چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی برق ،کامپیوتر و مکانیک

مروری بر استفاده از یادگیری عمیق در مهندسی بیهوشی و کنترل کردن دُز بیهوشی
در اتاقهای عمل
1

محمد وندجلیلی

 -1کارشناس ارشد ،گروه فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه مراغه ،دانشگاه مراغه ،مراغه ،ایران
m.vandjalili@maragheh.ac.ir

چکیده
بیهوشی را میتوان به عنوان پیچیدهترین و سختترین کارهای مرتبط بهه اتها ههای علهو و علایهات حرامهی مهیباشهد
بیهوشی را می توان تحریک بدن بیلار برپایه مختو نلودن میزان هوشیاری آن دانست که علالً سفری مرز مرگ است این کهار
خطیر بر عهدهی متخصصین بیهوشی بوده و نیازمند داشتن تخصصی کامو و تجربهای حامع از داروها و دزهای مختاه اسهت
عدم کنترل و بهینهسازی بیهوشی معلوالً سبب حرامیهای هلراه با درد ،کلای طوالنی و متی مرگ بیلار مهیشهود در ایهن
راستا متخصصین مهندسی بیهوشی سعی نلودهاند تا بکارگیری فناوریههای نهوین در دهدد کنتهرل میهزان دز و حاهوگیری از
مشکالت بیهوشی بیلاران در طی علایات حرامی نلاید یکی از این فناوریهای نوین بکهارگیری ههوم مصهنوعی و یهادگیری
علیق است یادگیری ماشین یا علیق با استفاده از روندهای ارزیابی و طبقهبندی بهینه با دقت باال اقدام بهه کنتهرل میهزان دز
داروهای بیهوشی نلوده و میز ان مرگ را ناشی از این مسئاه بسیار کاهش داده است چنین تکنولوژی نوینی بسهته بهه شهرایط
کنونی بیلارستانها حدید بوده و با چالشهای قابو توحهی هلراه است در این مطالعه به مرور آن پرداخته گردیده است
کلمات کلیدی :هوم مصنوعی ،یادگیری علیق ،مهندسی بیهوشی ،فناوری نوین

 -1مقدمه
فرآیند بیهوشی ،کار دشوار و پیچیدهای بوده و بیهوشی در واقع سفری بشلار میآید که تا مرز مهرگ پهیش مهیرود و ایهن
وظیفه خطیر بر عهدهی متخصصین بیهوشی است که مرزهای بین مرگ و زندگی را بشناسند و بیلار را بعد از پایان حرامی ،به
زندگی قبای بازگردانند برای رسیدن به این اهداف ،متخصصین بیهوشی مجلوعهای از داروهها را بهه کهار مهیبرنهد تها فرآینهد
هوشیاری بیلار را مختو ،علاکرد تنفس و قاب بیلار را تنظیم و از مرکات عضالت و حاهوگیری نلاینهد اسهتفاده از داروههای
هوشبر با دوزهای مشخص ،مسکنهای تسکین درد و شو کنندههای عضالنی ،هلگی الزمهی یک بیهوشی مناسب مهیباشهند
چه بسا بیلار در مین بیهوشی به خواب رود ،اما به دلیو عدم سرکوب مناسهب درد و در مسهی ،بیلهار در مهین علهو درد
داشته باشد یکی از موضوعاتی که در علو اهلیت پیدا میکند ،به کار بردن این داروها به اندازهای است کهه عهدمهوشهیاری و
عدم پاسخ به تحریکات حرامی را ایجاد کند و در عین مال از مسلومیت دارویی بیلار حاوگیری نلاید با وحهود محهدودیت در
در مکانیزم بیهوشی ،اغاب محققین بر سر این موضوع که بیهوشی مداقو از سه حزء علاکردی تشکیو شده است ،اتفا نظر
دارند این سه حزء شامو خواب مصنوعی ،بیدردی و بیمرکتی میشوند ( )Lee et al., 2018به عبارت دیگر ،فرآیند بیهوشهی
به عنوان یکی ار ارکان اساسی در انجام علو حرامی محسوب میگردد این فرآیند را میتوان به دورت نبود پاسخ و یا عکهس-
