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 چکیده 
باشهد   ههای علهو و علایهات حرامهی مهی     کارهای مرتبط بهه اتها   ترین ترین و سختتوان به عنوان پیچیدهرا می یهوشیب

 است  این کهار  مرز مرگ یسفر توان تحریک بدن بیلار برپایه مختو نلودن میزان هوشیاری آن دانست که علالًبیهوشی را می

ای حامع از داروها و دزهای مختاه  اسهت    کامو و تجربه بوده و نیازمند داشتن تخصصی یهوشیب نیمتخصص یبر عهده ریخط

در ایهن   شهود  های هلراه با درد، کلای طوالنی و متی مرگ بیلار مهی سازی بیهوشی معلوالً سبب حرامیعدم کنترل و بهینه

وگیری از ههای نهوین در دهدد کنتهرل میهزان دز و حاه      بکارگیری فناوریاند تا راستا متخصصین مهندسی بیهوشی سعی نلوده

های نوین بکهارگیری ههوم مصهنوعی و یهادگیری     مشکالت بیهوشی بیلاران در طی علایات حرامی نلاید  یکی از این فناوری

بندی بهینه با دقت باال اقدام بهه کنتهرل میهزان دز    علیق است  یادگیری ماشین یا علیق با استفاده از روندهای ارزیابی و طبقه

ان مرگ را ناشی از این مسئاه بسیار کاهش داده است  چنین تکنولوژی نوینی بسهته بهه شهرایط    داروهای بیهوشی نلوده و میز

 های قابو توحهی هلراه است  در این مطالعه به مرور آن پرداخته گردیده است ها حدید بوده و با چالشکنونی بیلارستان

 

  وینفناوری نهوم مصنوعی، یادگیری علیق، مهندسی بیهوشی، کلیدی:  کلمات

 

 
 همقدم -1

 نیه و ا رودیمه  شیکه تا مرز مهرگ په   آیدبشلار می یدر واقع سفر یهوشیب بوده و ایدهیچی، کار دشوار و پیهوشیب ندیفرآ

به  ،یحرام انیرا بعد از پا لاریرا بشناسند و ب یمرگ و زندگ نیب یاست که مرزها یهوشیب نیمتخصص یبر عهده ریخط فهیوظ

 نهد یتها فرآ  برنهد یاز داروهها را بهه کهار مه     ایمجلوعه یهوشیب نیمتخصص هداف،ا نیبه ا دنیرس ی  برابازگردانند یقبا یزندگ

 ی  اسهتفاده از داروهها  نهد ینلا یریو از مرکات عضالت و حاهوگ  میرا تنظ لاریرا مختو، علاکرد تنفس و قاب ب لاریب یاریهوش

  باشهند یمناسب مه  یهوشیب کی یالزمه یهلگ ،یعضالن هایدرد و شو کننده نیتسک هایمشخص، مسکن یهوشبر با دوزها

علهو درد   نیدر مه  لهار یب ،یعدم سرکوب مناسهب درد و در  مسه   ویبه خواب رود، اما به دل یهوشیب نیدر م لاریچه بسا ب

و  یارهوشهی است کهه عهدم   ایداروها به اندازه نیبه کار بردن ا کند،یم دایپ تیکه در علو اهل یاز موضوعات یکیداشته باشد  

در  تی  با وحهود محهدود  دینلا یریحاوگ لاریب ییدارو تیمال از مسلوم نیکند و در ع جادیرا ا یحرام کاتیتحرعدم پاسخ به 

شده است، اتفا  نظر  ویتشک یمداقو از سه حزء علاکرد یهوشیموضوع که ب نیبر سر ا نیاغاب محقق ،یهوشیب زمیدر  مکان

 یهوشه یب ندیفرآ(  به عبارت دیگر، Lee et al., 2018) شوندیم مرکتییو ب دردیی، بیصنوعسه حزء شامو خواب م نیدارند  ا

-عکهس  ایبه دورت نبود پاسخ و  توانیرا م ندیفرآ نی  اگرددیمحسوب م یدر انجام علو حرام یار ارکان اساس یکیبه عنوان 
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(، عهدم امسهاس درد و شهو شهدن     یهوشه ی)علق ب یاریعدم هوش ینلود  سه رکن اساس  یتعر ندیناخوشا کاتیحرالعلو به ت

 یبه علق مناسب یابیبه منظور دست لار،یبه ب یقیتزر ینرخ دارو نییتع ،یهوشیکنترل ب ستمی  در واقع هدف سباشدیعضالت م

