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 خالصه 

 مقدمه

 تشخیص قدم لیناو سردرد، انواع درمان برای. است امروزی جامعه در هاشكایت ترین شایع از یكي سردرد

فازی، به  هایمسیست و فازی پژوهش این است که با استفاده از منطقهدف از این . است سردرد نوع دادن

 افتراق و تشخیص سردردهای شایع پرداخت.

 كار وشر

ام شده در مطب متخصص نورولوژی انج 1395-1393این مطالعه از نوع همبستگي مي باشدو از سال 

 از سیستم ه دراینارائه شده ک انواع سردرد ای برای تشخیص خبره سیستم فازی، منطق از استفاده است.با

 و AND- OR عملگرهای عنوان به max-min هایمشخصه با استنتاج ممداني مدل ، فازی استنتاج موتور

 .استشده کارگرفته به سازی، فازیغیر برای( Centroid) جرم مرکز روش

 نتایج

 دقت، صحت،. دارد ار درست افتراق توانایي % ۸2 تا سیستم که شد بررسي بیمار 150اطالعات از استفاده با

 برای % 99و 55 ، 91 ،93 و میگرن برای % ۸۸ و ۸5 ،93 ،۸۶ ترتیب به سیستم ویژگي و حساسیت

 برای % 9۷و ۸۸ ،۸5 ،95 و عفونت از ناشي برای سردردهای % 99 و ۶۶ ،۸۶ ،9۷ و تنشي سردردهای

 درست شخیصت % که شد ارزیابي ایجملهدو آزمون با. بود جمجه داخل فشار افزایش از ناشي سردردهای

 و ۷4/0 ،۶5/0 ،۷1/0 توافق کاپا ضریب (.P<001/0) استبوده( % 1۸) نادرست تشخیص از ( بیش۸2%)

 عفونتاز ناشي  سردرد تنشني،سردرد میگرن، برای ترتیب به پزشک تشخیص و سیستم تشخیص بین ۸4/0

 داد.را نشان جمجمه داخل فشار افزایش از ناشي سردرد  و

 جه گیریینت

 به از حاصل لوبمط نتایج نیز و موقع به تشخیص شایع و اهمیت سردردهای عالئم بودن نزدیک به توجه با

 شایع بسیار ردهایسرد افتراق و در تشخیص تواندمي سیستم این پیشنهادی، خبره سیستم ارزیابي و کارگیری

 . باشد مفید

 فازی منطق خبره، سیستم ثانویه، سردرد اولیه، سردرد رد،سرد ،تشخیص كلمات كلیدی:

 

 .این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد پی نوشت:
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مقدمه

 ایگونهبه است بشر روزمره مشكالت ترین شایع از یكي سردرد

 وقت عاسر در تا کندمي مجبور را افراد مواقع از بسیاری در که

بیش ازحد داروهای ضددرد  مصرف .کنند مراجعه پزشک به

 آن موجب به شود کهباعث اتفاق افتادن یک چرخه معیوب مي

 مصرف دارو زیاد فرد شود کهمي باعث درپيپي هایسردرد

 اثر کههمین و( پزشک نسخه به نیاز بدون داروهای اغلب) کند

 و باعث گرددبرمي  رود سردرد مي بین از تدریج به دارو

 یک طبق. دارد ادامه روند این و شوديم دارو تربیش مصرف

را مغز های سلول مسكن، داروهای حد از بیش مصرف نظریه،

 .شودميمجدد سردرد ایجاد باعث و کند ميتحریک 

اولیه  هایشود. سردردمي تقسیم ثانویه و اولیه دسته دو به سردرد

. شوندمل ميشا را هاسردرد بیشترین و هستند سردردها ترینشایع

 خیلي که است ممكن. هستند خطرناک کمتر سردردها این

 خطر رازی نیستند کننده نگران خیلي ولي باشند مزمن و دهندهآزار

 عموالم که هستند سردردهایي اولیه سردردهای. ندارندبردر را جدی

 شرایط هاآن بروز علل و ،دارد وجود آنها برای ارثي و ذاتي زمینه

شوند. يم ایجاد ها محرک برخي دلیل به اما باشد،نمي ریدیگ بالیني

 نوع ترینکه شایع تنشي ـ سردردهای1برخي از آنها عبارتنداز: 

