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کمک تحلیل طرح پوآنکاره
سیدعابد حسینی
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چکیده
زمینــه و هــدف :طــرح پوآنــكاره ،طــول و عــرض آن بهعنــوان معیــاری از تغییــرات کوتاهمــدت ســیگنال مغــزی ( )EEGشــناخته میشــود .ایــن
پژوهــش بــه ارزیابــی اثــر تأخیــر بــر تغییــرات عــرض طــرح پوآنــكاره در ســیگنال مغــزی در حالتهــای مختلــف بیهوشــی میپــردازد.
مــواد و روشهــا :طرحهــای پوآنــكاره بــا تأخیرهــای یــك تــا شــش در ســه مجموعــه داده در حالتهــای بیــداری ،بیهوشــی ســبک و بیهوشــی
عمومــی رســم شــده اســت و بــرای هــر داده عــرض طــرح پوآنــكاره بــه کمــک مشــخصههای  SD1و  SD2محاســبه شــده اســت.
یافتههــا :نتایــج نشــان میدهــد در هنــگام بیهوشــی عمومــی عــرض طرحهــای پوآنــكاره بــا افزایــش تأخیــر زیــاد میشــود .در هنــگام بیهوشــی
عــرض طــرح پوآنــكاره بــا اعمــال تأخیــر واحــد  8/1±1/2و بــا تأخیــر شــش  15/9±0/8حاصــل شــده اســت .همچنیــن در هنــگام بیهوشــی طــرح
پوآنــكاره بــه مقادیــر پایینتــر شــیفت مییابــد .همچنیــن نشــان داده شــد در حالــت بیهوشــی عمومــی بــا افزایــش تأخیــر ،نــرخ افزایــش  SD1نســبت
بــه حالتهــای قبلــی نظیــر بیهوشــی ســبک و بیــداری باالتــر اســت.
نتیجهگیــری :ســادگی محاســبه عــرض طــرح پوآنــكاره و انطبــاق آن بــا ماهیــت آشــوبناک ســیگنالهای حیاتــی میتوانــد در ارزیابــی ســیگنال مغــزی
در حالتهــای مختلــف بیهوشــی مفیــد فایده باشــد.
واژههای كلیدی :بازنمایی فضای فاز ،سیگنال مغزی ،طرح پوآنکاره ،بیهوشی

مقدمه
اگرچــه بســیاری از دســتگاهها بــرای نظــارت بــر بیهوشــی
عمومــی مــورد اســتفاده قرارگرفتهانــد ،همچنــان روش ایــدهآل
بــرای جلوگیــری از بیــداری در هنــگام جراحــی و تخمیــن عمــق
مناســب بیهوشــی پیــدا نشــده اســت( .)7(–)1تاکنون نمایشــگرهای
مختلــف بیهوشــی مبتنــی بــر الکتروانســفالوگرام ( )EEGبــرای

پیشبینــی از دســت دادن هوشــیاری ماننــد شــاخص دو
طیفــی ( ،)BISپتانســیل برانگیختــة شــنوایی ( ،)AEPشــاخص
وضعیــت قشــر مغــز ( )CSIو آنتروپی طیفی ارائه شــده اســت(.)8
بااینحــال ،سیســتمهای کنتــرل بیهوشــی گاهــی اوقــات در
جلوگیــری از بیــداری بیمــار در هنــگام جراحــی کارایــی کافــی
را ندارنــد ( .)10( – )8یکــی از دالیــل احتمالــی نقــص آنهــا ،تأخیــر

نویسنده مسئول :سید عابد حسینی ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
پست الکترونیکHosseyni@mshdiau.ac.ir :
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استخراج دینامیک سیگنال مغزی در حالتهای مختلف بیهوشی به
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سیدعابد حسینی و همکاران

