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JAK UNIKNĄĆ PUŁAPEK PRZY BUDOWANIU SIECI NEURONOWYCH? 

PRZEWIDYWANIE WYNIKÓW OPERACJI ZATOK PRZYNOSOWYCH 

Joanna Szaleniec, Katedra i Klinika Otolaryngologii, Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Wprowadzenie 

Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych (PZZP) jest schorzeniem bardzo powszechnym - 

szacuje się, że jego objawów może doświadczać nawet co dziesiąty mieszkaniec Europy. 

Dolegliwości zazwyczaj udaje się kontrolować dzięki leczeniu zachowawczemu, jednak 

w przypadku jego nieskuteczności metodą z wyboru jest operacja endoskopowa zatok 

przynosowych. Polega ona przede wszystkim na przywróceniu zaburzonego drenażu zatok. [3]. 

Leczenie operacyjne przynosi poprawę u zdecydowanej większości pacjentów. Znaczną re-

dukcję objawów zgłasza blisko 90% operowanych osób, a pozytywne efekty leczenia 

utrzymują się często przez wiele lat [4, 7]. Z tego względu obecnie operacja endoskopowa 

jest rekomendowaną metodą leczenia dla każdego chorego z PZZP, u którego nie udaje się 

kontrolować dolegliwości na drodze leczenia zachowawczego. 

Należy jednak zauważyć, że niektórzy z pacjentów nie uzyskują zadowalającej redukcji 

objawów po zabiegu. Można zatem założyć, że gdyby niskie prawdopodobieństwo uzyska-

nia poprawy na drodze operacyjnej dało się u tych osób przewidzieć już przed operacją, 

miałyby one szansę na uniknięcie nieskutecznej w ich przypadku procedury oraz poten-

cjalnych powikłań związanych z interwencją chirurgiczną. 
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Doświadczenie kliniczne wskazuje, że wyniki operacji endoskopowych zatok są do pew-

nego stopnia przewidywalne. Piśmiennictwo podaje liczne czynniki ryzyka niepowodzenia 

operacji endoskopowej zatok przynosowych [2,5,6,8,9,10,11,14], jednak dotychczas brak 

wieloczynnikowego modelu, który pozwoliłby na ich podstawie oszacować ryzyko niepo-

wodzenia indywidualnie u poszczególnych pacjentów. Tymczasem wiarygodne progno-

zowanie wyniku operacji ma istotne znaczenie dla właściwego kwalifikowania chorych do 

zabiegu. Również sami pacjenci mogą dzięki znajomości prognozy zweryfikować swoje 

oczekiwania w odniesieniu do możliwych do osiągnięcia efektów leczenia. 

Cel pracy 

Celem pracy była ocena możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych (rys. 1) 

w prognozowaniu wyników leczenia operacyjnego chorych z PZZP. Ponieważ za najistot-

niejszy cel leczenia pacjentów z PZZP uważa się redukcję lub eliminację dolegliwości 

subiektywnych (których uciążliwość w samoocenie pacjentów często nie koreluje z wyni-

kami badań obiektywnych), oceniając wyniki leczenia brano pod uwagę nasilenie objawów 

zgłaszane przez pacjentów. 

 

Rys. 1. Sztuczna sieć neuronowa. 
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Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych  
w realizacji celu pracy 

Dlaczego sztuczne sieci neuronowe? 

Do prognozowania efektów leczenia operacyjnego chorych z PZZP wykorzystano sztuczne 

sieci neuronowe. O wyborze tej metody zdecydował fakt, że – jak wynika z doświadczenia 

klinicznego i analizy piśmiennictwa – ostateczny wynik leczenia operacyjnego zatok przy-

nosowych zależy od wielu oddziałujących równocześnie czynników, przy czym zależności 

te mogą mieć charakter nieliniowy. Ponadto nie jest znany algorytm pozwalający oszaco-

wać szansę na pozytywny wynik leczenia na podstawie obecnych u pacjenta poszczegól-

nych czynników ryzyka. Sieci neuronowe są narzędziami, które pozwalają modelować 

takie właśnie wieloczynnikowe nieliniowe zależności. Jednocześnie samoczynnie w proce-

sie uczenia dopasowują się do danych, dzięki czemu nie wymagają formułowania wstęp-

nych hipotez dotyczących matematycznego charakteru zależności między zmiennymi 

wejściowymi (w omawianym przypadku: czynnikami ryzyka) a zmiennymi wyjściowymi 

(tu: efektem zabiegu). Sieci neuronowe mają zdolność samodzielnego odnajdywania reguł 

i zależności metodą uczenia się na podstawie przykładów [13]. 

Grupa badana – zmienne wejściowe i wyjściowe 

W celu zbudowania modeli predykcyjnych utworzono bazę danych zawierającą informację 

o 183 pacjentach leczonych operacyjnie z powodu PZZP w Klinice Otolaryngologii Uni-

wersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. 