 و عاطفي فشارهای و استرس اثر در اغلب. است اولیه هایسردرد

. اندکرده تجربه را سردرد نوع این بالغین بیشتر. شودمي ایجاد عصبي

 و است صورت و شانه گردن، سر، هکاس عضالت انقباض آن علت

میگرني،  هایسردرد ـ2.است عصبي هیجانات هم دلیل ترینمهم

 (.1-4) استشایع اولیه  سردردهاینوع دومین 

 که شودمي گفته هایيازسردرد نوع آن به ثانویه هایسردرد

 این. باشدمي گردن یا سر در اساسي ساختاری مشكل آن علت

 مغزی، خونریزی: ازقبیل دارند متعددی هایلتع سردردها نوع

 دلیل به ثانویه مغزی. سردردهای وورم و مننژیت یا تومور،

 امر این احتمال. کندمي بروز ای زمینه صدمات یا ها بیماری

 ثانویه، تهدید هایسردرد هایعلت از برخي که دارد وجود

 هنگام زود درمان تشخیص که باشد کشنده و فرد جان کننده

ـ 1تواند جان فرد را نجات دهد و برخي ازآنها عبارتند از: مي

 سفتي و تب عالئمي چون های ناشي از عفونت که وجودسردرد

ـ سردرد 2 .کندمي کمک سردرد نوع این تشخیص به گردن

مكانیسم  سهاز یكي  که جمجه ناشي از افزایش فشار داخل

 CSF نخاعيمغزی  مایع مقداراختالل مغز،  محتویاتاختالل 

 (.11(،)1-4دارد)مغز دخالت عروقي عملكرد در واختالل 

یژه بودن عالئم و مشابه بودن آنها اغلب پزشكان به و نزدیک

کند. اغلب پزشكان کم تجربه را در تشخیص دچار اشتباه مي

 علت تشخیص برای درد، خصوصیات بررسي بر پزشكان عالوه

 و نبض بررسي شامل بالیني کامل عاینهم یک معموالً سردرد

 چشم معاینه و مرکزی عصبي دستگاه کامل بررسي فشارخون،

 اتاقدام بر عالوه است الزم گاهي عالوه به. دهند مي انجام

(، MRIاسكن یا تي)سي برداریتصویر هایروش از فوق

 و يبینای بررسي میدان ،(مغزی نوار ثبت) الكتروانسفالوگرافي

شود مياستفاده سردرد علت تشخیص  براینیز ون خ آزمایش

(24،25.) 

توانند نقش های فازی ميها، سیستمبیماری در تشخیص

دانش پزشكي  1(. سانچز14 ،13 ،9 ،۷ ،5ای داشته باشند)ارزنده

متخصص را به عنوان رابطه فازی بین عالئم و بیماری نشان داد و 

(. ۶ ،5وع پرداخته است )با دقت به شرح این موض  2ادلسنیگ

با استفاده از یک جدول مصاحبه،   ۶و اوه 5کیم ، 4مون ، 3اهن

 روشي را براساس رابطه بین عالئم و بیماری سردرد ارائه داده اند

. در این مقاله سعي شده سیستمي ارائه شود که تجربه و (19)

. از آنجا که منطق فازی در  دانش فرد خبره را مدل سازی کند

از  ، ، توانایي بسیار باالیي دارد یف مفاهیم غیر دقیق و مبهمتوص

 است.شدهاستفادهسازیمدلاین ابزار جهت

 روش كار

ر د 1395-1393این مطالعه از نوع همبستگي مي باشدو از سال 

 مطب متخصص نورولوژی انجام شده است.