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العلو به تحریکات ناخوشایند تعری نلود سه رکن اساسی عدم هوشیاری (علق بیهوشهی) ،عهدم امسهاس درد و شهو شهدن
عضالت میباشد در واقع هدف سیستم کنترل بیهوشی ،تعیین نرخ داروی تزریقی به بیلار ،به منظور دستیابی به علق مناسبی
از بیهوشی است ( )Nguyen-Ky et al., 2011امروزه از داروهای بیهوشی متفاوتی به دو دهورت گازههای استنشهاقی و تزریقهی
درون رگی استفاده میشود که میتوان به چند نلونه شامو هالوتان و ایزوفاوران حزء گازههای استنشهاقی و پروپوفهول داروی
تزریقی درون رگی میباشند رومهای مختافی برای سنجش علق بیهوشی شامو اندازهگیهری فشهار متوسهط خهون شهریانی
( ،)MAPاندازهگیری فشار سیستولی ( ،)SAPاستفاده از سیگنالهای ماهیچههای و سهیگنالههای مغهزی یها الکتروانسهفالوگرام
( )EMGوحود دارد؛ اشاره نلود ()Wingert et al., 2021
تاکنون تالمهای متعددی برای مدلسازی فرآیند بیهوشی انجام گرفته است که یکی از انگیزههای آن میتواند تالم
برای اتوماسیون فرآیند بیهوشی باشد برای طرامی کنترلر ،بسیار مطاوب است که از یک تودی مدل مناسب استفاده شود
اگر بخواهیم در ادبیات بیهوشی دحبت کنیم وقتی از مدلسازی مرفی زده میشود در مقیقت به دنبال تودیفی برای رابطه
مقدار دارو با اثر آن روی بدن بیلار هستیم در گذشته ،به دورت تجربی و ماقه باز به بیلار داروی بیهوشی تزریق میکردند و
با ارزیابیهای کاینیکی و بالینی ،علق بیهوشی را تشخیص میدادند اما امروزه با بکار بردن کنترل ماقه بسته ،کیفیت تزریق
دارو بهبود یافته است و از وابستگیهای زیاد به مهارتها و تجارب متخصص بیهوشی کاسته شده است و این امر ،دیگر به
دورت اتوماتیک و خودکار انجام میشود ()Maspero et al., 2020
 -2مفهوم و فرآیند بیهوشی
کنترل هوشلند سطح بیهوشی از واژه یونانی  Anaisthaesiaبه معنی  Insensibilityگرفته شده است که برای بیان فقدان
مس در هله یا بخشی از بدن به کار میرود بیهوشی بوسیاه داروهایی القاء میشود که باعث کاهش فعالیت بافت عصبی
موضعی ،نامیهای یا  CNSمیشود از دیدگاه فارماکولوژیکی تعری قابو توحهی در مورد بیهوشی علومی وحود داشته است
دپرس و تحریک دستگاه عصبی مرکزی میتواند در بیهوشی علومی مؤثر باشد مدیریت درد در بیلاران توسط برخی داروها
انجام میشود که  Analgesicنامیده میشوند این واژه از دو قسلت تشکیو شده است ( )anبه معنی فقدان و ( )algesicبه
معنی درد مدیریت درد اغاب در اثر درحات متفاوتی از اثربخشی است که نشان دهنده کاهش مس درد است پس باید دانست
که تجویز یک داروی ضد درد نباید یک مالت خاص از بی دردی را ایجاد کند ( )Maspero et al., 2020چندین ادطالح
معلوالً برای شرح اثرات داروهای بیهوشی و ضد درد به کار میرود که در ذیو به اختصار توضیح میدهیم ( Chowdhury et al.,
:)2021
ال )  :Analgesiaبه معنی عدم وحود درد در تحریکی که بطور معلول دردنا میباشد این ادطالح بطور علومی برای
شرح این مالت در بیلار آگاه به کار می رود
ب)  :Painمس ناخوشایند و تجربه عاطفی که با آسیب بافتی واقعی و یا بالقوه ایجاد می شود واژهای که آسیب را شرح
