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Mesterséges intelligencia a sebészeti oktatásban és képzésben: Szisztematikus
irodalmi áttekintés
Hamza Azhar, Talat Waseem, Hira Ashraf
BEVEZETÉS A sebészképzés hagyományos módszere a tanoncképzésre és az
Szisztematikus
árnyékképzésre összpontosít. A technikai készségek értékelése szubjektív és
irodalmi áttekintés
nagymértékben a mentoroktól függ, pusztán a gyakornok szakértelmét tükrözi. E
módszer bizonyos szempontjai akadályozzák a gyakornokok technikai képzését. A
mesterséges intelligencia (AI) azonban segíthet forradalmasítani a sebészeti oktatást
és képzést. A mesterséges intelligenciát (AI) úgy határozzák meg, hogy a számítógép
képes az emberi agy által végrehajtott műveletekkel analóg műveleteket végrehajtani.
Használható a sebészeti készségek objektív értékelésére.
gyakorló sebész.
E tanulmány célja az volt, hogy átfogó képet adjon a mesterséges intelligencia
sebészeti képzésre és oktatásra gyakorolt hatásáról.
MÓDSZEREK 2021 februárjában7 szisztematikus számítógépes keresést végeztünk a
PubMedben. A szisztematikus áttekintések és metaanalízisek preferált jelentési
elemeit (PRISMA) követve végeztük el ezt a szisztematikus áttekintést. A kereséshez
használt kulcsszavak a következők voltak: ("Mesterséges intelligencia") ÉS ("Sebészeti
oktatás" VAGY "Sebészeti
képzés"). A 2019-3-1 és 2021-2-25 között megjelent összes olyan cikket felvettük,
amely megfelelt a befogadási kritériumoknak. Csak angol nyelvű cikkeket adtunk
országban
gyakran
elérhetetlenek. A tantermi passzív tanulás
hozzá. A PRISMA-irányelveket követve 700 cikket azonosítottunk, amelyek
közül
a
szükséges
az
alapozó
ismeretek megszerzéséhez, azonban ez
cím elolvasása után 83 cikket választottunk ki. Az absztrakt elolvasása után 30 cikket
választottunk ki, és végül 16 cikket választottunk ki a tematikus elemzéshez és az
irodalmi áttekintéshez a teljes elolvasás után.
szöveges papír.
MEGJEGYZÉS ÉS KÖVETKEZTETÉS A mesterséges intelligencia forradalmasíthatja a
sebészeti oktatást és képzést. Használható a sebészeti készségek értékelésére és a
sebészek képzésének optimalizálására. Segíthet a gyakornokok objektív
értékelésében. A mesterséges intelligenciát széles körben használják a
szemészet, plasztikai sebészet és érsebészet. A radiológiában és a diagnosztikában is
alkalmazásra került.
Mesterséges intelligencia, AI, gépi tanulás, neurális hálózatok, sebészeti oktatás,
sebészeti képzés, műtéti képzés
HOGYAN Hivatkozzunk: Azhar H, Waseem T, Ashraf H. Mesterséges intelligencia a sebészeti
oktatásban és képzésben: A Systematic Literature Review Archives of Surgical Research.
2020;1(3):39-46.
https://doi.org/10.48111/2020.03.09
r. Halsteadet a