                                                           
1 Sanchez 
2 Adlassnig 
3 Ahn 
4 Mun 
5 Kim 
6 Oh 
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دقیق و مبهم را مدل مفاهیم غیر توانمي 1فازی نظریه به کمک 

. ابهام و عدم قطعیت در علم پزشكي امری بدیهي و مربوط کرد

توان ذات و ماهیت پزشكي است. با استفاده از تئوری فازی ميبه 

هایي طراحي کرد که مفاهیم و اصطالحات زباني و سیستم

سازی کرد و از دانش افراد متخصص در طراحي را مدلغیردقیق 

افزار عنوان یک نرما بهسیستم استنتاج فازی استفاده کرد و نهایت

های طالیي فرصت در اختیار پزشكان عمومي قرار داد که

صحیح را از دست ندهند. البته  تشخیص )افتراقي( نسبتا

برخي اطالعات و  های سیستم یا پارامترهای تشخیصي،ورودی

پارامترهای ابتدایي است که از خود بیمار یا همراهان کسب 

ستنتاج فازی بر پایه مجموعه های های اگردد. اساس سیستممي

فازی است. سیستم ارائه  آنگاه و استدالل–قواعد اگر  فازی،

طراحي ( Matlab) شده در این مقاله با استفاده از نرم افزار متلب

شده است و درگام اول به تشریح متغیرهای ورودی و توابع 

تابع ومتغیر خروجي  پردازد. درگام دومها ميعضویت آن

اگرـ آنگاه قواعد پایگاه تولید و کند مي معرفي راآن  تعضوی

گام درنیز سازی غیرفازی و  سازیفازی  و سوم گامدرفازی 

 باشد. ميچهارم 

تایي برآورد شد که  30براساس مطالعات اولیه در یک نمونه 

𝑝عبارتي% توانایي تشخیص دارد. به 90سیستم تا  =./9   

 فرمولاز  سیستم ارزیابيبرای نمونه حجم شد، سپس  برآورد

شد  محاسبه باشد( نامعلوم جامعه حجم که)زماني کوکران

𝑛ومقدار  =  دست آمد.به 150

عبارت  (باشد نامعلوم جامعه حجم که زماني)کوکران فرمول

𝑛  است از: =
𝑧∝ 2⁄

2     𝑝 (1−𝑝)

𝑑2، که در آن  𝑧∝ 2⁄
به فاصله   2

 05/0( بستگي دارد. هرگاه سطح خطا ∝اطمینان و سطح خطا )

 وخواهد بود  95/0 در نظر گرفته شود، سطح اطمینان برابر

     𝑧∝ 2⁄
2 = 𝑑   و1/9۶ =./.5 . 

و دو با استفاده از آزمون  SPSS افزارنرم کمک به در پایان

و توان ضرایب کاپا، کارایي  محاسبه دو و باای و خيجمله

 گیرد. قرار مي سیستم مورد ارزیابي

پارامتر  12به منظور تشخیص سردرد، ابتدا ورودیمتغیرهای 

                                                           
1Fuzzy Theory  

(، 1زباني رایج در تشخیص )جدول  ناسایي و براساس مفاهیم

ها تعریف شد. مثال های فازی هر یک از این پارامترمجموعه

 میكي از عالئ تبباشد. یكي از پارامترهای شناسایي تب مي

 آن طبیعي مقدار بدن از دمای آن در تواند باشد کهسردرد مي

 جابجا( set-point) مغز در دمایي ثبت نقطه و شده تربیش

 و است زابیماری عوامل برابر در بدن مبارزه نشانه تب. شودمي

 هایعفونت به نسبت بدن ایمني دستگاه دمایي پاسخ نیز گاهي

  (.10) شودمي تلقي داخلي

ای زباني تب را ، دارد و ندارد در نظر گرفته که متغیره

 trapmf (.5, .5, 1, 1) مجموعه تب دارد تابعي به صورت

ای است که مقادیر بیشتر است که به گونهیک تابع ذوزنقه ای

 وجود تب که دهدمي نشان را مقداری 1 باتابع عضویت 05از 

 به عنوان نمونه توابع عضویت تب و شدت سردرد و .دارد

نشان داده شده  3و 2و  1های ترتیب در نمودارسابقه سردرد به

 است.
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 پارامترهای تشخیصي ومتغیرهای زباني مورداستفاده در قوانین -1 جدول 
 متغییر زباني پارامتر تشخیصي