اســتفاده از ســیگنالهای  EEGپویــای متغیــر بــا زمــان اســت.
طــرح پوآنــکاره (نقشــة بازگشــتی) یــک نــوع رویکــرد فضــای
فــاز اســت کــه در یــک صفحــة دوبُعــدی توصیــف میشــود.
در ایــن طــرح یــک ســیگنال زمانبندیشــده پــس از یــک
تأخیــر زمانــی در برابــر خــودش رســم میشــود( .)12(،)11بــا
معرفــی مختصــات تأخیــری ،هــر نقطــه در مجموعــة رخدادهــا
در چهارچــوب رخدادهــای دیگــر در یکزمــان قبلــی در فضــای
دوبُعــدی جاســازی شــده اســت .ایــن روش تحلیــل نیــازی
بــه پیشپــردازش یــا فــرض دادگان ایســتا نــدارد( .)13الگــوی
پراکندگــی در طــرح پوآنــکاره نشــاندهندة تصــادف و تغییــرات
در ســیگنالها اســت( .)1بهعنــوان نمونــه طــرح پوانــکارة یــک
ســیگنال تصادفــی نظیــر نویــز ســفید ،یــک الگــوی تخممرغــی
شــکل را نشــان میدهــد .از ســوی دیگــر ،وقتــی ســیگنال
ویژگــی خطــی را بــه دســت م ـیآورد ،طــرح پوآنــکاره آن نیــز
کشــیدهتر میشــود .بنابرایــن طــرح پوآنــكاره و عــرض آن
بهعنــوان معیــاری از تغییــرات کوتاهمــدت ســیگنال مغــزی
شــناخته میشــود(.)8
بــا توجــه بــه پیچیدگــی ســیگنال  EEGکــه همــراه بــا عمیــق
شــدن مراحــل خــواب کاهــش مییابــد ( ،)15(،)14اندازهگیــری
طــرح پوآنــکاره میتوانــد بهطــور بالقــوه تغییــرات EEG
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

شــولز و همکارانــش در ســال  2017بــه بررســی روشهــای
پیچیدگــی برجســتة دینامیکهــای غیرخطــی نظیــر دینامیــک
نمادیــن ،تجزیهوتحلیــل پوآنــکاره و آنتروپــی فشــرده در ســری
زمانــی حیاتــی پرداختنــد( .)18هایاشــی و همکارانــش در ســال
 2015بــه بررســی مقایس ـهای از تجزیــهو تحلیــل پوآنــکاره بــا
اســتفاده از ســیگنالهای  EEGکوتــاه در هنــگام بیهوشــی
بــا فرکانــس لبــة طیفــی  )SEF95( 95و شــاخص BIS
()1
کمیســازی طــرح پوآنــکاره بــا  ،SEF95منعکــس
پرداختنــد ّ .
کننــدة تغییــرات وابســته بــه بیهوشــی در نوســان  EEGاســت.
در پژوهشــی دیگــر ،هایاشــی و همکارانــش در ســال  2015بــه
تجزیــهو تحلیــل پوآنــکارة ســیگنال  EEGدر هنــگام بیهوشــی
ســووفلوران پرداختنــد( .)8آنهــا از ویژگیهــای اســتخراجی از
طــرح پوآنــکاره نظیــر  SD1 ،SD2و )SD12( SD1/ SD2
اســتفاده کردهانــد .طــرح پوآنــکاره ســیگنال  EEGثبتشــده
از ناحیــة پیشــانی میتوانــد تغییــرات قابلتوجهــی در عمــق
بیهوشــی ناشــی از غلظتهــای مختلــف ســووفلوران را تشــخیص
دهــد .بوالنــوس و همکارانــش در ســال  2016بــه ارزیابــی
تکســین -بیحســی نســبت بــه درد توســط طــرح پوآنــکارة
ســیگنال  EEGپرداختنــد( .)19نتایــج آنهــا نشــان داده اســت
 SD12حــاوی اطالعــات مفیــدی دربــارة ســطح تســکین بــوده و
همچنیــن دو شــاخص  SD1و  SD2بهتریــن پاســخ طبقهبنــدی

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 4:42 IRST on Wednesday November 14th 2018