Zmienne wejściowe wykorzystywane przez modele stanowiły dane uzyskane przed opera-

cją. Pochodziły one z wywiadu, badania laryngologicznego oraz badań obrazowych (tomo-

grafia komputerowa). 

Istotny element wywiadu stanowił kwestionariusz samooceny uciążliwości objawów cho-

roby. Ogólne nasilenie dolegliwości chorzy oceniali w skali 10-stopniowej z wykorzysta-

niem zmodyfikowanej skali wizualno-analogowej VAS (rys. 2), natomiast uciążliwość 
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każdego z objawów niezależnie w skali 4-stopniowej (rys. 3). Zestawienie wszystkich 

zmiennych wejściowych przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Zestawienie zmiennych wejściowych wykorzystywanych przez modele neuronowe. 

Zmienne wejściowe 

płeć 

wiek 

obecność polipów nosa 

skrzywienie przegrody nosa 

nasilenie zmian w tomografii komputerowej 

(skala 24-stopniowa) 

radykalność zabiegu 

histopatologia – dominacja eozynofili w nacieku 

czas trwania objawów 

astma 

nadwrażliwość na aspirynę 

alergia 

refluks 

liczba przebytych polipektomii 

liczba przebytych operacji endoskopowych zatok 

nasilenie dolegliwości przed zabiegiem: 

ogólnie (w skali 10-stopniowej VAS) 

objawy oceniane w skali 4-stopniowej: 

niedrożność nosa 

wydzielina z nosa 

spływanie wydzieliny 



 

Copyright © StatSoft Polska 2015, info@DaneWiedzaSukces.pl 

 

63 

 

Zmienne wejściowe 

kaszel 

kichanie 

ból twarzy 

ból czoła 

ból głowy 

dolegliwości uszne (ból, uczucie pełności) 

zaburzenia węchu 

zmęczenie 

nieprzyjemny zapach z ust (fetor ex ore) 

ból zębów 

 

Rys. 2. Zmodyfikowana skala wizualno-analogowa (VAS) służąca do samooceny nasilenia  

objawów PZZP w skali 10-stopniowej (rysunek pochodzi z pracy doktorskiej autorki). 
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Rys. 3. Tabela służąca do samooceny nasilenia poszczególnych objawów PZZP w skali 

4-stopniowej (rysunek pochodzi z pracy doktorskiej autorki). 

Jako zmienne wyjściowe odzwierciedlające wynik zabiegu traktowano dane z kwestionar-

iusza analogicznego do opisanego powyżej, ale wypełnianego 3- 6 i 12 miesięcy po zabie-

gu. Zestawienie zmiennych wyjściowych, dla których budowano modele neuronowe, poda-

no w tabeli 2. 

Analizy przeprowadzano oddzielnie dla chorych, którzy wypełnili kwestionariusz 3-6 mie-

sięcy po zabiegu (grupa I - 140 osób) i dla tych, u których wyniki leczenia oceniono rok po 

operacji (grupa II – 72 osoby). 
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 Tabela 2. Zestawienie zmiennych wyjściowych. 

Zmienne wyjściowe 

nasilenie dolegliwości po zabiegu: 

ogólnie (w skali 10-stopniowej VAS) 

zmiana nasilenia dolegliwości po zabiegu: 

ogólnie (zmiana w skali 10-stopniowej VAS) 

objawy oceniane w skali 4-stopniowej: 

niedrożność nosa 

wydzielina z nosa 

spływanie wydzieliny 

ból twarzy 

ból głowy 

zaburzenia węchu 

zmęczenie 

Aby wyjaśnić opisany powyżej wybór zmiennych wejściowych, należy podkreślić, że 

celem niniejszej pracy było opracowanie narzędzi prognostycznych mogących znaleźć zas-

tosowanie w praktyce klinicznej. Analizy użyteczności tworzonych dotychczas modeli 

predykcyjnych wykazały, że na możliwość ich praktycznego wykorzystania wpływa 

między innymi dostępność niezbędnych danych wejściowych [15]. Modele wymagające 

przeprowadzania dodatkowych, potencjalnie kosztownych i czasochłonnych badań diag-

nostycznych, na ogół nie znajdują szerokiego zastosowania. Z tego powodu w niniejszej 

pracy dopuszczono do wykorzystania w modelowaniu jedynie takie dane, jakie są rutyno-

wo dostępne dla każdego pacjenta kwalifikowanego do operacji endoskopowej zatok 

przynosowych.  
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Propozycja algorytmu optymalizacji modeli neuronowych 

Wszystkie obliczenia statystyczne wykonano, korzystając z pakietu statystycznego 

Statistica. 

Budowane modele miały charakter sieci klasyfikacyjnych, tj. ich zadaniem było odpowied-

nie przyporządkowanie przypadków do jednej z dwóch zadanych klas. Tworzenie modeli 

przebiegało metodą „uczenia z nauczycielem”. W pracy wykorzystano wyłącznie trójwar-

stwowe sieci typu MLP, czyli perceptrony wielowarstwowe mające jedną warstwę ukrytą. 