 یقه یو تزر یاستنشهاق  یبه دو دهورت گازهها   یمتفاوت یهوشیب ی  امروزه از داروها(Nguyen-Ky et al., 2011) است یهوشیاز ب

 یو پروپوفهول  دارو  یاستنشهاق  یگازهها  زءح  زوفاورانیهالوتان و اشامو به چند نلونه  توانیشود که میاستفاده م یدرون رگ

 یانیفشهار متوسهط خهون شهر     یرگیه شامو اندازه یهوشیسنجش علق ب یبرا یمختاف های  رومباشندیم یدرون رگ یقیتزر

(MAPاندازه ،)یستولیفشار س یرگی (SAP ،)الکتروانسهفالوگرام   ایه  یمغهز  ههای گنالیو سه  ایچهه یماه هایگنالیاستفاده از س

(EMGوحود دارد ) اشاره نلود؛ (Wingert et al., 2021 ) 

تالم  تواندیآن م هایزهیاز انگ یکیانجام گرفته است  که  یهوشیب ندیفرآ سازیمدل یبرا یمتعدد هایتاکنون تالم

مدل مناسب استفاده شود    یتود کیمطاوب است که از  اریکنترلر، بس یطرام یباشد  برا یهوشیب ندیفرآ ونیاتوماس یبرا

رابطه  یبرا یفیبه دنبال تود قتیدر مق شودیزده م یمرف سازیاز مدل یوقت میدحبت کن یهوشیب اتیدر ادب میاگر بخواه

و  کردندیم قیتزر یهوشیب یدارو لاریماقه باز  به ب و ی  در گذشته، به دورت تجربمیهست لاریبدن ب یمقدار دارو با اثر آن رو

 قیتزر تیفی  اما امروزه با بکار بردن کنترل ماقه بسته، کدادندیم صیرا تشخ یهوشیعلق ب ،ینیو بال یکینیکا هاییابیبا ارز

به  گریامر، د نیو اکاسته شده است  یهوشها و تجارب متخصص بیبه مهارت ادیز هاییاست و از وابستگ افتهیدارو بهبود 

 ( Maspero et al., 2020) شودیو خودکار انجام م کیدورت اتومات

 

 مفهوم و فرآیند بیهوشی -2
فقدان  انیب یگرفته شده است که برا Insensibility یبه معن Anaisthaesia یونانیاز واژه  یهوشیکنترل هوشلند سطح ب

 یبافت عصب تیکه باعث کاهش فعال شودیالقاء م ییداروها اهیبوس شییهو  برودیاز بدن به کار م یبخش ایمس در هله 

وحود داشته است   یعلوم یهوشیدر مورد ب یقابو توحه  یتعر یکیفارماکولوژ دگاهی  از دشودیم CNS ای ایهینام ،یموضع

داروها  یتوسط برخ رانلایدرد در ب تیریمد  مؤثر باشد یعلوم یهوشیدر ب تواندیم یمرکز یدستگاه عصب کیدپرس و تحر

( به algesicفقدان و ) ی( به معنan) تشده اس ویواژه از دو قسلت تشک نی  اشوندیم دهینام Analgesicکه  شودیانجام م

دانست  دیاست که نشان دهنده کاهش مس درد است پس با یاز اثربخش یدرد اغاب در اثر درحات متفاوت تیریدرد  مد یمعن

ادطالح  نی  چند(Maspero et al., 2020) کند جادیرا ا یدرد یمالت خاص از ب کی دید درد نباض یدارو کی زیکه تجو

 ,.Chowdhury et al) مدهییم حیبه اختصار توض ویکه در ذ رودیو ضد درد به کار م یهوشیب یشرح اثرات داروها یمعلوالً برا

2021): 

 یبرا یطور علومادطالح ب نی  اباشدیبطور معلول دردنا  م که یکیعدم وحود درد در تحر ی: به معنAnalgesiaال (  

 رود  یآگاه به کار م لاریمالت در ب نیشرح ا

را شرح  بیکه آس یشود  واژها یم جادیبالقوه ا ایو  یواقع یبافت بیکه با آس یو تجربه عاطف ندی: مس ناخوشاPainب(  

 دهد  یم

  زرهای  ترانکوالشودیم لاریکه باعث آرام شدن ب یرف شدن اضطراب و نگراناز برط یرفتار ناش ریی: تغTranquilization( پ

که باعث  ییشرح داروها یاز افراد برا یاری  به هر مال بسشوندیم یمنجر به آرام بخش زیکه بعد از تجو باشندیم ییداروها