زمانــی اســت کــه ناگزیــر در هنــگام محاســبة عمــق بیهوشــی
اتفــاق میافتــد .اکثــر نمایشــگرهای عمــق بیهوشــی از روشهای
حــوزة فرکانــس یــا روشهــای میانگینگیــری اضافــی اســتفاده
میکننــد .ایــن روشهــا نیازمنــد ســیگنالهای ثابــت بــوده و
بنابرایــن بــرای زمانهــای متفــاوت پدیدههــای پویــای مغــز در
شــرایط نامنظــم قابلاســتفاده نیســتند (.)8
اگرچــه دینامیــک پــردازش ســیگنال مغــزی در حالــت هوشــیار
و حالــت ناهوشــیار ناشــی از بیهوشــی بهطــور کامــل درک
نمیشــود ،اخیــرا ً الگوهــای غیرخطــی و آشــوب بــه فهــم ایــن
پویاییهــا کمــک کردهانــد( .)4بازنمایــی فضــای فــاز (فضــای
حالــت) یکــی از رویکردهــای حــوزة زمــان اســت کــه راه
را بــرای تحلیــل رفتــار پویــای یــک سیســتم بــا ورودیهــا و
خروجیهــای چندگانــه فراهــم میکنــد .تجزیهوتحلیلهــا بــر
اســاس ســیگنال  EEGپایــدار اســت ،امــا یــک روش جایگزیــن

وابســته بــه بیهوشــی را تعییــن کنــد .بااینحــال ،کاربــرد
بالینــی طــرح پوآنــکاره بــرای تجزیهوتحلیــل ســیگنال EEG
محــدود شــده اســت (.)17( ،)16( ،)14
دوبــل و همکارانــش در ســال  2008یــک الگــوی یکنواخــت
و غیرتصادفــی در طــرح پوآنــکاره را بــرای بیمــاران مبتــا بــه
آنســفالیت در مقایســه بــا ســیگنال  EEGافــراد طبیعــی نشــان
دادنــد ( .)14در ایــن پژوهــش کاهــش پیچیدگــی ســیگنالهای
 EEGدر مرحلــة  4خــواب در مقایســه بــا مرحلــة  2نیــز
گــزارش شــده اســت .تــا بــه امــروز رویکــرد مبتنــی بــر فضــای
حالــت بــرای تجزیهوتحلیــل ســیگنال  EEGدر حالتهــای
مختلــف بیهوشــی محــدود اســت .بنابرایــن اطالعــات کمــی در
مــورد طرحهــای پوآنــکارة ســیگنال  EEGدر بیمــاران تحــت
ســطوح مختلــف بیهوشــی وجــود دارد (.)8

اوج فشار کف پایی و زمان رسیدن به آن هنگام راه رفتن با ...

مدوالســیون خودبهخــودی پویــا در هنــگام القــای بیهوشــی
عمومــی پرداختنــد( .)21در ایــن پژوهــش از  28بیمــار ســیگنال
قلبــی ثبــت شــده اســت .ویژگیهایــی نظیــر  SD1،SD2و
 SD12از طــرح پوآنــکاره و همچنیــن ویژگیهــای LF ،HF
و  HF/LFاز طیــف تــوان اســتخراج شــده اســت .مــورارو در
ســال  2006بــه تجزیــهوتحلیــل حــوزة اطالعــات ســیگنالهای
فیزیولوژیکــی پرداخــت( .)22همچنیــن مطالعــة مقایســهای بــا
اســتفاده از طــول دورة کوتــاه و اســتاندارد اندازهگیــری پوآنــکاره
از ســیگنال  EEGتوانایــی تعییــن عمــق بیهوشــی را دارد (.)1
هــدف ایــن پژوهــش بــه اشــتراکگذاری نتایــج کاربــردی یکــی
از روشهــای غیرخطــی ســاده و جالــب بــه نــام طــرح پوآنــکاره
اســت .بــه ایــن معنــا ،تغییــرات کوتاهمــدت و تصادفــی ســیگنال
 EEGبازتــاب شــده در طــرح پوآنــکاره ممکــن اســت بــا افزایش
عمــق بیهوشــی کاهــش یابد.
ســاختار ایــن پژوهــش بدینصــورت اســت کــه در بخــش دوم
بــه معرفــی دادهی پژوهــش پرداختــه میشــود .در بخــش
ســوم بــه مــواد و روشهــای پژوهــش شــامل تجزی ـهو تحلیــل
طــرح پوآنــکارة ســیگنال مغــزی و ویژگیهــای اســتخراجی
از آن پرداختــه میشــود .در بخــش چهــارم نتایــج پژوهــش
آورده میشــود و درنهایــت بــه بحــث و نتیجهگیــری پرداختــه
میشــود.