 دارد،ندارد تب

 دارد، ندارد دوبیني

 دارد، ندارد تشنج

 دارد ، ندارد استفراغ

 دارد ، ندارد اورا

د با بوهای خاصتشدی  تشدید میشود ، نمیشود 

 یابد یابد ، نمي بهبود مي (کردن یا فین)بهبود با بخوردادن 

سروصورت طرفه ، دوطرفه ، تمامي یک محل سردرد  

دار دار ، غیرضربان ضربان کیفیت سردرد  

شدید خفیف تا متوسط ، شدید تا خیلي شدت سردرد  

روز(، 3روز)ساعت،چندساعتتاچند4کمتراز مدت سردرد

هفته(تاچندماه4هفته(، چندهفته)4روزتاچندهفته)3از  چندسال) 4چندماه ، )) 3چندهفته ، )) 2چندروز، )(1) سابقه سردرد 

 

 

 

 

 
 

 تابع عضویت تب -1نمودار 
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 تابع عضویت شدت سردرد -2نمودار 

 

 
 

 تابع عضویت سابقه سردرد -۳نمودار 

 
 خروجی متغیرهای

شناسایي و تشخیص نوع سردرد  ،هدف ازطراحي این سیستم

باشد. متغیرهای خروجي عبارتند از: میگرن، تنشن، سردردهای مي

داخل جمجه.  افزایش فشار از ناشي و سردردهای ناشي از عفونت

  ،trimf (.25, .25 ,.25) مثال میگرن تابعي است به صورت

 . باتابع25 ای است که مقدار خروجيگونهبه یک تابع مثلثي،

یت دهد. تابع عضوتشخیص میگرن را برای بیمار مي 1ت عضوی 

 نشان داده شده است. 4خروجي در نمودار 
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 فازی قواعد پایگاه

 باشد. ایناین بخش شامل قواعد فازی ارائه شده برای سیستم مي

 23۷متخصص خبره صورت گرفته به صورت  قواعد که با مشورت

 هترجم بعداز خیره شد.آنگاه مشخص و در سیستم ذ -قاعده اگر

، (Fuzzy Reasoning)، با استفاده از استدالل فازی  دقیقغیر مفاهیم

مشخص  آنگاه-، اگر(Rule Fuzzy) ارزش منطقي هر قاعده فازی

(. دراستدالل فازی با استفاده از ترکیب 2۷-2۸گردد )مي

شود نتیجه گیری فازی، سعي ميو مكمل OR و ANDعملگرهای 

 .(31،گرفته شود) های شناخته شدهد فازی و واقعیتخاصي از قواع

 

 سازی فازیغیر و سازیفازی

 هایفازی، مدل های استنتاجدر این مرحله برای تعیین ویژگي

مختلف بررسي شد. از آنجایي که مدل فازی ممداني به خوبي قادر 

به  -min maxهای به ارائه تجارب انساني است، این مدل با مشخصه

( Centroid) و روش مرکز جرم OR-ANDان عملگرهای عنو

 ، نهایي شد. سازیرای غیر فازیب

 

 تایجن

بیمار مبتال به  150سردرد با استفاده از اطالعات  سیستم تشخیص

ارزیابي شد. این اطالعات از پرونده بیماراني استخراج  سردرد،

بودند و با عالئم  شد که در بیمارستان قائم مشهد درمان شده

تنشن، سردرد ناشي ، هم، به یكي از سردردهای میگرننزدیک به

از عفونت و سردرد ناشي از افزایش فشار داخل جمجه مبتال 

، صحت بودند. برای محاسبه میزان انطباق نتایج سیستم با واقعیت

 تنشن، ، میگرن سردرد سیستم بررسي شد. صحت سیستم برای

 داخل فشار افزایش از ناشي سردرد و عفونت از ناشي سردرد

دست آمد. برای نشان % به 95و  9۷ ، 93 ، ۸۶ترتیب  جمجمه به

دادن کارایي و توان سیستم در تفكیک موارد مبتال به سردرد 

میگرن، تنشن، سردرد ناشي از عفونت و سردرد ناشي از افزایش 

حساسیت و ویژگي  فشار داخل جمجمه، از مشخصه دقت،

، ۸5 ،93ترتیب و ویژگي سیستم بهحساسیت  دقت ، استفاده شد.