 استفاده کنند  anti-anxiety ایو  anxiolyticاز واژه  دهندیم حیترح شوند،یآرامش م جادیکاهش اضطراب و ا

اطراف  طیعلدتا به مح لاریاست  ب یو هلراه خواب آلودگ شودیمشخص م یمرکز ونیکه با دپرس ی: مالتSedationت(  

 دردنا  پاسخ دهد   کاتینسبت به تحر تواندیاما م ستیخود آگاه ن
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مالت  نی  اشودیم داریب یبه آسان لاریه بک یطور شوندیم قیخواب عل جادیهستند که باعث ا یی: داروهاNarcosis( ث

 نداشته باشد  دردییب نکهیا ایهلراه باشد و  یدرد یملکن است با ب

به  لاریاست که ب CNS ونیخواب است که در اثر دپرس هیشب ای یخواب مصنوع یشبیه القا یمالت کی: Hypnosisج(  

  شودیم کیتحر یرامت

 بدن   ینوام یکاهش مس درد در برخ ،یعموض مسیی: بLocal anesthesiaچ(  

 یعصب رسان یبدن معلوالً براساس الگو یبزرگتر اما محدود  نوام ی: مس نکردن درد در نوامRegional anesthesia( ح

  شودیم  یتعر

 یرکزاعصاب م ستمیس ونیدپرس یالقاء شده با دارو است که قابو کنترل است ول یاری: عدم هوشGeneral anesthesiaخ(  

 هایو مس و مرکت و رفاکس دارنشدهیب دیشد یایخ کاتیتحر اهیبه وس لاریمالت ب نیآن قابو برگشت است  در ا دردییو ب

  شودیخودمختار کم م

 یبرا یکاف یدردیو ب یعضالن یشا ،یفراموش ،یاریکه عدم هوش یهوشیاز ب ی: مالتSurgical general anesthesiaد(  

  کندیفراهم م یحرام

 یشود  داروها را برایمادو م کیمتعادل که با استفاده هلزمان چند دارو و تکن یهوشیب ای: Balanced anesthesiaذ(  

 یعضالن یشا ،یدرد یب ،یعبارت از فراموش یهوشیکه ماالت ب دهندیهدف قرار م یهوشیماالت ب یمجزا برا یوامدها جادیا

  باشندیم کیاتونوم هایرفاکس رییو تغ

 کیلبیل ستمیاست که بطور مجزا برس نیمثو کتام ییداروها اهیالقا بوس یانفکاک یهوشیب ای: Dissociative anesthesia( ر 

دورت که  نی  به اشودیمشخص م یعضالن یمالت سفت کی اهیبوس یهوشیفرم از ب نی  اکندیاثر م یقشر ،یو بخش تاالموس

 نکهی  مگر اماندیم یباق زین ی  انقباضات عضالت اسکاتماندیم یدورت فعال باق به زیباع ن هایو رفاکس ماندها باز میچشم

 به هلراه آن استفاده شود  یمرکز ای یطیمح یشو کننده عضالن کی ایو  یقو یآرام بخش یدارو کی

 

 یهوشیعمق ب یبررس هایروش -3

 تیخصود نیبود  مهلتر لاریب یراسخت ب یشیو آزما یدغدغه ذهن کیحراح  یبرا یعلو حرام 1۸۶2از سال  شیپ

نداشت  واژه  یچندان تیاما موفق شدیاستفاده م یمختاف هایکاهش درد از روم یحراح مهارتش نبود باکه سرعتش بود  برا

بار به عنوان  نیاول یاتر و کاروفرم برا تروژن،ین دیاکس ی  گازهااستابداع شده  1۸4۶توسط الیور وندل هوللز در سال  یهوشیب

استفاده  یبودن نه اتر و نه کاروفرم امروزه در حرام یکننده در قرن نوزدهم مورد استفاده قرار گرفت، به حهت سلمسیب

 یعلق خواب آلودگ یرگی  اندازهرددا یرگیقابو اندازه هاییبه خروح ازین یو کنترل سطح خواب آلودگ ونی  اتوماسشوندینل

 نیاز محققان و شرکت ها به دنبال بهتر یاریآن داده نشده است  بس یبرا ییواب نهاح چیو ه ردگییاغاب مورد بحث قرار م

  (Wang et al., 2020) کند  یرا تود یکه بتواند سطح خواب آلودگ باشندیم یپارامتر

را  یهوشیب یاز دارو یبا توحه به تجربه و مهارت خود، مقدار یهوشیروم معلول، متخصص ب در: کیکالس هایروم

