فرآیند
تصمیمگیری را بهبود بخشند و در نتیجه ،هزینههای درمدان را
تحت تأثیر قرار داده و کیفیت مراقبت بهداشتی را افزایش دهند
[.]5
میتوان گفت در حال حاضر ممیزی لجستیک و شبکه عصدبی
رایجترین مدلهایی هستند کده در دادههدای پزشدکی بده کدار
میروند .با توجه به انعطافپایری بیشتر مدلهای شبکه عصبی
این روشها عملکرد بهتری نسبت به ممیزی لجسدتیک دارندد
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نشوند ،کمکاری تیروئید رخ میدهد ،افراد در اثر ابتال به این
بیماری ممکن است دچار اختالتت ذهنی ،اختالتت تنفسی،
مشکالت قلبی ،نوسان در دمای بدن و باتخره مرگ ناشدی
از عدم درمان به موقع شوند .در ایدن بیمداری یدک مرحلده
جبراندی وجدود دارد کده طدی آن افدزایش  ،TSHسدط
هورمونهای تیروئید را در حدد طبیعدی حفد مدیکندد []10
پرکاری تیروئید تحت بالینی نیز زمانی بروز میکندد کده سدط
 TSHکاهش یافته یا غیرقابل اندازهگیری شود ،در حدالی کده
غلظت هورمونهای آزاد تیروئید طبیعی باشد .مطالعدات نشدان
داده است ،پرکاری تحت بالینی تیروئید به ویژه در افدراد مسدن
ممکن است با عوارض قلبی و یا پوکی استخوان همراه باشدد و
نیز اختالل تحمل گلوکز ممکن اسدت مشدکالت متدابولیکی و
عوارض عروق بزرگ را به همراه داشته باشد [.]12

روش
دادههاي مورد بررسی

دادههای مورد بررسی در این پژوهش از مجموعده پایگداه داده
موجود در انبدار داده ()Machine Learning Repository
 UCIمشتمل به  7200نمونده بدا  21ویژگدی مدیباشدد [.]11
ویژگیهای مجموعه را میتوان به دو دسته کلی که شدامل 6
ویژگی با مقادیر پیوسته و  15ویژگی با مقادیر گسسدته اسدت
تقسیم کرد .جدول  1آمارهای توصیفی مربوط به این متغیرها را
نشان میدهد.
دو بیماری شایع غده تیروئید ،کمکداری و پرکداری تیروئیدد
میباشد که بنا بر آمار جهانی تعداد مبتالیدان بده کدمکداری
تیروئید بیش از سایر بیماریهای مرتب با این غده و سهم
بانوان در ابتال به آن بیش از مردان است.
هنگامی که هورمونهای  T4و  T3به اندازه کدافی تولیدد

جدول  :1پارامترهاي بالينی بيماري تيروئيد
1

سن

پیوسته

2

TSH

پیوسته

3

T3

پیوسته

4

TT4

پیوسته

5

T4U

پیوسته

6

FTI

پیوسته

7

تحت درمان با تیروکسین

گسسته

8

مشکوک به درمان با تیروکسین

گسسته

9

داروی ضد تیروئید

گسسته

10

ضعف و بیحالی

گسسته

11

عالئم روانی

گسسته

12

حاملگی

گسسته

13

جراحی تیروئید

گسسته

14

درمان با ید 131

گسسته

15

تست کمکاری

گسسته

16

تست پرکاری

گسسته

17

داروی لیتیم

گسسته

18

گواتر

گسسته

19

تومور

گسسته

20

کمکاری هیپوفیزی

گسسته

21

جنسیت

گسسته
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ردیف

ویژگیها

نوع ویژگی
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ماتریس آشفتگی
به طور کلی در سیستمهای دستهبندی ،تشخیص بیماریها
برای بررسی میزان موفقیت و کارایی این سیستمها از ماتریس
آشفتگی ( )Confusionاستفاده میشود .دقت شبکه برای
دادههای تست از فرمول  1به دست میآید:

رابطه ()1
= Classification accuracy
در رابطه  :N1کل نمونههایی است که برای داده تست در نظر
گرفته میشود .اگر در این رابطه نمونه به صورت صحی
مقدار یک و در غیر این
کالسبندی شود
صورت مقدار صفر را برمیگرداند .عالوه بر محاسبه دقت شبکه
به معنی نسبت تعداد افراد
دو شاخصه حساسیت
به معنی
بیمار به کل افراد و شاخص صحت
نسبت تعداد افراد سالم به کل افراد نیز محاسبه شده است که از
طریق رواب  2و  3به دست میآید:
رابطه ()2

رابطه ()3

به طوری که:
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 :TPکل افراد بیمار که به درستی بیمار تشخیص داده شدهاند.
 :FPکل افراد بیماری که اشتباهاً سالم تشخیص داده شدهاند.
 :TNکل افراد سالمی که درست تشخیص داده شدهاند.
 :FNکل افراد سالمی که اشتباهاً بیمار تشخیص داده شدهاند.
ترکيب شبکههاي عصبی به صورت سلسله مراتبی
یکی از مباحث مهم در علم شناسایی الگو که اخیراً در علوم
مختلف بسیار مورد توجه قدرار گرفتده ،ترکیدب دسدتهبنددهدا
میباشد .دستهبند مدیتواندد شدبکه عصدبی مصدنوعی باشدد و
میتوان نشان داد که ترکیب چند دستهبند ضعیف (بدا دقدت
کم) منجر به یک چند دستهبند قدوی (بدا دقدت بدات) شدود.
ترکیب طبقهبندها ساختارهای متفاوتی دارد .یکی از انواع آنها
ترکیب موازی و نوع دیگر آن ترکیب بده صدورت سدری اسدت
[.]12
شبکه عصبی پرسپترون چندالیه
در این پژوهش یکی از معروفترین شبکههای عصبی به نام
شبکه عصبی پرسپترون چند تیه ( Malty Layer
 MLP)Perceptronاستفاده شده است .این شبکه با قابلیت
تقریبزنی عمومی و با الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا
Feed Forward back propagationدر بین سایر
شبکههای عصبی منحصر به فرد است [ ]13در این پژوهش از
روش گرادیان نزولی  tnecseD neidarGبرای حداقل
رسانی مربعات خطا مابین خروجی شبکه و پاسخ موردنظر
استفاده میشود .همننین برای آپدیت کردن وزنها به دلیل
همگرایی سریع از الگوریتم لونبرگ مارکوارت استفاده شده
است .شکل  1ساختار  3تیه شبکه عصبی مورد استفاده در این
پژوهش را نشان میدهد.
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شکل  :1شبکه عصبی پرسپترون  3الیه با دو الیه مخفی و یک الیه خروجی
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سری است با این هدف که وظدایف هریدک از طبقدهبنددها را
محدود کنیم .بدون اینکه در نتیجه کار خللی وارد شدود .بددین
منظور دو شبکه عصبی  N1و  N2طراحی شد .وظیفده شدبکه
عصبی اول تشخیص نمونههای سالم از بیمار است .همانطدور
که یک پزشک متخصص ابتدا به تفکیک بیمار از سالم پرداخته
و سپس به بررسی دقیقتر نوع بیماری یعنی تفکیک کمکدار از
پرکار میپردازد .شکل  2فرآیند تفکیک افدراد بیمدار از سدالم را
نشان میدهد.