می دهد
پ)  :Tranquilizationتغییر رفتار ناشی از برطرف شدن اضطراب و نگرانی که باعث آرام شدن بیلار میشود ترانکوالیزرها
داروهایی میباشند که بعد از تجویز منجر به آرام بخشی میشوند به هر مال بسیاری از افراد برای شرح داروهایی که باعث
کاهش اضطراب و ایجاد آرامش میشوند ،ترحیح میدهند از واژه  anxiolyticو یا  anti-anxietyاستفاده کنند
ت)  :Sedationمالتی که با دپرسیون مرکزی مشخص میشود و هلراه خواب آلودگی است بیلار علدتا به محیط اطراف
خود آگاه نیست اما میتواند نسبت به تحریکات دردنا پاسخ دهد
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ث)  :Narcosisداروهایی هستند که باعث ایجاد خواب علیق میشوند طوری که بیلار به آسانی بیدار میشود این مالت
ملکن است با بی دردی هلراه باشد و یا اینکه بیدردی نداشته باشد
ج)  :Hypnosisیک مالتی شبیه القای خواب مصنوعی یا شبیه خواب است که در اثر دپرسیون  CNSاست که بیلار به
رامتی تحریک میشود
چ)  :Local anesthesiaبیمسی موضعی ،کاهش مس درد در برخی نوامی بدن
ح)  :Regional anesthesiaمس نکردن درد در نوامی بزرگتر اما محدود نوامی بدن معلوالً براساس الگوی عصب رسانی
تعری میشود
خ)  :General anesthesiaعدم هوشیاری القاء شده با دارو است که قابو کنترل است ولی دپرسیون سیستم اعصاب مرکزی
و بیدردی آن قابو برگشت است در این مالت بیلار به وسیاه تحریکات خیای شدید بیدارنشده و مس و مرکت و رفاکسهای
خودمختار کم میشود
د)  :Surgical general anesthesiaمالتی از بیهوشی که عدم هوشیاری ،فراموشی ،شای عضالنی و بیدردی کافی برای
حرامی فراهم میکند
ذ)  :Balanced anesthesiaیا بیهوشی متعادل که با استفاده هلزمان چند دارو و تکنیک مادو میشود داروها را برای
ایجاد وامدهای مجزا برای ماالت بیهوشی هدف قرار میدهند که ماالت بیهوشی عبارت از فراموشی ،بی دردی ،شای عضالنی
و تغییر رفاکسهای اتونومیک میباشند
ر)  :Dissociative anesthesiaیا بیهوشی انفکاکی القا بوسیاه داروهایی مثو کتامین است که بطور مجزا برسیستم لیلبیک
و بخش تاالموسی ،قشری اثر میکند این فرم از بیهوشی بوسیاه یک مالت سفتی عضالنی مشخص میشود به این دورت که
چشمها باز میماند و رفاکسهای باع نیز به دورت فعال باقی میماند انقباضات عضالت اسکاتی نیز باقی میماند مگر اینکه
یک داروی آرام بخشی قوی و یا یک شو کننده عضالنی محیطی یا مرکزی به هلراه آن استفاده شود
 -3روشهای بررسی عمق بیهوشی
پیش از سال  1۸۶2علو حرامی برای حراح یک دغدغه ذهنی و آزمایشی سخت برای بیلار بود مهلترین خصودیت
حراح مهارتش نبود باکه سرعتش بود برای کاهش درد از رومهای مختافی استفاده میشد اما موفقیت چندانی نداشت واژه
بیهوشی توسط الیور وندل هوللز در سال  1۸4۶ابداع شده است گازهای اکسید نیتروژن ،اتر و کاروفرم برای اولین بار به عنوان
بیمسکننده در قرن نوزدهم مورد استفاده قرار گرفت ،به حهت سلی بودن نه اتر و نه کاروفرم امروزه در حرامی استفاده
نلیشوند اتوماسیون و کنترل سطح خواب آلودگی نیاز به خروحیهای قابو اندازهگیری دارد اندازهگیری علق خواب آلودگی