ها، اشک مردمک ها )مانند ضربان قاب، فشار خون، اندازه یآن راتییو تغ لاریب یکینیو کا ینیبال میعال یو با مشاهده زیتجو

 نیکه ا ییاز آنجا آورد،دست میبه لاریب یهوشیاز علق ب ینیها، شکو تنفس و     ( تخلمرکت اندام ق،یتعر زانیم زم،یر

 ( Wang et al., 2020) ستین ینانیروم قابو اطل نیا ند،باشینل یرگیقابو اندازه رهایمتغ

را در  یهوشیب یماده کی یاثرات ضد درد و خواب آور میکه بطور مستق  نگیتوریمان هایروم: نگیتوریمان هایروم

مداقو آن را به  ندیناخوشا یویر-یکه اثرات قاب دهندیامکان م یهوشیب نیبه متخصص کنند،یم یابیارز یمدت علو حرام

-گنالتر سیاست، مغز و بطور خاص یهوشیب یداروها ی( هدف اداCNS) یاعصاب مرکز ستمیکه که س ییبرسانند  از آن حا

شاهد  یهوشیحامعه ب ریاخ هایقرار گرفته و در سال یهوشیب نیمتخصص ژهی( مورد توحه وEEGالکتروانسفالوگرام ) یمغز های
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 نیخلرا به منظور ت لاریکورتکس ب یکیالکتر تیفعال تورهایمان نیبوده است  ا EEG بر یمبتن یاریهوش توریمان نیتوسعه چند

-یم BIS ای یفیشاخص دو ط تورها،یمان نیاز ا یکی  نامندیم یهوشیعلق ب سیو آن را اند کنندیم یکل یو یهوشیعلق ب

 ستمیس کالیتوسط آسپکت مد BISاخص بوده و هنوز منتشر نشده است  ش یدورت اسرار شرکتآن به قیدق تمیکه الگور باشد

 هایستمیآن را در زمره س 2۰۰3( در سال FDA) کایآمر یدارو و  سازمان غذا (Wang et al., 2020) ابداع شد 1۹۹4در سال 

 کایمغز در آمر نگیتوریمان یفناور هایمواست که در توسعه راه یشرکت ستم،یس کالیاعالم نلود  آسپکت مد یبرتر هوشبر

تا  لاریاز ب یشتریرا با دقت ب یهوشیعامو ب زانیتا م کندیبه هوشبر کلک م یعلوم یهوشیدر ب BIS  شاخص کندیم تیفعال

در  وامر بوده  نیاز ا یریشگیعلو و پ نیم هاییاریهوش ی، آشکارسازBIS توریکند  ضرورت ساخت مان نییتع گرید لاریب

از  لاریبرگشت ب ای یکاوریکاهش زمان ر لار،یب یهوشیب تیناسب با وضعدز دارو مت ترقیدق میتنظ سبب کیتکن نیا جهینت

کاهش عوارض  ،یلارستانیب هاینهیو کاهش هز یلارستانیب هایتخت ترعیگردم سر کاهش مصرف دارو، ،یهوشیمالت ب

  (Ladefoged et al., 2019) گرددیم یهوشیب ترقیبا کنترل دق یاضاف یاز دارو یناش یحانب

 زانیمختا  از حلاه م هایشیو آزما یبرداشته شده در الکتروانسفالوگراف یآمار و مجلوعه پارامترها هیبر پا BIS شاخص

هلراه  یالکتروانسفالوگراف یپارامترها ریاز ز نیسنگ ای  مجلوعهکندیعلو م یقند خون )گاوکوز( در طول حرام کیمتابول

بدون  نگیتوریمان کی، BIS  دهدیم ویو اساس محاسبه آن را تشک هیپا فته،ایشیراآ یفرکانس و طی  آمار-زمان یدامنه آمار

( CNS) دهنده دستگاه اعصاب مرکزینشان 1۰۰-۰ نیب BIS ری  مقادشودیم بندیمیتقس 1۰۰تا  ۰است که از  EEGوامد از 

 ۶۰برابر  BIS ،یاریطح هوشکاهش س شانگرن ۹۰-۷۰ نیب BISاست   EEGو عدد دفر نشانگر خاصه و سکوت در  داریفعال و ب

و خطرنا  خواهد بود و ملکن است فرد دچار  قیعل یایخ یهوشیب ینشان دهنده 4۰کلتر از  BISسبک و  یهوشینشانگر ب