Jak wiadomo, nie istnieje uniwersalna metoda prowadząca do uzyskania optymalnego mo-

delu neuronowego dla konkretnego problemu. Z tego względu na potrzeby niniejszej pracy, 

celem usystematyzowania postępowania, opracowano jednolity schemat prowadzenia 

eksperymentów dla każdej z przewidywanych zmiennych (rys. 4). 

 

Rys. 4. Schemat prowadzenia badań zmierzających do stworzenia optymalnego modelu 

neuronowego dla każdej z przewidywanych zmiennych. 

W każdym przypadku poszukiwania optymalnego modelu obejmowały dwa etapy – ogólny 

i szczegółowy. 

Pierwszy etap eksperymentów miał na celu wstępne, orientacyjne ustalenie potencjalnie 

najbardziej obiecujących parametrów sieci dla rozważanego zagadnienia. W tym etapie 

OPTYMALIZACJA MODELI 
NEURONOWYCH

ETAP I (OGÓLNY)

• poszukiwanie najkorzystniejszego wektora wejściowego

• ocena liczby neuronów ukrytych

• tworzenie finalnego modelu

ETAP II (SZCZEGÓŁOWY)
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dokonywano przede wszystkim systematycznej analizy zmian efektywności działania sieci 

w zależności od liczby i rodzaju zmiennych wejściowych oraz liczby neuronów ukrytych.  

Drugi etap stanowiła próba zbudowania konkretnej sieci możliwie najlepiej modelującej 

analizowane zjawisko. Eksperymenty prowadzone w drugim etapie opierały się na wyni-

kach uzyskanych w etapie pierwszym, ale ze swej natury miały mniej uporządkowany 

charakter, ponieważ w przypadku każdego z finalnie wybranych modeli w ostatniej fazie 

jego optymalizacji na bieżąco podejmowano decyzje o kierunku jego dalszych modyfi-

kacji, zależnie od empirycznie ustalanych indywidualnych właściwości sieci. 

Analiza grup modeli zamiast oceny pojedynczych modeli 

Ze względu na znaczny wpływ efektów losowych (zwłaszcza wstępnego rozkładu wag 

synaptycznych) na ostateczną efektywność uzyskiwanej sieci, porównywanie jakości 

pojedynczych modeli o różnych architekturach nie może stanowić podstawy do uznania 

konkretnej architektury za „bardziej obiecującą” od innej. Często się zdarza, że sieć 

o architekturze gorzej nadającej się do modelowania rozważanego zjawiska uzyskuje 

przypadkiem lepsze wyniki niż model o potencjalnie właściwszej architekturze, jeśli przy-

padkowo zostanie dla niej wylosowany bardziej korzystny początkowy zestaw wag. Na 

ogół jednak sieci o podobnej architekturze (poza przypadkami skrajnie korzystnego lub 

skrajnie niekorzystnego losowania) cechują się zbliżoną efektywnością w rozwiązywaniu 

konkretnego zadania. 

Z tego względu w pierwszym etapie eksperymentów dla każdej zadanej architektury two-

rzono grupę 100 różnych sieci. Następnie w sposób globalny porównywano ich efektyw-

ność z grupami zawierającymi także po 100 sieci o innych architekturach. 

Przykładowo: aby zdecydować, który z wektorów wejściowych jest bardziej „obiecujący”, 

budowano po 100 sieci dla każdego wektora wejściowego i oceniano, dla którego z wekto-

rów modele uzyskują na ogół najniższe błędy (obliczano minimum, maksimum i medianę 

wartości błędu dla całej grupy 100 sieci). 
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W podobny sposób wybierano liczbę neuronów ukrytych. Budowano 100 sieci mających 

określoną liczbę neuronów ukrytych i oceniano przeciętną efektywność uzyskanych mode-

li, a następnie zmieniano liczbę neuronów ukrytych o 1, ponownie budowano 100 modeli 

i porównywano ich jakość z wynikami uprzednio testowanej grupy sieci. W ten sposób, 

systematycznie dodając neurony ukryte, dążono do wytypowania najwłaściwszej archi-

tektury modelu. 

Prowadzone w ten sposób analizy pozwalały równocześnie ocenić, czy złożoność modelu 

nie jest zbyt duża lub zbyt mała dla analizowanego zadania. Jeśli obserwowano, że w zbio-

rze 100 sieci o zadanej architekturze na ogół błędy uczenia są znacznie niższe od błędów 

walidacji i testowania, wnioskowano, że takie modele są za duże, mają tendencję do prze-

uczania (overfitting) i należy zredukować wektor wejściowy lub liczbę neuronów ukrytych. 

Jeśli natomiast większość ze 100 modeli o zadanej architekturze nie osiągała wcale dob-

rych jakości uczenia, wnioskowano, że modele te mogą być zbyt małe lub wektor 

wejściowy zawiera zbyt mało informacji. 

