
 ۲۰۲۱های پزشکی در سال نگاهی به مزایای هوش مصنوعی برای مراقبت

گیرد و های گوناگونی مورد استفاده قرار میای است که در حوزههوش مصنوعی، فناوری پیشرفته

  .کاربردهای آن در حال افزایش است

های بهداشتی مانند هر بخش صنعت مراقبت ،به گزارش ایسنا و به نقل از فارماسیوتیکال تکنولوژی

دیگری، پیوسته توسط هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، در حال تغییرکردن است. هوش مصنوعی 

سازی مصرف انرژی و مدیریت امور مالی را تغییر ها، بهینههمان گونه که نحوه طراحی دستگاه

نسان به همراه دارد؛ از امکان به ها و خطرات جدیدی را برای مدیریت سالمت ادهد، فرصتمی

های عصبی در کشف دارو گرفته تا پیچیدگی رو به رشد تشخیص کارگیری یادگیری عمیق و شبکه

 .مبتنی بر هوش مصنوعی و جراحی رباتیک

ای ها با یکدیگر، توانایی هوش مصنوعی برای گرد هم آوردن حجم گستردهگره زدن همه این کارآیی

کند تا به اعضای مهم های بهداشتی نفوذ میهای مربوط به مراقبتدر همه جنبهها است که از داده

گیری کمک های بهداشتی، در تصمیمدهندگان مراقبتاین بخش، از سازندگان دارو گرفته تا ارائه

 .کند

عنوان و هم به عنوان کلیدواژه ها، هم بهاگرچه هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی در همه بخش

های بهداشتی، اند اما سازگاری آنها با مراقبتهای عملی برای مشکالت دائمی فراگیر شدهحلراه

افزار مبتنی بر هوش کند. از این گذشته، به رغم وجود این واقعیت که نرمتاثیر خاصی را القا می

ی از کند، تعداد کمها عمل تواند بهتر از انسانمصنوعی در حال حاضر در وظایف تشخیصی مهم می

بیماران از این ایده که یک دستگاه ممکن است مسئولیت تشخیص خود را مانند یک پزشک انسان 

، متخصص قلب (Eric Topol)"اریک توپول"کنند. افراد دیگر به ویژه دکتر بپذیرد، استقبال می

تر تواند به انسانیاند که به کارگیری هوش مصنوعی میو پژوهشگر، با این موضوع مخالفت کرده

 .های بهداشتی کمک کندکردن مراقبت

های پزشکی ادامه از آنجا که بحث پیرامون به کارگیری هوش مصنوعی در توسعه دارو و فناوری

در این گزارش، برخی از روندهای مهم و  .دارد، این موضوع به یک وسواس دائمی تبدیل شده است

 :کنیمرا بررسی می ۲۰۲۱نکات برجسته در مورد به کارگیری هوش مصنوعی در سال 



 های بهداشتیگذاری روی هوش مصنوعی در حوزه مراقبتسرمایه

های اخیر، فناوری در سالهای داروسازی و زیستدهند که بخشهای به دست آمده نشان میداده

اند. اگرچه یک های مبتنی بر هوش مصنوعی افزایش دادهگذاری خود را روی فناوریسرمایه

انجام شد، نشان داد که  (GlobalData)"گلوبال دیتا"توسط شرکت انگلیسی نظرسنجی که 

به خاطر  ۲۰۲۰ها در سال های مرتبط با هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل دادهگذاریسرمایه

ارت "تر اندکی کاهش یافته است اما به گفته و لزوم تمرکز بر نیازهای ضروری ۱۹-گیری کوویدهمه

، تحلیلگر این شرکت، احتماال با بازگشت این بخش به (Urte Jakimaviciute)"جکیماویچیته

 .یابدهای آینده، عالقه به این حوزه دوباره افزایش میوضعیت معمول در سال

گونه کننده به نظر می رسند. همانروندهای بلندمدت سرمایه گذاری مرتبط با هوش مصنوعی، دلگرم

دهند، معامالت مالی مرتبط با هوش مصنوعی، از ا نشان میهای گلوبال دیتکه تجزیه و تحلیل داده

رسیده  ۲۰۲۱مورد در سه ماه مشابه طی سال  ۵۶، به ۲۰۱۹معامله در سه ماه نخست سال  ۱۴

 ۲۰۲۰مورد در سال  ۷۵، به ۲۰۱۴مورد در سال  ۲۰است. اختراعات حوزه هوش مصنوعی نیز از 

 .رسید

های های شغلی، نمونهتبط با هوش مصنوعی، فهرستگلوبال دیتا بر اساس تعداد معامالت مر

ها، بهترین عملکردها در حوزه هوش مصنوعی را با توجه به حوزه کار آزمایشی اختراعات و پرونده

، (Bayer AG)"بایر آگ"های آنها انتخاب کرده است. در حوزه داروسازی، شرکت

از پیشگامان  (AstraZeneca)"آسترازنکا"و  (Sanofi)"سانوفی"، (Novartis)"نوارتیس"