اغاب مورد بحث قرار میگیرد و هیچ حواب نهایی برای آن داده نشده است بسیاری از محققان و شرکت ها به دنبال بهترین
پارامتری میباشند که بتواند سطح خواب آلودگی را تودی کند ()Wang et al., 2020
رومهای کالسیک :در روم معلول ،متخصص بیهوشی با توحه به تجربه و مهارت خود ،مقداری از داروی بیهوشی را
تجویز و با مشاهدهی عالیم بالینی و کاینیکی بیلار و تغییرات آنها (مانند ضربان قاب ،فشار خون ،اندازه ی مردمکها ،اشک
ریزم ،میزان تعریق ،مرکت اندامها ،شکو تنفس و ) تخلینی از علق بیهوشی بیلار بهدست میآورد ،از آنجایی که این
متغیرها قابو اندازهگیری نلیباشند ،این روم قابو اطلینانی نیست ()Wang et al., 2020
رومهای مانیتورینگ :رومهای مانیتورینگ که بطور مستقیم اثرات ضد درد و خواب آوری یک مادهی بیهوشی را در
مدت علو حرامی ارزیابی میکنند ،به متخصصین بیهوشی امکان میدهند که اثرات قابی-ریوی ناخوشایند آن را به مداقو
برسانند از آن حایی که که سیستم اعصاب مرکزی ( )CNSهدف ادای داروهای بیهوشی است ،مغز و بطور خاصتر سیگنال-
های مغزی الکتروانسفالوگرام ( )EEGمورد توحه ویژه متخصصین بیهوشی قرار گرفته و در سالهای اخیر حامعه بیهوشی شاهد
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توسعه چندین مانیتور هوشیاری مبتنی بر  EEGبوده است این مانیتورها فعالیت الکتریکی کورتکس بیلار را به منظور تخلین
علق بیهوشی وی کلی میکنند و آن را اندیس علق بیهوشی مینامند یکی از این مانیتورها ،شاخص دو طیفی یا  BISمی-
باشد که الگوریتم دقیق آن بهدورت اسرار شرکتی بوده و هنوز منتشر نشده است شاخص  BISتوسط آسپکت مدیکال سیستم
در سال  1۹۹4ابداع شد ( )Wang et al., 2020سازمان غذا و داروی آمریکا ( )FDAدر سال  2۰۰3آن را در زمره سیستمهای
برتر هوشبری اعالم نلود آسپکت مدیکال سیستم ،شرکتی است که در توسعه راهموهای فناوری مانیتورینگ مغز در آمریکا
فعالیت میکند شاخص  BISدر بیهوشی علومی به هوشبر کلک میکند تا میزان عامو بیهوشی را با دقت بیشتری از بیلار تا
بیلار دیگر تعیین کند ضرورت ساخت مانیتور  ،BISآشکارسازی هوشیاریهای مین علو و پیشگیری از این امر بوده و در
نتیجه این تکنیک سبب تنظیم دقیقتر دز دارو متناسب با وضعیت بیهوشی بیلار ،کاهش زمان ریکاوری یا برگشت بیلار از
مالت بیهوشی ،کاهش مصرف دارو ،گردم سریعتر تختهای بیلارستانی و کاهش هزینههای بیلارستانی ،کاهش عوارض
حانبی ناشی از داروی اضافی با کنترل دقیقتر بیهوشی میگردد ()Ladefoged et al., 2019
شاخص  BISبر پایه آمار و مجلوعه پارامترهای برداشته شده در الکتروانسفالوگرافی و آزمایشهای مختا از حلاه میزان
متابولیک قند خون (گاوکوز) در طول حرامی علو میکند مجلوعهای سنگین از زیر پارامترهای الکتروانسفالوگرافی هلراه
دامنه آماری زمان-فرکانس و طی آماری آرایشیافته ،پایه و اساس محاسبه آن را تشکیو میدهد  ،BISیک مانیتورینگ بدون
وامد از  EEGاست که از  ۰تا  1۰۰تقسیمبندی میشود مقادیر  BISبین  1۰۰-۰نشاندهنده دستگاه اعصاب مرکزی ()CNS
فعال و بیدار و عدد دفر نشانگر خاصه و سکوت در  EEGاست  BISبین  ۹۰-۷۰نشانگر کاهش سطح هوشیاری BIS ،برابر ۶۰