-  دستگاه اندازهباشدیم 5۰بطور متوسط برابر  ای ۶۰تا  4۰ نیب یمطاوب در اتا  علو حرام یهوشیگردد  علق ب یقاب ستیا

بعنوان اغتشام، مقاومت  ایچهیماه گنالیس افتیدردد در ت،یکل کیبه دورت  یهوشیعلق ب شیه نلاب یهوشیعلق ب یریگ

 یاز حلاه عواما ایچهیماه هایگنالیس  (Abel et al., 2021) باشدیم لاریاز سر ب یمغز گنالیس افتیدر تیفیک تاًیو نها دهایل

 گنالیس یمناسب برا اتریو ف شگرینلا یدارا CSMگردند، دستگاه یظاهر م BIS یخروح گنالیدر س زیهستند که به عنوان نو

 هب برد،یکامو به سر م یاریو هوش یداریدر ب لاریب یوقت ایچهیماه گنالیس ی  بطورکاباشدیهرتز م ۷5۸۰ یدر بازه فرکانس

  از گرددیظاهر م یدر خروح یزیبه عنوان نو گنالیس نیکامو، ا یهوشیدر ب ،یعلو حرام یدر ط زین یاما گاه د،آییوحود م

سفت شدن  ،یشو کننده عضالن یدارو قیعدم تزر ،یعلو حرام یدردآور در ط کاتیبه موارد واکنش به تحر توانیحلاه م

به منظور  یاترمیدستگاه د رینظ یو خارح یقو یکیالکتر هایدانیوحود م و دردزا، مسییب یداروها قیدر اثر تزر هاچهیماه

 یهوشیدر هنگام ب ایچهیماه گنالیدر به وحود آمدن س یکه عواما دستگاه الکتروکاتر  برابرم ایمرارت و  هایمعالجه به وس

 ایچهیماه گنالیبه عات وحود س تواندیم BIS یخروح گنالیدر س شیافزا ( Ladefoged et al., 2019) اشاره نلود باشند،یم

و در  شودیاعلال شده به او بررس کاتیو تحر لاریب ایچهیماه گنالیس دیا باابتد BIS گنالیس شیبه هنگام افزا نیباشد  بنابرا

به  یهوشیب یدارو قیتزر ،ایچهیگنال ماهیاز عدم وحود س نانیگردد و بعد از اطل قیتزر کننده عضالنیشو یدورت الزم دارو

 EEG گنالیاز س زیمذف نو تمیمجهز به الگور CSMدستگاه  نیانجام گردد  هلچن لار،یب یاریمنظور کاهش سطح هوش

 ز،یاز هرگونه نو یعار یادیتا مد ز یافتیدر یمغز گنالیداشت که س نانیاطل توانیم جهی  در نتباشدیم لاریاز مغز ب یافتیدر

 وحود دارد که شامو لارانیب BIS یرگیدر اندازه زین هاییتی  محدودباشدیم یپزشک زاتیتجه ریبه هنگام استفاده از سا یمت

دستگاه در  کارآییدستگاه و عدم یژهیو یدهایدر اتا  علو، گران بودن ل BIS نگیتوریمان هایمحدود بودن تعداد دستگاه

در به  یکه عواما) باشدیم  BISدستگاه  یدهایحهت نصب ل ازیمناطق مورد ن بودنن اریسر و گردن )در اخت یاعلال حرام

  (Abel et al., 2021) اشاره نلود باشند،یم یهوشیدر هنگام ب ایچهیماه گنالیوحود آمدن س

مختا  بدن مورد مطالعه قرار  هایو حذب دارو، غاظت دارو در بافت عینحوه توز ی: به منظور بررسلاریانتخاب مدل ب نحوه

-یم یمنطقموثر، ساده و  د،یمدل مف کی یمدل نلودن اثر دارو وحود دارد  مدل چند قسلت یبرا یمختاف های  رومردگییم
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غاظت دارو در  میمدل نلودن اثر دارو، تنظ هی  هدف اولرودیدارو بکار م قیتزر یوتریکامپ یاز کاربردها یاریکه در بس باشد

خون و  یغاظت دارو در بدن به خصوص در پالسلا میمستق یرگی  اما اندازهباشدیاز بدن مثو مغز م یبخش ایخون  یپالسلا

در نظر  دیاما با شوندیثابت فرض م ،یهوشیب یاثر دارو یموردنظر، پارامترها های  در مدلستین رپذیامکان یمغز به رامت