Taka metoda postępowania jest czasochłonna i wymaga systematyczności, ale pozwala wy-

ciągać na bieżąco wnioski o właściwym ukierunkowaniu dalszych eksperymentów. Należy 

podkreślić, że zaobserwowanie opisywanych powyżej zjawisk w pojedynczych modelach 

nie dowodziłoby jednoznacznie, że architektura sieci jest nieprawidłowa. Mogłoby to 

wynikać z rozmaitych efektów losowych. Jednak powtarzanie się podobnych wyników dla 

100 modeli o jednakowej budowie pozwala wnioskować, że stwierdzane efekty wynikają 

właśnie z ich architektury i sugeruje, w jaki sposób należy tę architekturę modyfikować. 

Opisany powyżej algorytm postępowania został opracowany przez autorkę na potrzeby 

omawianej pracy i opiera się w głównej mierze na dotychczasowym własnym doświad-

czeniu. Może on jednak być rekomendowany jako zweryfikowany doświadczalnie sposób 

wyboru architektury sieci neuronowej przy rozwiązywaniu także innych zagadnień z wyko-

rzystaniem rozważanej tu techniki modelowania.  
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Redukcja wektora wejściowego 

Cechą charakteryzującą bazę danych wykorzystywaną w omawianej pracy była duża liczba 

potencjalnych zmiennych wejściowych przy ograniczonej liczbie przypadków. Jest to 

sytuacja często spotykana w badaniach medycznych i przyrodniczych. Tymczasem do sku-

tecznego uczenia sieci neuronowych potrzeba tym więcej przypadków uczących, im 

większa jest liczba połączeń w sieci. 

Nie istnieje uniwersalna reguła określająca, jakie dokładnie powinny to być proporcje, ale 

dla większości badań prowadzonych przez autorkę sprawdzała się reguła, którą wprowa-

dzili Andrea i wsp. [1]. Określa ona stosunek liczby przypadków uczących do całkowitej 

liczby parametrów sieci dostosowywanych w trakcie uczenia, wyrażony następującym 

wzorem:  

  

gdzie U oznacza liczbę przypadków uczących, natomiast I, H i O odpowiednio liczbę 

neuronów w warstwie wejściowej, ukrytej i wyjściowej. Aby działanie sieci było prawidło-

we, zdaniem autorów metody wartości  powinny mieścić się w przedziale od 1,8 do 2,2. 

Modele, dla których wartość  jest większa od 3, na ogół nie mają zdolności nauczenia się 

wszystkich istotnych cech zbioru uczącego, podczas gdy wartość  bliska 1 świadczy 

o nadmiernej złożoności modelu, co może dawać mu możliwość zbyt dokładnego dopaso-

wania do zbioru uczącego i skutkuje utratą zdolności do generalizacji wiedzy. 

W sytuacji, gdy liczba przypadków uczących jest ograniczona, konieczne jest zmniejszenie 

liczby połączeń w sieci, co w pierwszej kolejności można uzyskać, zmniejszając liczbę 

zmiennych wejściowych, a co za tym idzie – neuronów wejściowych (redukcja wektora 

wejściowego). 

𝜌 =
𝑈

 𝐼 + 1 𝐻 + (𝐻 + 1)𝑂
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Aby wybrać tylko niektóre z dostępnych licznych zmiennych wejściowych, w omawianej 

pracy posługiwano się następującymi metodami: 

  analiza statystyczna wpływu poszczególnych zmiennych wejściowych na rozważane 

zmienne wyjściowe (wybierano tylko te zmienne wejściowe, od których zmienna wyj-

ściowa była statystycznie istotnie zależna), 

 analiza wzajemnych korelacji zmiennych wejściowych (usuwano z wektora wejścio-

wego zmienne wzajemnie skorelowane), 

 analiza wrażliwości modelu dla poszczególnych wejść sieci neuronowej (analizę tę 

można przeprowadzić automatycznie w pakiecie Statistica  odrzucano te zmienne, dla 

których iloraz błędu uzyskanego przez sieć bez danej zmiennej wejściowej i błędu 

uzyskanego z kompletem zmiennych wejściowych był <1), 

 metody doboru cech wykorzystujące sieci neuronowe probabilistyczne (algorytmy 

krokowe  metoda krokowa postępująca i krokowa wsteczna, algorytmy genetyczne). 

Ocena jakości uzyskiwanych modeli 

Dokonując wyboru finalnych modeli prezentowanych w niniejszej pracy, kierowano się 

następującymi kryteriami: 

 najniższy błąd walidacji i testowania, 

 najwyższa jakość walidacji i testowania, 

 błędy walidacji i testowania nie są znacząco wyższe, a jakości walidacji i testowania 

znacząco niższe niż (odpowiednio) błąd i jakość uczenia (brak spełnienia tego kry-

terium oznaczałby niedostateczną zdolność modelu do generalizacji i sygnalizowałby 

potencjalne przeuczenie), 

 brak ewidentnie zbędnych zmiennych wejściowych potwierdzony w analizie wrażli-

wości (brak spełnienia tego kryterium sugerowałby, że istnieje możliwość dalszych 

modyfikacji i poprawy działania modelu), 
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 wartość parametru  (omówionego wyżej) zawarta w przedziale sugerującym odpo-

wiednią złożoność modelu, 

 brak ewidentnych „artefaktów” w dokonywanych predykcjach (na przykład przewidy-

wania zawsze takich samych wyników u wszystkich pacjentów). 