نشانگر بیهوشی سبک و  BISکلتر از  4۰نشان دهندهی بیهوشی خیای علیق و خطرنا خواهد بود و ملکن است فرد دچار
ایست قابی گردد علق بیهوشی مطاوب در اتا علو حرامی بین  4۰تا  ۶۰یا بطور متوسط برابر  5۰میباشد دستگاه اندازه-
گیری علق بیهوشی به نلایش علق بیهوشی به دورت یک کلیت ،دردد دریافت سیگنال ماهیچهای بعنوان اغتشام ،مقاومت
لیدها و نهایتاً کیفیت دریافت سیگنال مغزی از سر بیلار میباشد ( )Abel et al., 2021سیگنالهای ماهیچهای از حلاه عوامای
هستند که به عنوان نویز در سیگنال خروحی  BISظاهر میگردند ،دستگاه  CSMدارای نلایشگر و فیاتر مناسب برای سیگنال
در بازه فرکانسی  ۷5۸۰هرتز میباشد بطورکای سیگنال ماهیچهای وقتی بیلار در بیداری و هوشیاری کامو به سر میبرد ،به
وحود میآید ،اما گاهی نیز در طی علو حرامی ،در بیهوشی کامو ،این سیگنال به عنوان نویزی در خروحی ظاهر میگردد از
حلاه میتوان به موارد واکنش به تحریکات دردآور در طی علو حرامی ،عدم تزریق داروی شو کننده عضالنی ،سفت شدن
ماهیچهها در اثر تزریق داروهای بیمسی و دردزا ،وحود میدانهای الکتریکی قوی و خارحی نظیر دستگاه دیاترمی به منظور
معالجه به وسیاه مرارت و یا دستگاه الکتروکاتر برابرم که عوامای در به وحود آمدن سیگنال ماهیچهای در هنگام بیهوشی
میباشند ،اشاره نلود ( )Ladefoged et al., 2019افزایش در سیگنال خروحی  BISمیتواند به عات وحود سیگنال ماهیچهای
باشد بنابراین به هنگام افزایش سیگنال  BISابتدا باید سیگنال ماهیچهای بیلار و تحریکات اعلال شده به او بررسیشود و در
دورت الزم داروی شوکننده عضالنی تزریق گردد و بعد از اطلینان از عدم وحود سیگنال ماهیچهای ،تزریق داروی بیهوشی به
منظور کاهش سطح هوشیاری بیلار ،انجام گردد هلچنین دستگاه  CSMمجهز به الگوریتم مذف نویز از سیگنال EEG
دریافتی از مغز بیلار میباشد در نتیجه میتوان اطلینان داشت که سیگنال مغزی دریافتی تا مد زیادی عاری از هرگونه نویز،
متی به هنگام استفاده از سایر تجهیزات پزشکی میباشد محدودیتهایی نیز در اندازهگیری  BISبیلاران وحود دارد که شامو
محدود بودن تعداد دستگاههای مانیتورینگ  BISدر اتا علو ،گران بودن لیدهای ویژهی دستگاه و عدمکارآیی دستگاه در
اعلال حرامی سر و گردن (در اختیار نبودن مناطق مورد نیاز حهت نصب لیدهای دستگاه  BISمیباشد (که عوامای در به
وحود آمدن سیگنال ماهیچهای در هنگام بیهوشی میباشند ،اشاره نلود ()Abel et al., 2021
نحوه انتخاب مدل بیلار :به منظور بررسی نحوه توزیع و حذب دارو ،غاظت دارو در بافتهای مختا بدن مورد مطالعه قرار
میگیرد رومهای مختافی برای مدل نلودن اثر دارو وحود دارد مدل چند قسلتی یک مدل مفید ،موثر ،ساده و منطقی می-
4
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باشد که در بسیاری از کاربردهای کامپیوتری تزریق دارو بکار میرود هدف اولیه مدل نلودن اثر دارو ،تنظیم غاظت دارو در
پالسلای خون یا بخشی از بدن مثو مغز میباشد اما اندازهگیری مستقیم غاظت دارو در بدن به خصوص در پالسلای خون و
مغز به رامتی امکانپذیر نیست در مدلهای موردنظر ،پارامترهای اثر داروی بیهوشی ،ثابت فرض میشوند اما باید در نظر