D

sebészképzés történetének egyik
leginnovatívabb sebészeként tartják számon.
Legnagyobb hozzájárulása
azalaptudományok és a klinikai készségek oktatásának
integrálása
voltfiatal sebészek képzésében
.Képzési módszere elsősorban a teljes
munkaidős tanárok képzésére összpontosított. A
sebészképzésnek ez a hagyományos módszere azonban
számos hátránnyal jár. Többnyire a tanonckodásra és az
árnyékolásra összpontosít. A technikai készségek értékelése
nagymértékben a mentortól függ. A mentorok aktív
visszajelzése szubjektív és csupán a gyakornok munkájának
tükrözése. A különböző sebészeti eljárások változó
betegszámmal rendelkeznek, ami akadályozza a sebész
technikai képzését. Ráadásul a cadaverek drágák és számos
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a 2D-s képek és tankönyvek gyakorlati dimenzióban
történő fordítását igényli az alapvető technikai
készségek tanításához.
John McCarthy használta először a mesterséges
intelligencia (AI) kifejezést a 1.1956 A mesterséges
intelligenciát (AI) úgy határozzák meg, mint a
számítógép képességét az emberi agy által végzett
műveletekkel
analóg
műveletek
végrehajtására.
Használható egy sebész sebészi készségeinek
értékelésére. A mélytanulás és a gépi tanulás a
mesterséges intelligencia két fontos ága. A gépi tanulás
olyan
számítógépes
programok
fejlesztésével
foglalkozik, amelyek a tapasztalattal automatikusan
fejlődnek, míg a mélytanulás a mesterséges neurális
hálózatok (ANN) fejlesztésével és alkalmazásával
foglalkozik. A mesterséges intelligencia beépíthető a
sebészeti
képzésbe
és
oktatásba,
hogy
a
robotsebészetben, a virtuális valóságon alapuló
sebészeti képzésben és a műtéti videók műtét utáni
elemzésében való alkalmazásával objektív módszert
biztosítson a gyakornok sebészeti készségeinek
értékelésére.
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Ez a szisztematikus irodalmi áttekintés a sebészeti
képzésben az ML keretében rendelkezésre álló eszközökről
és azok hatékonyságáról ad áttekintést a különböző
területeken, például a szemészet, az idegsebészet, a
szívsebészet, a laparoszkópos sebészet és az endoszkópia
területén.
Emellett
az
objektív
készségértékelés
hatékonyságát és a pontos tanulási görbék kiszámítását is
áttekintjük ebben a cikkben.

MÓDSZEREK
A szisztematikus irodalmi áttekintés elvégzéséhez a PRISMA
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and
Meta- Analysis) irányelveket követték.
2.1. Irodalomkutatási folyamat: A PRISMA-irányelveket
követve szisztematikus irodalomkutatást végeztünk a
PubMed adatbázisában a keresőszavak ("Mesterséges
intelligencia") ÉS

("Sebészeti oktatás" VAGY "Sebészeti képzés"). A 2019-3-1
és 2021-2-25 között megjelent összes cikket kiszűrtük.
Ezenkívül a referencia kutatási cikkeket is bevonták a
felülvizsgálatba.
2.2. Cikkek bevonása és az adatok összegzése: A PRISMAirányelveket követve azonosították a cikkeket700. Egyetlen
cikket sem zártak ki duplikáció miatt. a cikkeket83 a cím
elolvasása után választották ki. Az absztrakt elolvasása után
30 cikket választottunk ki, és végül 16 cikket választottunk
ki a tematikus elemzéshez és az irodalmi áttekintéshez a
teljes szöveg elolvasása után. Csak angol nyelvű, teljes
szövegű cikkeket választottak ki. A témához nem
kapcsolódó tanulmányokat nem vették figyelembe. A
kiválasztási folyamatot az ábra folyamatábrája mutatja be.
1.
A tanulmányba bevont minden egyes tanulmány tematikus
elemzését elvégezték. Az elemzés során azonosított
témákat a végén található táblázat ismerteti.

1. ábra: PRISMA folyamatábra - Cikkkiválasztási folyamat a számítógépes irodalomkeresés és elemzés révén:

EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS
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A sebészi készség értékelését általában olyan
bírálók végzik, akik a műtéti videókat
posztoperatívan megnézik. Most a mesterséges
intelligencia használható az eljárás különböző
lépéseinek azonosítására a
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sebészeti videó, amely hasznos lehet a sebészeti készség
értékeléséhez. 2,3 A műtéti művelet a mesterséges
intelligencia segítségével detektálható. Egy tanulmány mély
tanulási modellt használt, amely 94%-os átlagos felidézési
arányt és 91%-os átlagos pontosságot mutatva képes volt
felismerni a sebészeti műveletet. A műtéti készségszintet is
meg tudta állapítani, 78%-os átlagos felidézési aránnyal és
77%-os átlagos pontossággal. 4 Az ilyen típusú rendszerek a
sebészeti képzésben is alkalmazhatók a sebészek
képzésének optimalizálására. Számos tanulmány kimutatta,
hogy összefüggés van az egyén kézmozgása és a
sebészeti5,6 készségszintje között. Ez az információ
felhasználható a sebész sebészeti készségszintjének
értékelésére. Egy mély neurális hálózati algoritmust
fejlesztettek ki és képeztek ki a sebészre erősített viselhető
inerciális mérőegység érzékelőivel gyűjtött adatok
felhasználásával. A rendszer 98,2%-os pontosságot ért el a
sebész7 készségszintjének megállapításában. A sebészi
készség mesterséges intelligenciával történő értékelése sok
drága berendezést igényel. Egy tanulmány ezt a problémát
a JIGSAW adatbázisból gyűjtött videók formájában gyűjtött
adatok felhasználásával próbálta megoldani. A 3D-s
konvolúciós neurális hálózatot (CNN) ezzel az adatkészlettel
képezték ki, amely 95,1% és 100%8 közötti pontossággal
tudta a résztvevőket a készségszintjük alapján osztályozni.
A robotsebészet lehetőséget adott arra, hogy a robot által
végzett sebészeti beavatkozások kinematikai adatait
összegyűjtsük. Ezek az adatok felhasználhatók a sebészeti
készség értékelésére mesterséges intelligencia segítségével.
A korai tanulmányok kinematikai adatokat használtak a
GMF-ek (globális mozgásjellemzők), például a mozgás
simasága, a feladat sebessége, a feladat befejezési ideje stb.
kinyerésére, de e modellek eredményei a kinyert jellemzők9
minőségétől függenek. A legújabb tanulmányok nem
használnak GMF-eket, ehelyett a sebészeti feladatot a
képzési fázis előtt sebészeti gesztusokra bontják, majd a
sebész készségének értékelését a gesztus során nyújtott
teljesítménye alapján végzik. Ez a technika kézi
szegmentálást igényel gesztusokra, ami költséges és
időigényes folyamat10. Egy nemrégiben készült tanulmány
csak a JIGSAW adatbázisból gyűjtött kinematikai adatokat
használta a különböző sebészeti készségekkel rendelkező
sebészekről, amelyeket egy konvolúciós neurális hálózat
képzésére használtak, amely képes volt kategorizálni a
sebészeti készségeket. Ezzel a megközelítéssel a
folyamathoz
szükséges
költségek
összege
minimalizálható11. A videokommentár egy másik módja a
sebész sebészeti szakértelem értékelésének. Ebben a
technikában a sebészeknek sebészeti eljárásokról készült
videókat mutatnak, és arra kérik őket, hogy mondják el a
videókon látható összes anatómiai tájékozódási pontot,
eszközt és az eljárás lépéseit. Ezután a videókommentár
alapján pontozzák őket. A gépi tanulás felhasználható e
technika
termelékenységének
növelésére.
Egy
tanulmányban a sebész PGY-szintje és az egyéni
videókommentár (VC) pontszáma közötti kapcsolatot
vizsgálták. A vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy a
Archives of Surgical Research

kettő között összefüggés áll fenn. Vannak azonban bizonyos
korlátok, például az ML-alapú rendszer túlbecsüli a PGY1-esek
készségét, és alábecsüli a PGY3-as és PGY4-esek készségét. A
videokommentár (VC) videójának kiválasztása szintén akadály
volt, mivel a videó kiválasztása befolyásolja az eredményt. A
vizsgálathoz kiválasztott minta mérete is nagyon kicsi12 volt. A
mesterséges intelligencia az optimalizáláshoz is használható
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a sebészeti
Kutatás képzésben azáltal, hogy képes előre jelezni
a gyakornok sebészeti tanulási görbéjét. Egy felügyelt
gépi tanulási modellt képeztünk ki a virtuális
laparoszkópiai alapkészség-oktatóból és a fizikai FLS
oktató dobozból vett tanulási görbék adatai alapján. Ez
a modell képes volt megjósolni a sebészeti tanulási
görbét a gyakornok első néhány próbájából gyűjtött
adatokból. Ez az előrejelzés segíthet egy személyre
szabott képzési program létrehozásában, amelyet a
sebészek képzésére terveztek a különböző sebészeti
tanulási görbéik alapján. Nem felügyelt gépi tanulási
megközelítést is alkalmaztunk, amely képes volt a
sebészeti gyakornokokat a különböző sebészeti
tanulási görbéiknek megfelelően osztályozni. Az
említett vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy már
néhány kísérletből származó adat is elegendő ahhoz,
hogy előre jelezze a gyakorlottá váláshoz szükséges
összes kísérlet számát. A módszer alkalmas volt arra is,
hogy megjósolja a gyakornok végső készségszintjét a
40. próba13 után. Ezek az adatok segíthetnek egy
objektív sebészeti képzési rendszer modellezésében,
ahol a gépi tanulási algoritmusok segítségével értékelik
majd az egyes gyakornokok által a jártasság eléréséhez
elvégzendő sebészeti eljárások számát. Ez a
megközelítés időt és pénzt takaríthat meg a
gyakornokok és az oktatók számára.