الگوریتم پيشنهادي
اگرچه یک شبکه عصبی به دلیل پردازش موازی بسدیار مقداوم
است و با تنظیم درست تعداد تیههای مخفی و تعداد نرونهای
مناسب توانایی تقریبزنی هر تابع غیدر خطدی را دارد؛ امدا اگدر
بخواهیم دقت یک طبقهبند را افزایش دهدیم مدیتدوانیم تعدداد
کالسها را کاهش و در مقابل تعداد یادگیرها را افزایش دهدیم.
اگر تعداد یادگیرها (خبرهها) افزایش یابد میتدوانیم بدا ترکیدب
نتایج باز هم به دقت باتتری دست پیددا کندیم .اسداس روش
ترکیب شبکهها به روش سلسله مراتبی ترکیب آنها به صورت

نمونههای بیمار و سالم

شبکهN1

تشخیص
افراد بیمار

تشخیص
افراد سالم

جدول :2خ
پایان الگوریتم و اعالم
نتیجه

نمونههای کمکار و پرکار

شبکهN2

تشخیص بیماران مبتالبه
کمکاری

تشخیص بیماران مبتال به
پرکاری

شکل  :2روش سلسله مراتبی
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شبکه عصبی  N1با نمونههای سالم و بیمدار و شدبکه عصدبی
 N2با نمونههای بیمار کمکار و پرکار تعلیم داده شدده اسدت.
الگوریتم ارائه شده در این پژوهش در شکل  3نمایش داده شده

است .همانطور که در الگوریتم پیشنهادی مشاهده میشدود دو
شبکه عصبی به عنوان دو خبره طراحی شدهاند.

ذباح و همکاران

تشخيص بيماري تيرویيد به روش سلسله مراتبی

شکل  :3الگوریتم پيشنهادي به صورت سلسله مراتبی

نتایج
در این پژوهش سعی شده است برای بهبود تشدخیص بیمداری
تیروئیددد از روش نددوینی بدده نددام ترکیددب شددبکههددای عصددبی
بهصورت سلسله مراتبی استفاده شود .دادههای این پدژوهش از
پایگاه داده  UCIشامل  7200نمونه کده هدر یدک شدامل 21
ویژگی بودند تأمین گردید .از بین پارامترهای بالینی مربوط به
بیماری تیروئید  5پارامتر پیوسته مورد استفاده قرار گرفدت؛ کده
به ترتیب عبارتاند از میانگین ( THSتیروتروپین) برابدر 0/22
 ،0/0048±میددانگین  T3برابددر  ،0/019± 0/0075میددانگین

( TT4تترایدوتیرونین) برابر  ،0/109± 0/359میدانگین T4U

 0/097± 0/019و  ،0/113± 0/36 TFIبود و سط معنداداری
بدرای ویژگدیهددای پیوسدته فددوق بده ترتیددب ،0/194 ،0/416
 0/139 ،0/092و  0/107بوده است.
در ابتدا از یک شبکه عصبی پرسدپترون چندد تیده بدا در نظدر
گرفتن کلیه پارامترهدای بدالینی بیمداری اسدتفاده شدد .از %70
دادهها یعنی تعداد  5040بیمار برای آموزش شبکه و  %30یعنی
تعداد  2160بیمار برای تست اسدتفاده گردیدد کده در جددول 2
فراوانی نمونهها به تفکیک نوع را نشان میدهد.
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تعداد افراد جهت آموزش شبکه

تعداد افراد جهت تست شبکه

نرمال

116

50

کمکاری تیروئید

258

110

پرکاری تیروئید

4666

2000

مجموع دادهها

5040

2160
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جدول  :2تفکيک دادهها جهت آموزش و تست
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دادهای تست نیز به طور کلی به  3بخش تقسیم شده و نتیجه
تشخیص روی هرمجموعه تست در جدول  3ثبت گردید.
همانطور که جدول  3نشان میدهد بهترین معماری شبکه

عصبی روی هر سه دسته تست مربوط به معماری شبکه
عصبی  MLPبا ساختار ( )3-3-8-21میباشد؛ لاا این ساختار
به عنوان بهترین معماری انتخاب گردید.