Podział zbioru danych na podzbiory: uczący, walidacyjny i testowy 

Przed przystąpieniem do tworzenia modeli neuronowych konieczne jest przeprowadzenie 

podziału zbioru danych na podzbiory: uczący, walidacyjny i testowy. Każdy z wymie-

nionych podzbiorów powinien zawierać dane reprezentatywne dla całej opisywanej 

zależności.  

Jak wykazały wcześniejsze doświadczenia, korzystanie z podziału losowego może prowa-

dzić do błędnej interpretacji uzyskiwanych wyników. W szczególności wylosowanie zbyt 

„łatwego” zbioru walidacyjnego i testowego powoduje, że model niemający rzeczywistej 

zdolności do generalizacji daje niskie błędy walidacji i testowania. W związku z tym może 

zostać uznany za efektywny, podczas gdy jego skuteczność w odniesieniu do nowych przy-

padków pozostanie niezadowalająca. 

W celu wyodrębnienia podzbiorów: uczącego, testowego i walidacyjnego, z których każdy 

byłby możliwie najbardziej reprezentatywny dla całego zbioru danych, w niniejszej pracy 

posłużono się metodą wstępnego orientacyjnego podziału dostępnych przypadków na 

skupienia. Podział na skupienia przeprowadzono w programie Statistica, wykorzystując 

grupowanie metodą k-średnich. Następnie z każdego ze skupień wyodrębniono przypadki 

uczące, testowe i walidacyjne (w stosunku 70%:15%:15%). Ten sposób postępowania 

zwiększał szansę na to, że jeśli wśród całej badanej grupy (oraz przypuszczalnie całej 

populacji chorych z PZZP) istnieją pewne „podgrupy” chorych w pewien sposób do siebie 

podobnych, to reprezentanci każdej z "podgrup" znajdą się zarówno w podzbiorze uczą-

cym, jak i walidacyjnym oraz testowym. Dzięki temu ucząca się sieć neuronowa mogła 

zapoznać się z każdą „podgrupą” w procesie uczenia oraz wykazać swoją efektywność 

względem wszystkich „podgrup” w trakcie walidacji i testowania. W związku z tym można 
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oczekiwać, że jakość predykcji dla zupełnie nowych przypadków – czyli pacjentów kwali-

fikowanych do operacji w przyszłości (czy też dla całej populacji chorych z PZZP) – 

będzie zbliżona do jakości predykcji dla zbioru testowego. 

Przekształcenia zmiennych na potrzeby sieci klasyfikacyjnych 

Spośród sieci klasyfikacyjnych najłatwiejsze do uczenia i interpretacji uzyskanych wyni-

ków wydają się te, których zadaniem jest podział przypadków jedynie na dwie klasy. 

Oczywiście zmienna wyjściowa w takich sieciach musi przyjmować tylko dwie wartości 

(na przykład 0 lub 1). Tymczasem dostępne zmienne wyjściowe przyjmowały wartości od 

0 do 10 (ogólne nasilenie dolegliwości w zmodyfikowanej skali VAS) lub od 0 do 3 (nasi-

lenie każdego z objawów oceniane niezależnie). W związku z tym konieczne było odpo-

wiednie przekształcenie tych zmiennych. Brane były przy tym pod uwagę dwa założenia. 

Po pierwsze: istotne było, aby dokonany podział miał sens kliniczny. Po drugie: wskazane 

było, aby w każdej z dwóch klas znalazła się w przybliżeniu taka sama liczba przypadków, 

ponieważ znaczne zaburzenia tej równowagi (np. stosunek rzędu 10:1) mogą zakłócić 

proces uczenia sieci neuronowych, prowadząc do „faworyzowania” jednej z odpowiedzi. 

Przyjęto jednak, że kryterium kliniczne ma zdecydowanie prymat nad kryterium 

„statystycznym”. 

Sposób realizacji tych założeń zostanie wyjaśniony na przykładzie zmiennej określającej, 

czy po operacji doszło do zmniejszenia ogólnego nasilenia objawów czy też nie. W tym 

celu należało ustalić, jaką zmianę nasilenia objawów w skali 10-stopniowej należy uznać 

za klinicznie istotną. Analiza piśmiennictwa [12] sugerowała, że zauważalna dla pacjenta 

jest dopiero zmiana o co najmniej 2 punkty w skali VAS. Przyjęto zatem, że zmniejszenie 

dolegliwości o 2 lub więcej punktów zostanie zaklasyfikowane jako „sukces”. Jako „niepo-

wodzenie” traktowana była poprawa o mniej niż 2 punkty, brak jakiejkolwiek zmiany lub 

pogorszenie. 