 ,.Litjens et al) داشت میخواه یپارامتر تقطعیبا عدم یو مدل گرددینقض م هیفرض نیبدن، ا یکیولوژیزیف رییداشت که با تغ

2019)   

 توانندها میمدل نی  اباشندیمناسب م ییاثر دارو یبررس یبرا ،یچند قسلت هایاز مدل یاری: بسکیفارماکوکنت مدل

-هیدارو را شب عیتوز توانندیم یبه رامت یسه قسلت ایدو  یمدل ها ،یهوشیب یچهار قسلت باشند  در داروها ایشامو دو، سه 

که  باشندیم هاییارگان ایخون  هایاست  قسلت اول، شامو رگ رپذیانعطافاما  دهیچیپ ،ی  مدل سه قسلتندینلا سازی

مانند  یحانب هایو قسلت سوم، ارگان ایچهیماه هایقسلت دوم، بافت ه،یدارند، مانند کبد، مغز و کا یادیز یعرو  خون

و در  باشدیم ترجیرا یمدل پستان که یو مدل پستان ایرهیوحود دارد، مدل زنج اند  دو نوع مدل سه قسلتیپوست و استخوان

  (Litjens et al., 2019) گرددیئه مبخش ارا نیا

 

 رویکرد هوش مصنوعی و یادگیری عمیق -4

  تاکنون دآیها به مساب میاز دانش یاریبس یکه نقطه تالق باشدیگسترده و فعال م اریموزه بس کی( AI) یهوم مصنوع

کامالً قابو در   دهیپد نیه نشده است و اآن توافق داشته باشند، ارائ یدانشلندان بر رو تیواژه که اکثر نیاز ا یحامع  یتعر

که چگونه  نیعبارت است از مطالعه ا یهوم مصنوع  ،یندارد  طبق تعر یوامد  یتعر زهنو« هوم»واژه مادر آن،  رایاست ز

لانگونه که   هدهندیرا انجام دهند که در مال ماضر، مردم آن را بهتر انجام م ییتا بتوانند کارها میرا توانلند ساز وترهایکامپ

انسان ساده  یکارها برا نیاست که ا نیتوسط ماش ییاانجام دادن کاره یدر هوم مصنوع یچالش ادا داست،یفو  پ  یاز تعر

 وهیش یچهره و درفاً از رو دنیخانواده را بدون د یاز اعضا یکیمثال شلا ملکن است  یدشوار است  برا اریبس وتریکامپ یو برا

به اهداف  دنیرس یبرا یاضیر دهیچیپ هاییدشوار خواهد بود  تئور نیماش یکار برا نیاما ا د،یکن ییاشناس یراه رفتن به رامت

رو  نیو درمان روبرو است و از ا صیتشخ هاییدگیچیخود با پ تیدر ماه ،ی  موزه عاوم پزشکشوندیموزه، به کار گرفته م نیا

را به خود حاب  یتوحه متخصصان موزه پزشک ،یریگمیتصل بانیپشت هایستمیس جادیا ویبه دل یهوم مصنوع هایروم

به  ای یمصنوع ی( است  شبکه عصبANN) یمصنوع یعصب های بندها شبکهاز انواع طبقه(  Abiodun et al., 2018) کرده است

انتها اعلال دانش و در  شینلا ،ینیماش یریادگی یبرا نینو یمحاسبات یها و روم ها ستمیس یعصب یها تر شبکه زبان ساده

ها تا  گونه شبکه نیا یادا یدهی  اتندهس دهیچیپ یها از سامانه یخروح یها پاسخ ینیب شیدانش به دست آمده در حهت ب

دانش  جادیو ا یریادگیها و اطالعات به منظور  پردازم داده یبرا یستیز یعصب ستمیکارکرد س یوهیگرفته از ش الهام یمدود

 یادیزاز شلار  ستمیس نیپردازم اطالعات است  ا یسامانه یبرا دیحد ییساختارها جادیا ده،یا نیا یدیقرار دارد  عنصر کا

و توسط  کنند یهلاهنگ علو ممسئاه با هم کیمو  یشده که برا ویبا نام نورون تشک وستهیپ العاده بهم فو  یعنادر پردازش

ها  ساول هیبق ندیبب بیساول آس کیها اگر  شبکه نی  در اندکن ی( اطالعات را منتقو میسی)ارتباطات الکترومغناط ها ناپسیس

 ها ستمیس نیدر ا یریادگی  اند یریادگیها قادر به  شبکه نیباشند  ا میآن سه یدر بازساز زیو ن کرده،را حبران نبود آن توانند یم