جدول  :3نمایش معماريها مختلف شبکه و ميزان عملکرد یک شبکه به تنهایی
نتيجه تشخيص
Test2

نتيجه تشخيص
Test1

نتيجه تشخيص
Train

نوع معماري

70%
73%/4
92%/7

72%/1
75%/3
95%/5

80%/4
79%/9
94%/1

()3-3-10-21
()3-3-12-21
()3-3-8-21

69%/9
81%/5

74%/7
79%/3

76%/9
87%/2

()3-3-15-21
()3-3-18-21

در مرحله دوم الگوریتم ارائه شده در این پژوهش را مورد آزمون
قرار دادیم .به این ترتیب که از مجموع  7200نمونه  166مدورد
سالم و  7034مورد بیمار بودهاند .شبکه  N1با  %70از نمونههدا
سالم و بیمار آموزش داده شد و با  %30درصدد از دادههدا مدورد
آزمون قرار گرفت .نتایج نشان مدیدهدد کده شداخص صدحت
(تعداد نمونههایی که به درستی عدم وجدود بیمداری تیروئیدد را
نشان داده نسبت به کل نمونهها) بهبدود قابدل تدوجهی داشدته
است .همننین از مجموع  7034نمونه بیمار (تیروئید کدمکدار و
پرکار) شبکه عصبی  N2جهت طبقهبندی بیماران به دو نمونده
کمکار و پرکار با  21ویژگی انجدام شدد و شدبکه  N2در ایدن
خصوص به عنوان خبره دوم بدا  %70دادههدا تعلدیم و بدا %30
آنها مورد آزمدون قدرار گرفدت .جددول  4سداختار کلدی روش
سلسله مراتبی را نشان میدهد.
جدول  :4پارامترهاي شبکههاي عصبی در روش سلسه مراتبی
NN2
NN1
نام شبکه
نوع معماری
درصد داده آموزش

MLP
70%

MLP
70%

درصد داده اعتبارسنجی
درصد داده آزمون
تعداد ویژگیها
اختصاصیت
حساسیت

15%
15%
21
99%/9
0%/1

15%
15%
21
99%/5
0%/5

شکل  :4الف ماتریس آشفتگی مربوط به شبکه عصبی اول ( )N1جهت کالس بندي
افراد سالم از بيمار
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جهت ارزیابی مدل ارائه شده از ماتریس آشفتگی استفاده شدده
است.
شکل  -4الف ماتریس آشفتگی مربوط به شبکه عصدبی اول و
شکل -4ب ماتریس آشفتگی مربوط بده شدبکه عصدبی دوم را
نشان میدهد.

طبق شکل  -4الف از مجموع  166نمونه که در کالس  1یعنی
کالس نرمال قرار داشتهاند شبکه عصدبی  N1توانسدته اسدت
 158مورد را به درستی کالسبندی کند و فق  8مورد اشدتباهاً
در کالس دوم قرار گرفتدهاندد؛ و در مجمدوع دقدت تشدخیص
 95%/2بوده است .همننین از مجموع  7034مدورد کده بیمدار
بودهاند (تیروئید کمکار و پرکار) همگی بده درسدتی در کدالس
موردنظر دستهبندی شدهاند .این مسئله دور از انتظار نبوده است
چرا که وظیفه این شبکه فق تشخیص افراد سالم از بیمار بوده
و تعلیم شبکه نیز با همین دو کالس انجام شده است.
شکل -4ب نشان مدیدهدد کده طبدق انتظدار بداز هدم دقدت
کالسبندی افزایش پیدا کرده اسدت .چدرا کده ایدن شدبکه بدا
بیماران کمکار و پرکدار تعلدیم داده شدده اسدت .بده عبدارتی از
مجموع  368نمونه که در کالس بیماران کمکار وجود داشتهاند
فق  12مورد یعنی معدادل  3%/3اشدتباهاً در کدالس تیروئیدد
پرکار کالسبندی شدهاند و  %96/7به درسدتی تشدخیص داده
شدهاند .همننین در مورد کالس پرکاری  %99/6به درسدتی در
کالس خود طبقهبندی شدهاند و فق  %0/4خطا وجدود داشدته
است.