Jak się okazało, tak zdefiniowany „sukces” operacji osiągnięto u około 80% chorych, 

a „niepowodzenie” u 20%. Zdecydowano jednak utrzymać przyjęty podział, ponieważ – 
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jak wskazuje doświadczenie i analiza piśmiennictwa – odzwierciedla on proporcje wyni-

ków leczenia w całej populacji (zdecydowana przewaga zadowalających wyników leczenia 

nad niepowodzeniami). 

Wyniki i dyskusja 

Nasilenie większości dolegliwości związanych z PZZP udało się z powodzeniem progno-

zować przy pomocy sztucznych sieci neuronowych u 70-94% pacjentów (por. tabela 3). 

Przewidywalność poszczególnych zmiennych była zależna od tego, na ile przykłady 

zawarte w zbiorze uczącym zawierały informacje o zależnościach między zmiennymi 

wejściowymi a zmienną wyjściową. Trudność prognozowania nie zawsze była możliwa do 

wstępnej oceny wyłącznie na podstawie danych z literatury i analizy statystycznej zależ-

ności między zmiennymi wejściowymi a zmienną wyjściową, ponieważ sztuczne sieci 

neuronowe były w stanie zamodelować również takie zależności, których nie udało się od-

kryć przy użyciu prostych testów statystycznych. 

Tabela 3. Jakość testowania osiągnięta przez najlepsze modele neuronowe dla poszczególnych 

zmiennych wyjściowych. 

Zmienna wyjściowa grupa I grupa II 

ogólne nasilenie dolegliwości 79% 82% 

zmiana nasilenia dolegliwości 94% 82% 

niedrożność 85% 70% 

wydzielina 75% 70% 

spływanie 70% 91% 

węch 84% 90% 

ból twarzy 80% 90% 

ból głowy 79% 80% 

zmęczenie 75% 82% 
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Jak pokazuje tabela 3, niektóre z analizowanych objawów okazały się łatwiej przewidywal-

ne od pozostałych. U niemal wszystkich pacjentów udało się prawidłowo przewidzieć, czy 

w ciągu kilku miesięcy po zabiegu nastąpi zauważalna poprawa w zakresie ogólnego nasi-

lenia objawów PZZP. Najtrudniejsze okazało się prognozowanie, na ile uciążliwa może 

być po operacji obecność wydzieliny z nosa. 

Warto podkreślić, że wszystkie oceny jakości działania modeli neuronowych przedstawio-

ne w tej pracy oparte są na analizach działania modeli przy próbach prognozowania przy-

padków pochodzących ze zbioru testowego, rozłącznego w stosunku do zbiorów: uczącego 

i walidacyjnego, używanych wcześniej do formowania modelu. 

Można założyć, że wartości ocen, uzyskane przez modele sieci przy ich testowaniu, nie są 

istotnie zawyżone, ponieważ w trakcie eksperymentów podjęto stosowne kroki mające 

zapobiegać selekcji modeli, dla których dane dotyczące efektywności były mało wiarygod-

ne. W tym celu dokonano starannego wyboru zbioru testowego oraz zachowywano szcze-

gólną ostrożność w trakcie oceny modeli. W szczególności odrzucano te modele, których 

cechy wskazywały na niską rzeczywistą zdolność do generalizacji. Można zatem założyć, 

że próby zastosowania opracowanych modeli dla nowych przypadków (tj. w celu progno-

zowania wyników leczenia u chorych operowanych w przyszłości) nie powinny dać wyni-

ków gorszych, niż to wynika z jakości testowania modeli przedstawionych w tej pracy. 

Jednocześnie jednak należy podkreślić, że przedstawione wyniki można w pewnym sensie 

traktować zaledwie jako dolną granicę możliwości sztucznych sieci neuronowych w odnie-

sieniu do analizowanego zagadnienia. Ze względu na specyfikę funkcjonowania tego 

rodzaju modeli istnieją możliwości dalszego rozwijania opracowanych w ramach tej pracy 

sieci i potencjalnie otrzymania modeli o znacznie wyższej efektywności. Dzięki przepro-

wadzonym w tej pracy eksperymentom można też wskazać najbardziej obiecujące kierunki 

kontynuacji badań. 

Prowadząc badania z użyciem sztucznych sieci neuronowych, nigdy nie można mieć pew-

ności, że uzyskany model jest najlepszym z możliwych do zbudowania dla określonego 
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zbioru danych. Nie da się (w ogólnym przypadku) udowodnić, że zostało odnalezione 

minimum globalne funkcji błędu, a nie tylko pewne minimum lokalne. W trakcie poszuki-

wań możliwie najbardziej efektywnej sieci neuronowej wiele zależy od przypadku, na 

przykład od wstępnego rozlosowania wartości parametrów sieci przed rozpoczęciem ucze-

nia. Można zatem wyobrazić sobie sytuację, w której na skutek korzystnego zbiegu 

okoliczności w trakcie kolejnych eksperymentów prowadzonych w dokładnie ten sam 

sposób i dla tej samej bazy danych, otrzymuje się przypadkowo znacznie lepszy model. Co 

więcej, ze względu na nieprzewidywalną, trudną do bezpośredniej interpretacji i kontrolo-

wania specyfikę funkcjonowania sieci neuronowych, nawet drobna zmiana w poczynio-

nych założeniach (na przykład odmienny sposób kodowania danych wejściowych) może 

nieoczekiwanie skutkować znaczącymi zmianami w działaniu modeli. Z tego względu 

poszukiwań najlepszego możliwego do uzyskania modelu w praktyce nigdy nie można 

uznać za zakończone. 