مواد و روشها
داده تحقیــق :ســیگنال EEGبــا دو دســتگاه پایــش حالــت
مغــزی ( )23()CSMمــدل  M1و  M2در اتــاق عمــل بیمارســتان
آموزشــی شــهدای تجریــش تحــت پوشــش دانشــگاه شــهید
بهشــتی ثبــت شــده اســت ( .)24()Danmeter, Denmarkروش
نمونهگیــری آســان در ایــن پژوهــش اســتفاده شــده اســت.
ســیگنال  EEGبــه کمــک ســه الکتــرود ســطحی در محلهــای
وســط پیشــانی ،ســمت چــپ پیشــانی و ماســتوئید ســمت چــپ
از  30بیمــار بــا نــرخ نمونهبــرداری  100هرتــز ثبــت شــده
اســت .بــا توجــه بــه کیفیــت داده ،ســیگنال  22 EEGبیمــار در
شبیهســازیها اســتفاده میشــود.
بـه دلیـل اجتناب از آرتیفکتهای ناشـی از عمل جراحی ،عمدهی
بیمـاران تحـت جراحیهـای عمومـی ،اورولـوژی و جراحیهـای
قسـمت پایینتـر از گـردن قـرار گرفتهانـد .جمعیـت موردمطالعه
بـه دلیـل نـوع تنـوع در جراحیهـای مختلف کـه در ادامه شـرح
داده میشـود ،امـکان قابلیـت تعمیـم در نتایج را فراهـم میآورد.
پروتکل بیهوشـی برای همهی بیماران یکسـان در نظر گرفتهشـده
تا رفتار بیهوشـی ایجادشـده ،مسـتقل از ترکیب داروها و پروتکل
بیهوشـی باشـد .شـرایط ورود بیماران به مطالعه شـامل  )1کالس
 1و  2انجمـن بیهوشـی آمریـکا ( )25( )ASAو  )2تحت عملهای
جراحـی بیـرون آوردن غـدهی پروسـتات ،وازووازوسـتومی ،فتـق،
فتـق نـاف ،واریکوسـل بیضـه ،عمـل جراحـی بلندکـردن تاندون،
افتادگـی مثانـه ،رزکسـیون تومور مثانـه از طریق مجرا ،سـندروم
خروجـی قفسـهی سـینه ،بسـتن لولههـای رحمـی ،تیروئیـد،
و شکسـتن سـنگ حالـب از طریـق مجـاری ادرار اسـت .شـرایط
خـروج بیمـاران از مطالعـه شـامل  )1بیمـاران بـا جراحیهـای
بـاالی گـردن )2 ،وجـود زخم و عفونـت در محل اتصـال الکترود،
و  )3کیفیـت نامناسـب سـیگنال مغزی ثبتشـده در هنگام عمل
جراحـی اسـت .همچنیـن الزم بـه ذکر اسـت اختالالتـی از قبیل
اکسیژناسـیون ،ونتیالسـیون و همودینامیـک در طـی سـه مرحلة
بیهوشـی رخ نداده اسـت.
دادهی  8بیمــار زن و  14بیمــار مــرد بــا گســترهی ســنی 15
تــا  75ســال و گســترهی وزنــی  50تــا  96کیلوگــرم وجــود
دارنــد .متوســط ســن بیمــاران  44/36بــا انحــراف معیــار 19/93
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محرکهــای خطرنــاک داشــتند.
عملکــرد را بــه ّ
بریگنــول و همکارانــش در  2013روشهــای فضــای فــاز و طیــف
تــوان را بــرای طبقهبنــدی خــودکار خــواب از بیــداری مبتنــی
بــر ســیگنال  EEGدر انســان ارائــه دادنــد ( .)17نتایــج پژوهــش
آنهــا نشــان میدهــد کــه رویکــرد فضــای فــاز عملکــرد بهتــر را
مــدت
مــدت و همچنیــن طــول دورههــای کوتاه ّ
در مــورد کوتاه ّ
 30ثانیــهای ارائــه میدهــد .اُتزنبرگــر و همکارانــش در ســال
 1997بــه بررســی رابطــة زمانــی بیــن دینامیــک تغییــرات
ضربــان قلــب ( )HRVو فعالیــت  EEGدر هنــگام خــواب در
انســان پرداختنــد ( .)20نتایــج آنهــا نشــان میدهــد کــه تغییــر
 HRVو فعالیتهــای  EEGدر طــی خــواب در افــراد طبیعــی
بســیار نزدیــک اســت .ســو و همکارانــش در ســال  2012بــه
ارائــة شــاخصهای طــرح پوآنــکاره از  HRVدر تشــخیص