داشت که با تغییر فیزیولوژیکی بدن ،این فرضیه نقض میگردد و مدلی با عدمقطعیت پارامتری خواهیم داشت ( Litjens et al.,
)2019
مدل فارماکوکنتیک :بسیاری از مدلهای چند قسلتی ،برای بررسی اثر دارویی مناسب میباشند این مدلها میتوانند
شامو دو ،سه یا چهار قسلت باشند در داروهای بیهوشی ،مدل های دو یا سه قسلتی به رامتی میتوانند توزیع دارو را شبیه-
سازی نلایند مدل سه قسلتی ،پیچیده اما انعطافپذیر است قسلت اول ،شامو رگهای خون یا ارگانهایی میباشند که
عرو خونی زیادی دارند ،مانند کبد ،مغز و کایه ،قسلت دوم ،بافتهای ماهیچهای و قسلت سوم ،ارگانهای حانبی مانند
پوست و استخواناند دو نوع مدل سه قسلتی وحود دارد ،مدل زنجیرهای و مدل پستانی که مدل پستانی رایجتر میباشد و در
این بخش ارائه میگردد ()Litjens et al., 2019
 -4رویکرد هوش مصنوعی و یادگیری عمیق
هوم مصنوعی ( )AIیک موزه بسیار گسترده و فعال میباشد که نقطه تالقی بسیاری از دانشها به مساب میآید تاکنون
تعری حامعی از این واژه که اکثریت دانشلندان بر روی آن توافق داشته باشند ،ارائه نشده است و این پدیده کامالً قابو در
است زیرا واژه مادر آن« ،هوم» هنوز تعری وامدی ندارد طبق تعری  ،هوم مصنوعی عبارت است از مطالعه این که چگونه
کامپیوترها را توانلند سازیم تا بتوانند کارهایی را انجام دهند که در مال ماضر ،مردم آن را بهتر انجام میدهند هلانگونه که
از تعری فو پیداست ،چالش ادای در هوم مصنوعی انجام دادن کارهایی توسط ماشین است که این کارها برای انسان ساده
و برای کامپیوتر بسیار دشوار است برای مثال شلا ملکن است یکی از اعضای خانواده را بدون دیدن چهره و درفاً از روی شیوه
راه رفتن به رامتی شناسایی کنید ،اما این کار برای ماشین دشوار خواهد بود تئوریهای پیچیده ریاضی برای رسیدن به اهداف
این موزه ،به کار گرفته میشوند موزه عاوم پزشکی ،در ماهیت خود با پیچیدگیهای تشخیص و درمان روبرو است و از این رو
رومهای هوم مصنوعی به دلیو ایجاد سیستمهای پشتیبان تصلیمگیری ،توحه متخصصان موزه پزشکی را به خود حاب
کرده است ( )Abiodun et al., 2018از انواع طبقهبندها شبکههای عصبی مصنوعی ( )ANNاست شبکه عصبی مصنوعی یا به
زبان سادهتر شبکههای عصبی سیستمها و رومهای محاسباتی نوین برای یادگیری ماشینی ،نلایش دانش و در انتها اعلال
دانش به دست آمده در حهت بیشبینی پاسخهای خروحی از سامانههای پیچیده هستند ایدهی ادای این گونه شبکهها تا
مدودی الهامگرفته از شیوهی کارکرد سیستم عصبی زیستی برای پردازم دادهها و اطالعات به منظور یادگیری و ایجاد دانش
قرار دارد عنصر کایدی این ایده ،ایجاد ساختارهایی حدید برای سامانهی پردازم اطالعات است این سیستم از شلار زیادی
عنادر پردازشی فو العاده بهمپیوسته با نام نورون تشکیو شده که برای مو یک مسئاه با همهلاهنگ علو میکنند و توسط
سیناپسها (ارتباطات الکترومغناطیسی) اطالعات را منتقو میکنند در این شبکهها اگر یک ساول آسیب ببیند بقیه ساولها
میتوانند نبود آنرا حبران کرده ،و نیز در بازسازی آن سهیم باشند این شبکهها قادر به یادگیریاند یادگیری در این سیستمها