Bay Labs
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Jun 2018
Az AI szerepe a sebészeti oktatásban:
Azhara et al,
meghatározása
2021
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3.2. Mesterséges intelligencia a radiológiában és a
diagnosztikában
Algoritmusokat képezhetünk ki az adatokban található
minták felismerésére. Ez a képesség a radiológia és a
diagnosztika területén használható, ahol a mesterséges
intelligencia segítségével algoritmusokat képezhetünk
ki a radiológiai leletek mintázatainak felismerésére. A
mesterséges intelligenciát a CT-, MRI- és PETfelvételek14 értelmezésére használták. Az 1. táblázat az
FDA
által
jóváhagyott,
különböző
klinikai
használt
összes
mesterséges
indikációkban15
intelligenciát alkalmazó rendszert mutatja. Az AI
segíthet a rosszindulatúság azonosításában is, ami
segíthet a sebésznek eldönteni, hogy egy daganat
rosszindulatú vagy jóindulatú16,17. A mesterséges
intelligencia segíthet a különböző betegségek, például
a vakbélgyulladás18,19 diagnosztizálásában is.
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3.3. Mesterséges intelligencia és robotika

Sebészeti készségértékelés:
A robotsebészet fejlődésével számos formában lehet
adatokat kapni a robottól. Ez lehet videoadatok vagy
kinematikai adatok formájában. Ennek a hatalmas
adatmennyiségnek a feldolgozása költséges és időigényes
feladat, de a gépi tanulás segítségével megoldható. A
kezdeti tanulmányok kinematikai adatokat használtak a
készségértékeléshez. A mesterséges intelligencia alapú
sebészeti készségértékeléshez a globális mozgásmetrikákat
használó kinematikai adatok
azaz a mélységérzékelés, a feladat elvégzésének ideje, a
mozgás simasága, az útvonal hossza, a sebesség, a görbület
stb. kerültek felhasználásra20. Hasonlóképpen a sebész
mozgásstílusa is használható a sebészeti készség
értékelésére. Ez a sebész21 vállára, csuklójára és kezére
erősített
elektromágneses
érzékelők
segítségével
valósítható meg. Az olyan robotok, mint a Da Vinci, képesek
adatokat gyűjteni, például a kamera és a sebészeti eszköz
mozgását, amelyeket gépi tanulással lehet osztályozni a
gyakornok sebészeti készsége szerint [22]. Az eszközalapú
metrikákat és a kognitív alapú metrikákat is alkalmazták a
szakértő és nem szakértő sebészgyakornokok gépi
tanulással történő24 osztályozására.23,

anatómiai tájékozódási pontokat egy sebészeti beavatkozás
során. Sebészek bevonásával felmérést végeztek, és a felmérés
során a válaszadók 40,5%-a mondta azt, hogy az epevezeték
sérülése, amellyel laparoszkópos epehólyag-eltávolítás során
szembesültek, az anatómiai tájékozódási pontok32,33 téves
azonosítása miatt következett be. A YOLOv3 nevű
objektumdetektáló algoritmust rövid videókon képezték ki az
anatómiai4 elemek felismerésére.