Oceniając możliwość zastosowania sieci neuronowych do przewidywania wyników lecze-

nia chorych z PZZP w praktyce klinicznej trzeba potraktować opisane w tej pracy badania 

jako eksperymenty prowadzone w niewielkiej skali – to znaczy jako swego rodzaju „doś-

wiadczenie laboratoryjne”. Dla porównania: modele rzeczywiście używane na co dzień 

przez lekarzy w praktyce klinicznej stanowią efekt prac prowadzonych niejako „w skali 

przemysłowej”. Podstawą do ich stworzenia nie były bazy danych zebrane przez pojedyn-

czą osobę na potrzeby badań naukowych, ale niejednokrotnie doświadczenia całych towa-

rzystw naukowych, dotyczące setek tysięcy pacjentów. Można założyć, że włączenie do 

badań znacznie liczniejszej grupy chorych pozwoliłoby dalej zwiększać wiarygodność 

dokonywanych prognoz. 

Celem zaprezentowanych w tej pracy badań nie było w związku z tym zbudowanie sieci 

neuronowych gotowych do zastosowania w praktyce, ale opracowanie metod budowania 

takich modeli oraz przedstawienie dowodów na to, że wykorzystanie tego rodzaju narzędzi 

do realizacji założonych celów jest zasadne i efektywne. Uzyskane wyniki jasno wskazują, 

że wyniki leczenia operacyjnego chorych z PZZP są w dużym stopniu przewidywalne. 
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Ponadto dowiedziono, że wystarczy dysponować zaledwie podstawowymi informacjami na 

temat pacjenta, aby dokonać stosunkowo trafnej predykcji. Oznacza to, że istnieje możliwa 

do wymodelowania zależność między danymi, traktowanymi w tej pracy jako zmienne 

wejściowe, a przewidywanymi zmiennymi wyjściowymi. 

Warto również wspomnieć o pewnej pobocznej obserwacji poczynionej w toku ekspery-

mentów prowadzonych na potrzeby niniejszej pracy. Zaobserwowano mianowicie, że wiele 

spośród najefektywniejszych modeli neuronowych wykorzystywało jako zmienne wej-

ściowe informacje o nasileniu objawów choroby przed operacją. Odnotowując tę obser-

wację należy podkreślić, że w dostępnym piśmiennictwie nie odnaleziono wzmianek 

o wykorzystywaniu przez innych autorów do celów predykcyjnych zmiennych opisujących 

subiektywną samoocenę dolegliwości dokonywaną przez pacjenta przed zabiegiem. W nie-

których pracach autorzy analizowali jedynie zależność między nasileniem konkretnego 

pojedynczego objawu przed zabiegiem i po nim. W niniejszej pracy zdecydowano się nato-

miast podjąć próbę oceny wzajemnych związków między poszczególnymi objawami. 

Istnienie tego rodzaju zależności w odniesieniu do każdej z analizowanych zmiennych 

wyjściowych potwierdziły zarówno analizy statystyczne, jak i zachowanie testowanych 

modeli neuronowych. 

Obserwowane zależności mogą sugerować, że wśród chorych z PZZP istnieją pewne nie 

wyodrębniane dotychczas różniące się rokowaniem podgrupy pacjentów, a charakteryzu-

jące się odmiennymi „konfiguracjami” objawów klinicznych. Można także podejrzewać, że 

samoocena dolegliwości dokonywana przez chorego zależy nie tylko od obiektywnych 

uwarunkowań związanych z chorobą, ale także od jego indywidualnej wrażliwości na 

poszczególne objawy, której wyraz można znaleźć w kwestionariuszu przedoperacyjnym. 

Oczywiście należy pamiętać, że sieci neuronowe zasadniczo nie służą do wyjaśniania natu-

ry modelowanych zjawisk, a ich działanie nie poddaje się łatwo interpretacji ze względu na 

trudności w prześledzeniu procesów przetwarzania danych w ich wnętrzu. Wykorzystanie 

przez model określonego zestawu zmiennych wejściowych nie stanowi dowodu na to, że 

między opisywanymi przez nie czynnikami a zmienną wyjściową istnieje rzeczywisty 
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związek przyczynowo-skutkowy. Z tego powodu wszelkie próby interpretacji zachowań 

sieci, na przykład w celu identyfikacji czynników ryzyka mających wpływ na wyniki 

leczenia określonej choroby, wymagają daleko idącej ostrożności. 