تشخيص بيماري تيرویيد به روش سلسله مراتبی

شکل  :4ب ماتریس آشفتگی مربوط به شبکه عصبی دوم ( )N2جهت کالس بندي
افراد پرکار و کمکار

جهددت ارزیددابی نهددایی مدددل ارائدده شددده تعددداد  100نموندده از
دادههای آزمون که در فاز آموزش حضور نداشتهاند مورد بررسی
قرار گرفتند؛ که نتایج در ماتریس آشفتگی شدکل  5نشدان داده
شده است.
نتایج حاکی از آن است که از  100نمونه مورد آزمون که
خروجی شبکه عصبی  N1بوده و بیمار تشخیص دادهشدهاند
 20نمونه دچار کمکاری تیروئید و  80نمونه دچار پرکاری
تیروئید بوده و همگی آنها توس شبکه عصبی  N2به درستی
به کالس خود تخصیص داده شدهاند.

شکل  :5شبکه نهایی و تست بر روي  100نمونه داده
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جهت تنظیم وزنها به منظور کالسبندی نمونهها به دو دسته
سالم و بیمار استفاده شد .در مرحله بعد به طراحی شبکه عصبی
دوم پرداختیم که با نمونههای کمکار و پرکار آموزش داده شده
بود .در این مرحله افراد بیمار تشخیص داده شده توس خبره
اول به شبکه عصبی دوم تحویل گردید تا به دو دسته کمکار و
پرکار تقسیم شوند نتیجه مطالعه حاکی از آن است که استفاده
از چندین شبکه عصبی مصنوعی و ترکیب آنها به روش
سلسله مراتبی نسبت به زمانی که فق از یک شبکه عصبی
استفاده میشود در پیشبینی دقیقتر بیماری مؤثر است .علت
دقت باتی تشخیص را میتوان در طبقهبندی  2کالس به
جای  3کالس دانست .تاکنون تحقیقات و مطالعات زیادی در
زمینه کاربرد داده کاوی در تشخیص اختالتت تیروئیدی انجام
شده است.
به عنوان مثال Senol ،و  Yildirimیک ساختار ترکیبی از
شبکههای عصبی مصنوعی و منطق فازی ایجاد کردند .در
الگوریتم پیشنهادی آنها عملکرد سه ساختار ترکیبی (شبکه
عصبی پرسپترون چندتیه و منطق فازی) و (شبکه عصبی
مقطع مخروطی و منطق فازی) و (شبکه عصبی تابع شعاعی
پایه و منطق فازی( با هم مقایسه شده است [.]14
 Shuklaو همکاران نیز از سه معماری الگوریتم یادگیری پس
انتشار خطا و شبکه عصبی تابع پایه شعاعی و شبکه یادگیری
بردار تدریجی جهت تتشخیص بیماری تیروئید استفاده کردند و
در پایان نشان دادهاند که الگوریتم پس انتشار خطا به شرط
انتخاب معماری مناسب دقت تشخیص باتتری نسبت به سایر
شبکههای عصبی دارد [.]15
در برخی دیگر از مطالعات تشخیصی بیماری تیروئید میتوان به
پژوهش  Soleimanianو همکاران اشاره کرد .ایشان از
شبکههای عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان در
تشخیص بیماری تیروئید استفاده کردند .آنها نشان دادند
شبکههای عصبی احتمالی و تابع شعاعی پایه عملکرد بهتری
نسبت به ماشین بردار پشتیبان و شبکه یادگیری بردار تدریجی
و شبکه عصبی مصنوعی رگرسیون عمومی دارند [.]13
از جمله پژوهشهای دیگری که در این زمینه صورت گرفته
است ،میتوان به ترکیب شبکه عصبی فازی و روش تحلیل
ممیزی خطی ترکیب الگوریتم نتیک با شبکه عصبی احتمالی
و ماشین بردار پشتیبان اشاره کرد .ترکیب روشهای تجزیه
مؤلفههای اصلی ،روش نزدیکترین همسایه و سیستم استنتاج
عصبی فازی تطبیقی ترکیب معیار فیشر و الگوریتم نتیک
اشاره کرد [ .]16،17آننه که در این مطالعه نسبت به سایر
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هدف نهایی یک سیستم شناسایی الگو رسیدن به باتترین نرخ
طبقهبندی ممکن برای مسئله موردنظر است .از آنجایی که
هیچ الگوریتم طبقهبندی وجود ندارد که به تنهایی به طور کامل
برای تمام مسائل مناسب باشد ،ترکیب خبرهها به عنوان یک
راهحل برای افزایش کارایی آنها پیشنهاد شده است .در این
پژوهش از روش نوینی به نام روش ترکیب خبرهها به روش
سلسه مراتبی برای تشخیص بیماری تیروئید استفاده شد .بدین
ترتیب که ابتدا از اولین شبکه عصبی به عنوان خبره اول صرفاً