، ۸۶% برای سردردهای تنشي و 99،  55 ،91% برای میگرن و ۸۸

 برای%  9۷، ۸۸، ۸5و عفونت از ناشي های برای سردرد 99%، ۶۶

 .آمددستبهداخل جمجمه  فشارافزایش از ناشي  سردردهای

 با پرونده در شده ثبت تشخیص بین ارتباط میزان سنجش برای

 سیستم، عملكرد و کارایي تعیین برای و سیستم تشخیص

 همچنین و (Binomial Test) ایجملهدو آزمون کمکبه

 نسبت که گیری شد نتیجه (Chi-Square) دو خي آزمون

تست در .معناداری دارداختالف  ، درست و نادرست تشخیص

بیش  (٪۸2) درستتشخیص درصد که  شدبررسي  ایدوجمله

. میزان انطباق (p<001/0)استبوده  (٪1۸) تشخیص نادرست از

 بین تشخیص سیستم و تشخیص ثبت شده در پرونده بیمار نیز با

تابع عضویت خروجي -4 نمودار  
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 کاپا صورت گرفت. این ضریب برای توافقي ضریب از استفاده 
 

 تفسیر نتایج ضریب توافقي کاپا -2جدول 

 

ای سردردهای تنشني و بر (P<001/0) ۷1/0سردردهای میگرني 

۶5/0 (001/0>P) ۷4/0 عفونت از ناشي و برای سردرد 

(001/0>P) داخل فشار افزایش از ناشي سردرد برای تشخیص  و

بود. برای تفسیر مقادیر ضریب توافقي  (P<001/0) ۸4/0جمجه 

استفاده شد که مقادیر آن  ، 2و کوچ 1کاپا، از جدول الندکس

 تشخیص بین اساس این (. بر29شده است ) ارائه 2در جدول 

سردرد  مورد پزشک در سوی از شده ارائه تشخیص و سیستم

قوی  ارتباط عفونت از ناشي و سردردهای های میگرني و تنشني

 وجود خیلي قوی ارتباط ICPسردرد ناشي ازافزایش مورد و در

 .دارد

 