W toku badań przeprowadzonych dla potrzeb niniejszej pracy obserwowano jednak bardzo 

często, że w trakcie powtarzanych wielokrotnie eksperymentów polegających na poszuki-

waniu optymalnych modeli pewne koincydencje wejść i wyjść powtarzały się wyraźnie 

częściej niż inne. W szczególności obserwowano, że najefektywniejszych predykcji 

określonej zmiennej wyjściowej dokonywały modele wykorzystujące pewien konkretny 

(za każdym razem ten sam) zestaw zmiennych wejściowych. Ten wybór najkorzystniej-

szych zmiennych wejściowych powtarzał się, mimo stosowania różnych metod doboru 

cech. Dzięki zastosowaniu metody testowania grup liczących po 100 sieci, a nie pojedyn-

czych modeli, możliwe było (ponownie) obserwowanie tego rodzaju tendencji w sposób do 

pewnego stopnia niezależny od efektów losowych. 

Analiza opisanych powyżej zachowań sieci neuronowych upoważnia do wnioskowania, 

że wyodrębnione (często wybierane jako optymalne) zestawy zmiennych wejściowych 

miały szczególnie istotne znaczenie dla predykcji określonych zmiennych wyjściowych. 

Warto na marginesie tych rozważań zauważyć, że wykorzystanie sztucznych sieci neurono-

wych do przewidywania efektów leczenia stwarza szanse zauważenia również takich zależ-

ności, które byłyby trudne do odkrycia tradycyjnie stosowanymi metodami statystycznymi, 

(sprowadzającymi się w większości badań do prostych porównań grupy pacjentów narażo-

nych na określony pojedynczy czynnik ryzyka z grupą nie wykazującą takiego narażenia). 

Obserwacja działania modeli korzystających z różnych wektorów wejściowych może mia-

nowicie wskazywać na istnienie pewnych zależności nieliniowych lub relacji wieloczyn-

nikowych, chociaż oczywiście nie wyjaśnia ich mechanizmu ani charakteru. 
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Podsumowanie 

Efektywne modele predykcyjne mogą być skutecznymi narzędziami wspomagającymi 

decyzje terapeutyczne lekarza i dającymi podstawy do wyrażania świadomej zgody na 

leczenie przez pacjenta. Obecnie przed podjęciem decyzji o poddaniu się operacji pacjenci 

na ogół są informowani, jaki odsetek chorych uzyskuje poprawę po zabiegu. Posługując się 

sztucznymi sieciami neuronowymi, lekarz mógłby przedstawić choremu bardziej szczegó-

łową prognozę uwzględniającą występujące u niego indywidualne uwarunkowania 

wpływające na spodziewany efekt terapii. 

Większość pacjentów poddaje się leczeniu ze względu na jedną lub kilka dolegliwości, od 

której ma nadzieję się uwolnić. Dzięki modelom predykcyjnym można ocenić, czy u danej 

osoby należy się spodziewać ustąpienia określonych objawów, czy też istnieje duże ryzyko 

ich utrzymywania się mimo przeprowadzenia operacji. Wprowadzenie tego typu modeli do 

codziennej praktyki klinicznej powinno ograniczyć liczbę zabiegów kończących się niepo-

wodzeniem, dzięki wspieraniu decyzji o odstąpieniu od operacji u chorych, u których 

prawdopodobieństwo osiągnięcia oczekiwanych rezultatów na skutek tego rodzaju terapii jest 

niewielkie. U tych osób preferowane powinno być odpowiednie leczenie zachowawcze. 

Ponadto udzielenie choremu kwalifikowanemu do operacji rzetelnej informacji o tym, na 

jakie efekty powinien liczyć, a jakich nie ma podstaw się spodziewać, może pomóc 

uniknąć nieuzasadnionych roszczeń pacjentów, w opinii których wynik leczenia okazuje 

się niezgodny z wcześniejszymi wyobrażeniami. Odstąpienie od operacji u osób mających 

niewielkie szanse na wyniesienie z niej korzyści pozwoliłoby również na lepszą dystry-

bucję środków i łatwiejszy dostęp do leczenia zabiegowego dla tych chorych, u których 

rzeczywiście można uzyskać zadowalające efekty na drodze operacyjnej. 

Neuronowe modele predykcyjne mają szansę znaleźć zastosowanie w codziennej praktyce 

wszystkich lekarzy opiekujących się chorymi z przewlekłym zapaleniem zatok przynoso-

wych. Gotowe modele mogą zostać bez trudu udostępnione w formie prostych w obsłudze 

programów do zainstalowania na dowolnym komputerze lub nawet telefonie 
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komórkowym. W związku z tym wydaje się, że najważniejszą barierą, jaka musi zostać po-

konana, zanim sztuczne sieci neuronowe rzeczywiście zaczną wspomagać pracę klini-

cystów, nie są potencjalne problemy merytoryczne czy techniczne, ale nieufność 

potencjalnych użytkowników w stosunku do nowego, nietypowego narzędzia. 
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