ذباح و همکاران
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پژوهشهای مشابه مشهود است جایگزینی ترکیب طبقهبندهای
مختلف به صورت سری ،با ترکیب طبقهبندها به صورت موازی
است .علت بهبود نتیجه را میتوان اینگونه توصیف کرد که:
اگرچه هریک از شبکههای عصبی میتوانند به تنهایی به
پیشبینی بیماری تیروئید بپردازند؛ اما وقتی وظیفه هر طبقهبند
تخصصی شود منجر به افزایش دقت آن میشود .به این ترتیب

بهار  ،1396دوره چهارم ،شماره اول

برای هر طبقهبندی پایه ،توزیع نمونههای ورودی برای
آموزش در جهتی تغییر داده میشود که طبقهبندیها بر روی
نمونهها سختتر متمرکز شوند و در نهایت هر یک از شبکهها
بهتر تعلیم داده شوند .شکل  6مقایسه نتایج حاصله از این
پژوهش با سایر مطالعات مشابه را نشان میدهد.

کل  :6مقایسه عملکرد الگوریتم ارائه شده در این مطالعه نسبت به روشهاي دیگر

تکنیکهای دادهکاوی میتواندد بده عندوان دسدتیار پزشدک در
تشخیص بیماریهای خاص جهدت پیشدگویی امکدان ابدتالی
افراد به بیماریها استفاده شوند .مدل ارائه شده در این مطالعده
میتوانددد در برنامددههای غربددالگری جهددت شناسددایی افددراد در
معرض خطر استفاده شود .از آنجایی که در تحقیقدات پزشدکی
از نوع تشخیصی و مبتنی بر کاوش داده اهمیت ثبت دادههدای
صحی بسیار مشهود است پیشنهاد میشود کده ایدن مددل بدا
مجموعه دادههای دیگدر تسدت شدود و اطالعدات افدراد سدالم
بیشتری نیز به مجموعه اضافه گردد .همننین پیشنهاد میشود

تشکر و قدردانی
پیرو قرارداد شماره  ،A-10-1289-1این پژوهش با استفاده
از اعتبارات پژوهشی دانشگاه تربتحیدریه انجام گردیده است.
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Introduction: Problems in thyroid gland are more common than in other glands of human body, and
if they are not diagnosed early, thyroid storm or myxedema coma is likely to happen that might lead
to death; therefore, on-time diagnosis of thyroid disorders (Hypothyroidism or hyperthyroidism)
based on Laboratory and clinical tests is necessary. The main object of this research was to present a
model based on data mining techniques that is capable of predicting thyroid diseases.
Methods: This study was a descriptive-analytic study and its database included 7200 independent
records based on 21 risk factors derived from UCI data reference. From all records, 70% were used
for training and 30% for testing. First, neural networks performance was reviewed in order to
diagnose thyroid diseases, and then an algorithm for combination of neural networks through
hierarchical method was presented.
Results: After modeling and comparing the generated models and recording the results, accuracies
of predicting thyroid disorders using neural network and hierarchical method were found to be
96.6% and 100% respectively.
Conclusion: Reducing misdiagnosis of thyroid diseases has always been one of the most important
aims of researchers. Using methods based on data mining can decrease these errors. This study
showed that using combination of neural networks through hierarchical method improves diagnosis
accuracy.
Keywords: Artificial neural network, MLP network, Combination of neural networks, Thyroid
diagnosis
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