که در دورت دادن  کند یم رییتغ یا به گونه ها ناپسیها وزن س با استفاده از مثال یعنی رد،یگ یدورت م یقیبه دورت تطب

   (Abiodun et al., 2018) کند دیتول یپاسخ درست ستمیس د،یحد یها یورود

 یها گنالیبه منظور پردازم س یخط التیمتعدد تبد یها هیاست که از ال ینیماش یریادگیاز  یا رشاخهیز قیعل یریادگی

و با  کند،یم میتقس یتر ساده میرا به مفاه دهیچیروم هر مفهوم پ نیدر ا نی  ماشکند یاستفاده م ریمانند ددا و تصو یمس

به نظارت کامو انسان  یازین بیترت نیها است و بد  آن یبرا یریگ میکه قادر به تصل رسدیم یا هیپا میروند به مفاه نیا یادامه
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 یدارد، نحوه یادیز تیاهل قیعل یریادگیکه در  ی  موضوعستیدر هر لحظه ن نیمشخص کردن اطالعات الزم ماش یبرا

را که  یدیزمان اطالعات کا نین در کلتریباشد که ماش یبه نحو دیبا نیاطالعات است  ارائه دادن اطالعات به ماش یارائه

 افتیدر یورود ی( هر نورون تعدادCNNکانولوشن  ) یکند  در شبکه عصب افتیرا در ردیبگ میها تصل با استناد به آن تواند یم

را  ایجهینت یرخطیغ ویتابع تبد کی  در انتها با استفاده از کندیرا محاسبه م هاها در ورودیسپس مادو ضرب وزنکرده، 

 ,SVM)مثو  نهیتابع هز کها هنوز ینوع شبکه نیدهد  ایرا ارائه م رپذیمشتق از،یتابع امت کیارائه دهد  کو شبکه هلچنان 

Softmaxیبازگشت یشبکه عصب  اً مرتبط دارندتلام هیال کیآخر،  هی( و در ال (RNNا )پردازم  ها در واقع برایشبکه نی

هستند، اما  گریکدیمستقو از  هایو خروح هایتلام ورود یمعلول یشبکه عصب کیبه وحود آمدند  در  ردنباله دا هایگنالیس

کاله  ینبیشیحلاه به دنبال پ کیشلا در  دیبد باشد  به عنوان مثال فرض کن یایخ تواند،یم دهیا نیاز موارد ا یاریدر بس

 ینبیشیپ یرا به درست یکاله بعد تواندیمسالاً نل ردیبگ ادی راکالات  نیکه شبکه نتواند روابط ب یدر دورت دیهست یبعد

 رسدینظر مبه  نطوریا ی  در تئورکندیاست؛ را ضبط م دهیتاکنون د اند که اطالعاتینوع مافظه کی ها دارایشبکه نی  اکند

و  ستین نطوریکنند؛ اما در علو ا ستفادهرا ضبط و از آنها ا یدنباله طوالن کیاطالعات موحود در  توانندها میشبکه نیکه ا

 کی( FNN) خورشیپ یشبکه عصب کی  کنندیدورت که فقط اطالعات چند گام قبو را ضبط م نیبه ا باشد،یمحدود م اریبس

 نی  در واقع ادهند ینل ویچرخه را تشک کیدهنده آن  ویتشک یوامدها انیدر آن اتصال م است، که یمصنوع یشبکه عصب

 یمصنوع ینوع شبکه عصب نیتر و ساده نیاول خورشیپ ی  شبکه عصبباشد یم یبازگشت یعصب یها از شبکه اوتشبکه متف

  در واقع اطالعات باشروع از باشد یحاو مکه حهت آن رو به  کند یمرکت م ریمس کیشبکه اطالعات تنها از  نی  در اباشد یم

  هلانطور که گفته شد در روند یم یخروح یها وحود( به سلت گره ورتپنهان )درد یها هیو گذر از ال یورود یها گره )نورون(

 ( LeCun et al., 2015) وحود ندارد یدور ایشبکه ماقه  نیا

 

 مروری بر یادگیری عمیق در مهندسی بیهوشی -5

 یاز تعداد یهوشیارائه دادند، متخصص ب یعضالن هایاعتلاد و مستقو از رفاکس روم قابو کی( 2۰۰۹هلکاران )و  یشاه

-یاستفاده م لاریمالت ب نییبر خط حهت تع یریگ-)مانند فشار خون، تعر ، اشک، مرکت بدن و  ( و اندازه یکینیعالئم کا