Haptikus visszajelzés:
Az érintés módszere nagyon fontos a sebészeti képzésben.
A robotika lehetővé tette a sebész által alkalmazott
tapintási erő mérését. A gépi tanulást olyan rendszer
kifejlesztésére alkalmazták, amely figyelmeztetést ad a
varratszakadásra, ha a tapintási erő elég erős ahhoz, hogy a
varrat elszakadjon. Ez az ML-alapú rendszer sikeresen
csökkentette a varratszakadás25,26 arányát.

Autonóm robotok:
Bár a robotika még mindig nagyon kezdetleges, a sebészeti
automatizálás még nincs olyan messze27. A kezdeti
erőfeszítések elsődlegesen a feladat dekonstrukciójára és az
olyan egyszerű feladatok elvégzésére összpontosítottak,
mint a varrás. Most AI alapú robot képes elvégezni a
felsőbbrendű bél anasztomózisokat sertésszövetben28,29.
3.4. Mesterséges intelligencia és sebészeti logisztika
A mesterséges intelligencia felhasználható az eljárások
költségeinek minimalizálására és az értékes idő
megtakarítására. A műtéti eljárások költségei csökkenthetők
a műtéti idő30 pontos előrejelzésével. Erre a célra a gépi
tanulás használható. Kifejlesztettek egy gépi tanulási
képes
rendszert,
amely
16,8%-os
pontossággal31
megjósolni a műtéti időt.
3.5. A mesterséges intelligencia alkalmazása a sebészeti
eljárásban
A mesterséges intelligencia segíthet felismerni a fontos
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pontok, azaz a cisztás csatorna, a bal
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középső szegmens alsó széle, a közös epevezeték és a
Rouviere-szulcus. Bár az egyes tájékozódási pontok
esetében az átlagos pontosság nem volt jó, de a
YOLOv3 modell 23 videóból34 22-ben felismerte az
epevezeték sérülésének elkerülése szempontjából
fontos tájékozódási pontokat. A műtéti eszközök
felismerése a laparoszkópos beavatkozások során az AI
segítségével szintén lehetséges, ami segíthet a
sebészeti képzésben. Kifejlesztettek és betanítottak egy
neurális hálózatot használó rendszert, amely 87%-os
pontossággal és 83%-os35 felidézéssel képes volt
megfejteni a sebészeti eszközök manipulációját a
laparoszkópos gyomoreltávolítások felvételein.

mutatták, hogyAzaz
orvosi cikkek pontszáma az adatok
AI szerepe a sebészeti oktatásban: Azhar et al,
szerkezete és 2021
a felügyelt gépi tanulás tekintetében a
legalacsonyabb, a vita minősége tekintetében pedig a
legmagasabb volt. A mérnöki cikkek a legalacsonyabb
pontszámot kapták a vita minőségében, és a
legmagasabbat a vizsgálat felépítésében és a felügyelt gépi
tanulásban40. A szakadék áthidalásához interdiszciplináris
kommunikációra van szükség.