به دورت تطبیقی دورت میگیرد ،یعنی با استفاده از مثالها وزن سیناپسها به گونهای تغییر میکند که در دورت دادن
ورودیهای حدید ،سیستم پاسخ درستی تولید کند ()Abiodun et al., 2018
یادگیری علیق زیرشاخهای از یادگیری ماشینی است که از الیههای متعدد تبدیالت خطی به منظور پردازم سیگنالهای
مسی مانند ددا و تصویر استفاده میکند ماشین در این روم هر مفهوم پیچیده را به مفاهیم سادهتری تقسیم میکند ،و با
ادامهی این روند به مفاهیم پایهای میرسد که قادر به تصلیمگیری برای آنها است و بدین ترتیب نیازی به نظارت کامو انسان
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برای مشخص کردن اطالعات الزم ماشین در هر لحظه نیست موضوعی که در یادگیری علیق اهلیت زیادی دارد ،نحوهی
ارائهی اطالعات است ارائه دادن اطالعات به ماشین باید به نحوی باشد که ماشین در کلترین زمان اطالعات کایدی را که
میتواند با استناد به آنها تصلیم بگیرد را دریافت کند در شبکه عصبی کانولوشن ( )CNNهر نورون تعدادی ورودی دریافت
کرده ،سپس مادو ضرب وزنها در ورودیها را محاسبه میکند در انتها با استفاده از یک تابع تبدیو غیرخطی نتیجهای را
ارائه دهد کو شبکه هلچنان یک تابع امتیاز ،مشتقپذیر را ارائه میدهد این نوع شبکهها هنوز یک تابع هزینه (مثو SVM,
 )Softmaxو در الیه آخر ،یک الیه تلاماً مرتبط دارند شبکه عصبی بازگشتی ( )RNNاین شبکهها در واقع برای پردازم
سیگنالهای دنباله دار به وحود آمدند در یک شبکه عصبی معلولی تلام ورودیها و خروحیها مستقو از یکدیگر هستند ،اما
در بسیاری از موارد این ایده میتواند ،خیای بد باشد به عنوان مثال فرض کنید شلا در یک حلاه به دنبال پیشبینی کاله
بعدی هستید در دورتی که شبکه نتواند روابط بین کالات را یاد بگیرد مسالاً نلیتواند کاله بعدی را به درستی پیشبینی
کند این شبکهها دارای یک نوع مافظهاند که اطالعاتی تاکنون دیده است؛ را ضبط میکند در تئوری اینطور به نظر میرسد
که این شبکهها میتوانند اطالعات موحود در یک دنباله طوالنی را ضبط و از آنها استفاده کنند؛ اما در علو اینطور نیست و
بسیار محدود میباشد ،به این دورت که فقط اطالعات چند گام قبو را ضبط میکنند یک شبکه عصبی پیشخور ( )FNNیک
شبکه عصبی مصنوعی است ،که در آن اتصال میان وامدهای تشکیو دهنده آن یک چرخه را تشکیو نلیدهند در واقع این
شبکه متفاوت از شبکههای عصبی بازگشتی میباشد شبکه عصبی پیشخور اولین و سادهترین نوع شبکه عصبی مصنوعی
میباشد در این شبکه اطالعات تنها از یک مسیر مرکت میکند که حهت آن رو به حاو میباشد در واقع اطالعات باشروع از
گره (نورون)های ورودی و گذر از الیههای پنهان (دردورت وحود) به سلت گرههای خروحی میروند هلانطور که گفته شد در
این شبکه ماقه یا دوری وحود ندارد ()LeCun et al., 2015
 -5مروری بر یادگیری عمیق در مهندسی بیهوشی
شاهی و هلکاران ( )2۰۰۹یک روم قابو اعتلاد و مستقو از رفاکسهای عضالنی ارائه دادند ،متخصص بیهوشی از تعدادی
عالئم کاینیکی (مانند فشار خون ،تعر  ،اشک ،مرکت بدن و ) و اندازه-گیری بر خط حهت تعیین مالت بیلار استفاده می-