 بحث

 شایع از ردسرد و است شایع دنیا جای همه در سردرد بیماری

 بیماری برای دلیل چند.  است اعصاب و مغز بیماریهای ترین

 بلكه نیست بیماری یک سردرد اینكه یكي.  دارد وجود سردرد

 مختلفي هایبیماری از ایاست. مجموعه بیماری طیف یک

 عالمت تواندمي سردرد واقع در. کنندمي سردرد ایجاد که است

 ،باشد بیماری یک تنهایي به شخود یا باشد هابیماری از خیلي

که عالئم اولیه است.از آنجایي شایع و متنوع خیلي همین خاطربه

از افزایش  ناشي سردرد و عفونت از ناشي سردرد تنشن، میگرن،

هم دارد اغلب اوقات به زیادی شباهت فشار داخل جمجه

ویژه پزشكان کم تجربه را در تشخیص اولیه دچار پزشكان به

سبب اشتباهاتي که در تشخیص دقیق رو بهکند. از اینياشتباه م

هایي که از دانش دهد سیستماین سردردهای شایع رخ مي

موجود استفاده کرده و به حمایت از وظایف پزشكان 

که (. سیستمي13، 9، 5،۷پردازند، مهم و ارزنده خواهند بود)مي

سردرد اند به تشخیص فقط سه نوع وهمكارانش ارائه داده 3اهن

ای نیز که سردرد خوشه ای،اولیه میگرن و تنشن و خوشه

ها نظریه مجموعه فازی را پردازد. آنافتد، ميندرت اتفاق ميبه

                                                           
1 Landis 
2 Koch 
3 Ahn 

اند و به تعمیم یک کار گرفتهبرای تشخیص پزشكي سردرد به

و تخصیص درجه فازی به روابط بین عالئم و سه  جدول مصاحبه

یک روش تشخیصي سردرد نوع سردرد اولیه و در نهایت به 

(. سیستم ارائه شده در پژوهش حاضر به تشخیص 1۷پردازند )مي

پردازد تری از بیماری سردرد همراه با عالئم مشابه ميطیف وسیع

شود. و هم سردردهای اولیه و هم سردردهای ثانویه را شامل مي

کارگیری منطق فازی در توصیف مفاهیم غیر این سیستم با به

هم و با استفاده از تجربه و دانش فرد خبره مدلي را دقیق و مب

کند که منجر به تشخیص و افتراق سردردهای شایع طراحي مي

شده دارای صحت و  شود. سیستمي که در این پژوهش ارائهمي

دقت وحساسیت نسبتا خوبي است. اما باید توجه داشت که نتایج 

یک بیمارستان  های تنهاارزیابي این سیستم با استفاده از داده

های بیشتر از مراکز مختلف، مورد شده و الزم است با داده ارائه

توان درآینده به ارزیابي سیستم با استفاده بررسي قرار گیرد. مي

تر و بیشتری پرداخت و همچنین دامنه های متنوعاز داده

خصوص در زمینه سردردهای ناشي از تشخیصي سیستم را به

شي از افزایش فشار داخل جمجه عفونت و سردردهای نا

 گسترش داد.

 نتیجه گیری
 به تشخیص اهمیت وشایع  سردردهای عالئم بودن نزدیک به توجه با

 خبره سیستم ارزیابي و کارگیری به از حاصل مطلوب نتایج نیز و موقع

 شایع سردردهای افتراق و تشخیص در تواندمي  سیستم این پیشنهادی،

 .باشد مفیدبسیار 
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 و قدردانی تشکر 

ارشد آمار بیمارستان  کارشناسمرضیه طاهریخانم  سرکار از

صدیق صدیقه طاهره اصفهان و ازسرکارخانم منیرضیافتي 

مشهد که  قائم بیمارستان پرسنلکلیه تكنسین نوار مغز و همچنین

 سپاسگزاری مي شود. اندداشتههمكاری در این پژوهش 
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 Abstract 
Introduction: Headache is one of the most common medical complaints.The 

treatment types of headaches require the diagnosis of these types.The aim of 

this study was to distinguish and diagnose common  headaches by fuzzy 

logic and fuzzy system. 

Methods: A fuzzy expert system for the distinguish types of common 

headaches is presented, the Mamdani modeL was used in fuzzy inference 

engine using Max-Min as OR-AND operators and Centroid method was used 

as defuzzification technique. 

Results: The fuzzy system was evaluated using data obtained from 150 patients 

and showed 82% good agreement and high ability in terms of correct 

diagnosis. Accuracy, Precision, sensitivity, specificity of the system were 

86%, 93%, 85%, 88% for migraine , 93%, 91%, 55%, 99% for tension, 97%, 

86%, 66%, 99% for headaches resulting  from  infection and 95%, 85%, 88%, 

97% for headaches resulting from increase of ICP, respectively.The Binomial 

and Chi-Square Test evaluated that between correct and incorrect diagnosis 

was meaningful difference and the proportion of correct diagnosis (82%) was 

more than the incorrect diagnosis (18%) (P<0/001).To measure agreement of 

system results with the physician diagnosis, Kappa statistics was employed 

and showed a high relation,71% ,65%,74% and 84% for migraine, tension, 

headaches resulting from infection and headaches resulting from increase of  

ICP, respectively. 

Conclusion: According to proximity of common headaches symptoms, and 

importance of early diagnosis of headache, and favorable results of the 

implementation and evaluation of the suggested expert system, therefore this 

system can be very useful for diagnosis of common headaches with similar 

symptoms. 

 

Key words: Diagnosis, Expert system, Fuzzy logic, Headache, Primary 

headache, Secondary headache 
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