3.6. Mesterséges intelligencia és virtuális valóság (VR)
A virtuális valóság a sebészeti képzés eszközeként
használható. A VR-ben végzett eljárásokból gyűjtött
adatok
elégségesek
a
gyakornok
sebészeti
készségének értékeléséhez. Egy tanulmányban egy
támogató vektor gépi algoritmust használtak a
különböző sebészek által különböző sebészeti
készségekkel végzett hemi-laminektómiákból gyűjtött
adatokon. Az algoritmus 97,6%-os pontosságot36 ért el.
A mesterséges intelligencia alapú VR-képzést az
idegsebészetben is alkalmazták. A biztonság és a
mozgás biztonságának mérőszámait4 használva
létrehoztak egy virtuális operatív asszisztensnek
nevezett keretrendszert. Ez az egyes metrikák súlya
alapján metrikus bölcs értékelést biztosít. Ez
alkalmazható a gyakornokok37 készségszintjének
értékelésére. Egy másik, mesterséges intelligenciával
támogatott VR-vizsgálatot végeztek az idegsebészeti
tumorrezekciós készségek értékelésére. A gépi tanulás
segítségével a résztvevőket készségszintjük alapján 4
pontossággal.
szintre
sorolták
be,
90%-os38
Hasonlóképpen VR-szimulált elülső nyaki disztektómiát
végeztek, amelyben 21 személy vett részt. A 16 metrika
segítségével neurális hálózatot képeztek ki, amely a
résztvevőket a készségszintek szerint osztályozta,
83,3%-os tesztelési pontossággal és 100%-os39 képzési
pontossággal.
A mesterséges intelligencia alapú VR-rendszerek
nagyon hasznosak a sebészeti képzésben, de nagyon
nehéz őket fejleszteni, és a szakterületek közötti
kommunikáció nem jó. Az MLASE (Machine Learning to
Assess Surgical Expertise) ellenőrző listát a különböző
szakterületek közötti szakadék áthidalására tervezték.
Az ellenőrző lista 4 szakaszból áll, azaz a megbeszélés
minősége, a tanulmány tervezése, az adatok szerkezete
és a felügyelt gépi tanulás, amelyek tovább vannak
osztva alszakaszokra, amelyek bizonyos pontokat
kapnak. Ez az ellenőrzőlista pontozási rendszert biztosít
a sebészeti szakértelem értékelésére alkalmas AI-alapú
VR-rendszer értékeléséhez.
Szisztematikus irodalmi áttekintést végeztünk, és
minden egyes kiválasztott tanulmányt az MLASE
ellenőrzőlista
alapján pontoztunk. Az eredmények azt www.archivessr.com
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A szakirodalmi áttekintésbe bevont tanulmányok áttekintését bemutató táblázat.
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3.7. Mesterséges intelligencia a sebészeti oktatásban a
szemészetben
A
mesterséges
intelligencia
szemészetben
való
alkalmazásának
legújabb
fellendüléséről
rengeteg
szakirodalom született. Az FDA jóváhagyott egy
diagnosztikai rendszert a diabéteszes retinopátia41,42
diagnosztizálására . A gyakornokok sebészeti teljesítménye
gépi tanulással értékelhető. Olyan konvolúciós neurális
hálózatokat (CNN) fejlesztettek ki, amelyek képesek
felismerni a sebészeti eszközöket, ami eszközt ad az
eljárás43,44,45 kontextusának és szakaszának azonosítására .
Ez felhasználható a műtét utáni értékeléshez és a
rezidensek sebészeti teljesítményének értékeléséhez. A
CNN-eket arra is használták, hogy a gyakornokok
capsulorhexis készségeit szürkehályogműtéti videók
segítségével értékeljék.
46. Lehetőséget jelenthet a mesterséges intelligencián
alapuló intraoperatív útmutatás és visszajelzés. Egy
tanulmány
23
szürkehályogműtétnél
mutatott
ki
fázisfelismerést az inception V3 hálózat segítségével. A
műszer helyzetének és orientációjának felismerése az
eszközkövető rendszerrel szintén segítheti a sebészt a
tájékozódásban47. A mesterséges intelligencia a műtéti
eredményeket is megjósolhatja. A szürkehályogműtét utáni
endophthalmitis arányát48,49 már előre lehet jelezni .
3.8. A mesterséges
sebészetben

intelligencia

szerepe

a

laparoszkópos képzés nagyon fontos az érsebészetben.
Most egy sebészeti készségre képes laparoszkópos képzési
rendszert hoznak létre mesterséges neurális hálózattal
(ANN). Ennek a rendszernek a használatával a sebészeti
ügyesség és a tanulási görbe növekedését figyelték56 meg.
Az elektronikus orvosi nyilvántartások felhasználhatók a
mesterséges intelligencia által végzett prediktív elemzésre a
jobbítás érdekében.