کند اهلیت این عالئم بعد از استفاده از مسدود کنندههای عصبی عضالنی کاهش مییابد شالباف و هلکاران ( )2۰1۷سیستم
 Infus-O.Rکه با کدهای مغناطیسی کار میکند ،نرمافزار  Stanpumpکه ارائه شده بهمنظور کاهش نقش فرد متخصص در
مین بیهوشی تالمهای زیادی با استفاده از رومهای کنترل ماقه بسته انجام گرفته است حیونگ و هلکاران ( )2۰1۹در
میطه یادگیری علیق در پژوهشی نشان دادند که از شبکه عصبی بازگشتی بر مسب مقادیر و شرایط مختا مجلوعه داده
ورودی برای تعیین سطح داروی بیهوشی استفاده شده است کنگ و هلکاران ( )2۰2۰از استخراج ویژگی برای کالسبندی
توسط الگوریتمهای شبکه عصبی پرسپترون ،بیزیننیو ،رگرسیون خطی و حنگو تصادفی استفاده کردند تعداد ویژگیهای
مدنظر برای تشخیص میزان دز داروی بیهوشی ،مرتبط با سن ،حنسیت ،قد ،وزن ،آزمایشات خون هلچون هپاتیت و غیره؛ در
نظر گرفته شده است معیار درستی برای الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون برای کو ویژگیها  ،۷۰/۷برای الگوریتم حنگو
تصادفی  ،۷۶/2۸رگرسیون خطی  ۶2/۰1و نیوبیز مقدار درستی  54/۷4بر روی مجلوعه ورودی داشت لی و هلکاران ()2۰2۰
یک روم مبتنی بر استخراج ویژگی بر روی سیگنالهای الکتروکاردیوگرام در زمان بیهوشی پس از تزریق بیهوشی و استفاده از
شبکه عصبی  LSTMبرای تحایو و پیشبینی علاکردهای آن استفاده کرده است سیگنالهای با استفاده از استخراج ویژگی-
های مهم که شامو  4۶ویژگی استخراحی و مقایسه علاکردهای آنهاست ،به عنوان ورودی شبکه عصبی بازگشتی برای
تشخیص کالس متناظر اعلال میگردد پار و هلکاران ( ،)2۰2۰یک روم مبتی بر شبکه عصبی کانولوشن بر روی مجلوعه
داده سطحی بیهوشی شامو بیش از  2۰5۷43مورد بیلار در هنگام بیهوشی برای سیگنالهای الکتروکاردیوگرام ،در زبان
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 فیاتر32  به دورت زمان واقعی ارائه کرده است شبکه عصبی کانولوشن شامو، و بسته یادگیری علیق تنسورفاو3 پایتون
 الیه پولینگ دوم و در نهایت الیه کامالً متصو برای، فیاتر32  دومین الیه کانولوشنی با، یک الیه مداکثر پولینگ،کانولوشن
تشخیص کالس سیگنال در زمان بیهوشی استفاده شده است
 نتیجهگیری-6
علایات حرامی به مجلوعهای از کارها و فعالیتهای اطال میشود که برای یک بیلار با شرایط مختا اناتومیک پیادهسازی
می شود تا شرایط بحرانی بیلار به شرایط بهبودی نزدیکتر گردد یا بهبودی کامو مادو شود این علایات نیازمند انجام
بیهوشی بیلار مین علایات حرامی میباشد که توسط متخصص بیهوشی در اتا علو دورت میپذیرد بیهوشی کار مساس
و خطیری است که دردورت عدم پیادهسازی مناسب امکان ایجاد درد در مین علو تا مرگ بیلار شود بدین منظور نیازمند
بکارگیری رومها و فناوریهای نوین تا بتواند با دقت باالتر اقدام به پاسخ بهینه به شرایط بیهوشی نلاید این مسئاه امروزه با
استفاده از هوم مصنوعی و یادگیری علیق محقق شده است استفاده از چنین فناوریهای باتوحه به شرایط فعای بخصوص در
ایران نیازمند آگاهی از چالشها و فردتهای این نوع تکنولوژیها است در این راستا مطالعه ماضر به مروری از شرایط موحود
آن پرداخته است
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