، (Philips)"فیلیپس"های هوش مصنوعی هستند؛ در حالی که شرکت

، برخی از (Roche)"ُرش"و  (Thermo Fisher)"ترمو فیشر"، (Medtronic)"مدترونیک"

 .روندبرترین فعاالن پیشگامان مصنوعی در حوزه فناوری پزشکی به شمار می

 اروتأثیر هوش مصنوعی بر کشف و طراحی د

برای فعاالن حوزه داروسازی، هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به یک فناوری رایج در کشف 

که در حوزه  (Exscientia)"اکسشیینشا"دارو، طراحی و شناسایی هدف است. شرکت انگلیسی 

با فاز نخست آزمایش  ۲۰۲۱کشف و طراحی دارو با کمک هوش مصنوعی فعال است، در سال 



شده با هوش مصنوعی و نخستین مولکول ایمونو انکولوژی در جهان، به نقطه دومین مولکول طراحی

میلیون دالری  ۱۰۰گذاری عطف جدیدی دست یافت. امیدبخش بودن فناوری این شرکت، به سرمایه

 .روی آن در ماه مارس انجامید

فت: کشف دارو اساسا یک مدیرعامل اجرایی اکسشیینشا گ (Andrew Hopkins)"اندرو هاپکینز"

توانند مرحله کشف تر، میهای هوش مصنوعی ما با یادگیری سریعچالش یادگیری است و سیستم

 .های سنتی تحت سرپرستی انسان تکمیل کنندتر از روشهر پروژه را با دقت باالتر و بسیار سریع

هایی مانند استارتاپاکسشیینشا در فضای کشف دارو مبتنی بر هوش مصنوعی، تنها نیست زیرا 

اند. بنابراین، های جدیدی را ارائه دادهنیز نوآوری (Valence Discovery)"ولنس دیسکاوری"

مدیرعامل و بنیانگذار  (Robin Li)"رابین لی"های صنعتی مانند جای تعجب نیست که غول

عی و اند که اکنون زمان به کار گرفتن هوش مصنواستدالل کرده (Baidu)"بایدو"شرکت 

 .رایانه در تالش برای کشف داروهای جدید استزیست

 های متفاوتهوش مصنوعی در حوزه

یابد، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی در عمق کارهای ها ادامه میهمان گونه که تکامل الگوریتم

موانعی گیرند. به عنوان نمونه، ها قرار میهای بهداشتی و مبتکران همه رشتهدهندگان مراقبتارائه

افزارهای مبتنی در حوزه فروش دارو ایجاد کرده است، تا حدودی توسط نرم ۱۹-گیری کوویدکه همه

 .شوندبر هوش مصنوعی برطرف می

های ایمنی عمومی و داروسازان کنندگان طرح، تنظیم۱۹-گیری کوویددر حوزه ایمنی دارو نیز همه

های جدید را که اغلب به سرعت تحت واکسنرا ترغیب کرده است تا اثرات بلندمدت داروها و 

سابقه بررسی کنند. هوش مصنوعی، نقش مهمی شوند، در مقیاسی بیمقررات اضطراری تأیید می

 .در این افزایش مقیاس داشته است

گفت:  (IQVIA)"اکویا"، معاون شرکت داروسازی (Annette Williams)"آنت ویلیامز"

 "کارت زرد"، طرح موسوم به (MHRA)"هداشتی بریتانیاآژانس نظارتی داروها و محصوالت ب"

خود را به روز کرد و میزان قابل توجهی از هوش مصنوعی را به آن متصل کرد تا بیماران بتوانند 



مستقیما به آنها گزارش دهند. طرح کارت زرد برای مدت طوالنی در بریتانیا وجود داشت، اما با 

 .بینی شدپیش ، نیاز به داشتن سرعت۱۹-آمدن کووید

 هاها و خانههوش مصنوعی در بیمارستان

های مدرن شماری از بیمارستانشده با هوش مصنوعی، اکنون عناصر بیهای پزشکی تقویتفناوری

توان بیماران را برای اند؛ از جراحی رباتیک هوشمند گرفته تا روشی که میرا به خود اختصاص داده

رد. با گذشت زمان، یادگیری ماشینی با توانایی خود برای استخراج بندی کهای فوری اولویتمراقبت

پذیر تر امکانای وسیعگیری پزشکان را در حوزهها، احتماال تصمیماطالعات از مجموعه بزرگ داده

در ماه مه، کاربرد یادگیری ماشینی را برای  (Alife)"اِی الیف"کند. استارتاپ آمریکایی می

 .اح آزمایشگاهی مطرح کردسازی تحویل لقبهینه

اند و ها نیز در حال حاضر، دستخوش تحوالت مبتنی بر هوش مصنوعی شدهتنظیمات خانه

های تشخیص الگو برای کمک از الگوریتم (OptiMind)"ماینداپتی"هایی مانند اپلیکیشن پلتفرم

تر هوش کنند. برخی از مداخالت بنیادیکردن به کاربران در تشخیص زوال شناختی استفاده می