plasztikai

A mesterséges intelligenciát az égési sebészetben, a
mikrosebészetben, a koponya- és arcsebészetben, a kéz- és
perifériás idegsebészetben, valamint az esztétikában
alkalmazzák.
A
műtéti
készségek
mesterséges
intelligenciával történő értékelése egyre inkább elfogadottá
válik a plasztikai sebészet területén. A plasztikai
sebészetben nagyon fontos a műtét utáni eredmény. A
mesterséges intelligencia segíthet azonosítani az eljárás
során alkalmazott egyedi technikát, amely egy adott
eredményhez vezet. A technika és a műtét utáni eredmény
közötti kapcsolat felismerése segíthet a rezidenseknek a
műtét utáni komplikációk50 minimalizálásában. Az AI-t az
esztétika területén is alkalmazzák. A mesterséges
intelligenciát alkalmazták annak felismerésére, hogy az
emberek mit tekintenek esztétikusnak, és milyen érzelmi
reakciót váltanak ki a kozmetikai eljárásokkal kapcsolatban,
ami segíthet a sebészeti beavatkozási terv eldöntésében, és
a beteg51,52,53 személyre szabott tanácsadásában is
felhasználható.
3.9. A mesterséges intelligencia szerepe az érsebészeti
oktatásban
Az orvosi szakirodalom nagyon gyors ütemű növekedése
miatt nagyon nehéz naprakésznek maradni a legújabb
szakirodalommal. A mesterséges intelligencia segíthet az
irodalomkeresésben
és
az
ajánlati
adatkészletek
kezelésében, ami segíthet az orvosi kutatásban54,55. A
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orvosi oktatás. A klinikai képzés standardizálása érdekében
a mesterséges intelligencia felhasználható a legkevesebb
olyan eljárás megjóslására, amelyet a gyakornoknak el kell
végeznie a kívánt eredmények eléréséhez. 57,58,59
KORLÁTOZÁSOK
Ezen a területen nem áll rendelkezésre elegendő
szakirodalom. Több kutatást kell végezni ezen a téren,
hogy a mesterséges intelligencia beépüljön a sebészeti
képzésbe és oktatásba.
ETIKAI MEGFONTOLÁSOK
A meglévő etikai kódexek nem veszik figyelembe az
interaktív mesterséges intelligens ágensek használatát az
egészségügyi rendszerünkben. Átfogó vitára van szükség a
bizalom, a magánélet és a beteg biztonságának etikai
kérdéseinek megoldásához.

különböző ráktípusokat 60,-62. A radiomikát nemrégiben a
Covid-1963 kimutatására használták. A radiomika segíthet a
jövő orvosainak a helyes diagnózisok felállításában. A
jövőben a klinikai döntéshozatal a mesterséges intelligencia
egyik fő alkalmazási területe lesz. A Bayes-hálózatok már
most is képesek segíteni annak eldöntésében, hogy a
végtagsérülés következtében artériás sérülést szenvedett
betegeknél előnyös lenne-e a revaszkularizáció64 . A
mesterséges intelligenciának ez a képessége, hogy segítsen
nekünk a klinikai döntéshozatalban, idővel javulni fog. Egy
másik terület, amelyre a mesterséges intelligencia nagy
hatással van, a robotika. Az autonóm robotokat a jövőben
arra lehet használni, hogy a sebészeti beavatkozásokat
teljesen egyedül, szakemberek segítsége nélkül végezzék el.

KÖVETKEZTETÉSEK

JÖVŐBELI KILÁTÁSOK:
A mesterséges intelligenciát a műtét előtti tervezésben, az
intraoperatív irányításban és a robotikában használják. A
diagnosztika az egyik legfontosabb terület, ahol az AI
szerves szerepet fog játszani. A radiomika egy olyan
módszer, amely a radiográfiai képalkotást és a gépi
tanulási algoritmusokat használja a diagnosztikai
pontosság fokozására. Alkalmazásra került az onkológia
területén. Nagy pontossággal képes diagnosztizálni a
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A mesterséges intelligencia még mindig kezdetleges
stádiumban van, de rengeteg kutatás foglalkozik a terület
fejlesztésével. Az AI beépítése forradalmasíthatja a
sebészeti képzést és oktatást. Az erőfeszítéseket az orvosi
szakemberek mesterséges intelligenciával kapcsolatos
oktatására és a gépi tanulásnak az orvosi képzésben és
oktatásban való bevezetésében érdekelt különböző
területek közötti interdiszciplináris szakadék áthidalására
kell összpontosítani.
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