 ستمی( س2۰1۷هلکاران ) باف وشال  ابدییکاهش م یعضالن یعصب یهاهکنند دعالئم بعد از استفاده از مسدو نیا تی  اهلکند

Infus-O.R افزار نرم کند،یکار م یسیمغناط یکه با کدهاStanpump منظور کاهش نقش فرد متخصص در که ارائه شده به

( در 2۰1۹هلکاران ) و ونگیحکنترل ماقه بسته انجام گرفته است   یهابا استفاده از روم یادیز هایتالم یهوشیب نمی

مختا  مجلوعه داده  طیو شرا ریبر مسب مقاد یبازگشت ینشان دادند که از شبکه عصب یدر پژوهش قیعل یریادگی طهیم

 بندیکالس یبرا یژگیو ( از استخراج2۰2۰و هلکاران ) کنگ  استاستفاده شده  یهوشیب یسطح دارو نییتع یبرا یورود

 هاییژگیاستفاده کردند  تعداد و یو حنگو تصادف یخط ونیرگرس و،نینیزیسپترون، بپر یشبکه عصب هایتمیتوسط الگور

در  ره؛یغو  تیخون هلچون هپات شاتیقد، وزن، آزما ت،یمرتبط با سن، حنس ،یهوشیب یدز دارو زانیم صیتشخ یمدنظر برا

حنگو   تمیالگور ی، برا۷/۷۰  هایژگیکو و یپرسپترون برا یشبکه عصب تمیالگور یبرا یدرست ارینظر گرفته شده است  مع

 (2۰2۰و هلکاران ) لی داشت  یمجلوعه ورود یبر رو ۷4/54 یمقدار درست زیوبیو ن ۰1/۶2 یخط ونی، رگرس2۸/۷۶ یتصادف

و استفاده از  یهوشیب قیپس از تزر یهوشیدر زمان ب وگرامیالکتروکارد هایگنالیس یبر رو یژگیبر استخراج و یروم مبتن کی

-یژگیبا استفاده از استخراج و هایگنالیآن استفاده کرده است  س یعلاکردها ینبیشیو پ ویتحا یبرا LSTM یعصبشبکه 

 یبرا یبازگشت یشبکه عصب هاست، به عنوان ورودیآن یعلاکردها سهیو مقا یاستخراح یژگیو 4۶مهم که شامو  های

مجلوعه  یکانولوشن بر رو یبر شبکه عصب یروم مبت کی، (2۰2۰و هلکاران ) پار   گرددیکالس متناظر اعلال م صیتشخ

در زبان  وگرام،یالکتروکارد هایگنالیس یبرا یهوشیدر هنگام ب لاریمورد ب 2۰5۷43از  شیشامو ب یهوشیب یداده سطح
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 اتریف 32کانولوشن شامو  یصبارائه کرده است  شبکه ع یتنسورفاو، به دورت زمان واقع قیعل یریادگیو بسته  3 تونیپا

 یکامالً متصو برا هیال تیدوم و در نها نگیپول هیال اتر،یف 32با  یکانولوشن هیال نیدوم نگ،یمداکثر پول هیال کیکانولوشن، 

  استفاده شده است یهوشیدر زمان ب گنالیکالس س صیتشخ

 

 گیرینتیجه -6

سازی یک بیلار با شرایط مختا  اناتومیک پیادهشود که برای های اطال  میای از کارها و فعالیتعلایات حرامی به مجلوعه

این علایات نیازمند انجام   شود تا شرایط بحرانی بیلار به شرایط بهبودی نزدیکتر گردد یا بهبودی کامو مادو شودمی

بیهوشی کار مساس  پذیرد باشد که توسط متخصص بیهوشی در اتا  علو دورت میبیهوشی بیلار مین علایات حرامی می

امکان ایجاد درد در مین علو تا مرگ بیلار شود  بدین منظور نیازمند سازی مناسب خطیری است که دردورت عدم پیادهو 

تا بتواند با دقت باالتر اقدام به پاسخ بهینه به شرایط بیهوشی نلاید  این مسئاه امروزه با های نوین ها و فناوریبکارگیری روم

های باتوحه به شرایط فعای بخصوص در فناوریاستفاده از چنین  ی علیق محقق شده است استفاده از هوم مصنوعی و یادگیر

ها است  در این راستا مطالعه ماضر به مروری از شرایط موحود های این نوع تکنولوژیها و فردتاز چالشایران نیازمند آگاهی 

 آن پرداخته است 
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