کنند که در آن، ای نه چندان دور اشاره میاند، به آیندهارائه شده ۲۰۲۱مصنوعی که در سال 

شوند؛ همان گونه که ده ما تعبیه میترین تجهیزات مورد استفاهای تشخیصی در خصوصیدستگاه

تواند مدفوع انسان را هنگام شستشو تجزیه و توالت هوشمند در حال توسعه ثابت کرده است که می

 .کندتحلیل 

 های بالینینقش هوش مصنوعی در آزمایش

یریت ها و طراحی پژوهش را مدروشی که آزمایش بالینی به واسطه آنها، استفاده، تجزیه و تحلیل داده

هایی را برای هایی است که الگوریتمای تحت تأثیر هوش مصنوعی و گروهکند، به طور فزآیندهمی

ها، تر شدن و غیرمتمرکز شدن آزمایشدهند. به دلیل متنوعها ارائه میسازی آزمایشکمک به بهینه

ش مصنوعی به ارائه ها افزایش یافته است. همچنین هوتقاضا برای بهبود مطابقت بیماران با آزمایش

های بالینی را توانند روش طراحی آزمایشکند که میسازی کمک میسازی و مدلهای شبیهقابلیت

 .تغییر دهند



هوش مصنوعی به همان اندازه که حضور خود را در عملکردهای بالینی نشان داده است، بر تجزیه و 

 Clinicalکلینیکال تریالز آرنا"سایت وب .گذاردهای آزمایش بالینی نیز تأثیر میتحلیل داده

"Trials Arena  سگمت بایوساینسز"در ماه اکتبر، در مورد استفاده شرکتSagimet 

"Biosciencesشناسی کبد از به کارگیری ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای ارزیابی آسیب

های تصاویر نمونهکند تا بررسی در بیماری کبد چرب غیر الکلی گزارش داد که کمک می

 .شده بدون سوگیری انسانی انجام شودبرداریبافت

 های هوش مصنوعیچالش

با وجود این، همه چیز در جهان هوش مصنوعی ساده نیست. ادغام روزافزون هوش مصنوعی با 

ای را به همراه دارد که برخی از آنها های پیچیدههای بهداشتی و دارویی، چالشفرآیندهای مراقبت

دانشگاه "اند. به عنوان نمونه، پژوهشی که در ماه ژوئن در بررسی شده ۲۰۲۱سال  طی

انجام شد، نشان داد که اگرچه استفاده شرکت سگمت  (University of Chicago)"شیکاگو

بایوساینسز از تجزیه و تحلیل تصویر مبتنی بر هوش مصنوعی، برای مقابله با سوگیری انسانی است 

هایی باشند. توانند حامل سوگیریهای یادگیری ماشینی بدون دقت ساخته شوند، میاما اگر الگوریتم

شود که هوش مصنوعی، برخی از عوامل را کم ارزش جلوه دهد. های فنی باعث میهمچنین، نقص

 .بینی بیماری نیز وجود داشته باشدسازی پیشاین موضوع ممکن است در مدل

ها تواند به کاهش یافتن این سوگیریالنه هوش مصنوعی میبا وجود این، ساخت و مدیریت مسئو

، پژوهشگر ارشد پزشکی در شرکت (Sharief Taraman)"شریف تارامان"کمک کند. دکتر 

گفت: ما باید در مورد نحوه اعمال هوش مصنوعی فکر کنیم و  (Cognoa)"کوگنوا"آمریکایی 

در اختیار داریم. هنگامی که ما هوش  های آموزشی رامطمئن شویم که مجموعه متنوعی از داده

کنیم، باید به نظارت بر آن ادامه دهیم و از آن نه به عنوان جایگزینی برای مصنوعی را اعمال می

 .کند، استفاده کنیمهای آنها کمک میپزشکان، بلکه به عنوان یک فناوری که به توانایی

ی بر هوش مصنوعی باشد که هنوز در های مبتنشاید چالش برانگیزترین موضوع، تنظیم فناوری

ها باید به سرعت کار کنند کنندهتنظیم .دهدای را نشان میبسیاری از موارد، حوزه نظارتی ناشناخته

 .و در رویکرد خود میان تضمین کیفیت و تشویق نوآوری دچار مشکل نشوند



هوش مصنوعی  هایی از، وکیل حوزه پزشکی گفت: جنبه(Jeffrey Shapiro)"جفری شاپیرو"

افزار برای یادگیری و بهبود یافتن با کمک وجود دارند که بسیار متفاوت هستند؛ به ویژه توانایی نرم

 (FDA)"سازمان غذا و داروی آمریکا"کنم شود. فکر نمیهای جهان واقعی که با آن مواجه میداده

از الگوی معمول توسعه یک ای را برای تنظیم کردن آن داشته باشد، زیرا کامال خارج هیچ ایده

دستگاه پزشکی، تأیید اعتبار آن و بازاریابی آن پس از بررسی سازمان غذا و دارو قرار دارد. سازمان 

 .داند که چگونه با این موضوع برخورد کندغذا و دارو هنوز نمی

 