25

26

سیدعابد حسینی و همکاران

شکل  :1نمایش محیط نرمافزار CSM Link

مراحــل بیهوشــی بیمــار در حالــت کلــی شــامل ســه مرحلـهی
القــاء ،نگهــداری و بــه هــوش آمــدن اســت ( .)24بیمــاران معمــوالً
داروهایــی را قبــل از ایــن ســه مرحلــه بهعنــوان پیــشدارو
دریافــت کــرده اســت .در مرحلــهی القــاء ،در ابتــدا mg/kg
 0/03میــدوزوالم و  2 μ/kgفنتانیــل دریافــتکردهانــد .در
ادامـهی القــاء  5 mg/kgتیوپنتــال (در ابتدا  4 mg/kgو ســپس
 1 mg/kgدر هنــگام لولهگــذاری تراشــه) دریافــتکردهانــد.
همچنیــن در مرحل ـهی القــاء داروی ســیسآتراکوریوم بهعنــوان
 NMBAبــا مقــدار مجــاز  0/1 mg/kgتزریــقشــده اســت.
در دورهی نگهــداری ترکیبــی از داروهــای پروپوفــول از طریــق
پمــپ تزریــق بــا مقــدار مجــاز  ،100-75 μg/kg/hگاز نیتــروز
اکســاید ( )N2Oبهصــورت ترکیــب بــا گاز اکســیژن توســط
دســتگاه بیهوشــی و داروی شُ ــلکننده ســیسآتراکوریوم بــه
بیمــار داده شــده اســت .درصورتیکــه عمــق بیهوشــی بیمــار
مطابــق معیــار  CSIاز حــد موردنظــر پزشــک یــا  60باالتــر
بــوده اســت 0/5 mg/kg ،تیوپنتــال بــه بیمــار تزریــقشــده
اســت یــا داروی پروپوفــول بهصــورت یکبــاره بــا توجــه بــه
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

نظــر پزشــک دادهشــده اســت .همچنیــن درصورتیکــه میــزان
شُ ــلی عضــات بیمــار از حــد معینــی کمتــر بــوده اســت ،داروی
ســیسآتراکوریوم تزریــق شــده اســت .هــر یــک ســاعت داروی
مخــدر فنتانیــل بــا مقــدار مجــاز  0/5 μg/kgبــه بیمــار داده
شــده اســت .درنهایــت در مرحل ـهی بــه هــوش آمــدن کلی ـهی
داروهــا قطــع شــده اســت (برگرفتــه از (.))24
منحنیهای پوآنکارة تأخیردار
طــرح پوآنــكاره یــك نمایــش هندســی بهصــورت دیــداری و
کمــی از ســری زمانــی در صفحــة كارتزیــن اســت ( )26کــه بــا
ّ
طرحریــزی نقــاط متوالــی ســری زمانــی ســیگنال مغــزی
 Xn,n=1,2,…,Nدر فضــای فــاز یــا صفحــة كارتزیــن ،طــرح
دوبُعــدی ایجــاد میکنــد( .)27بهعبارتدیگــر طــرح پوآنــکاره
یــک رویکــرد تحلیلــی غیرخطــی در یــک صفحــة دوبُعــدی
اســت کــه در آن یــک ســیگنال زمانبندیشــده پــس از یــک
تأخیــر زمانــی ( )lagدر برابــر خــودش ( )Xn, Xn+lagرســم
میشــود ( .)28(،)1بهینهســازی زمــان تأخیــر در طرحهــای
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و همچنیــن متوســط وزن بیمــاران  68/64بــا انحــراف معیــار
 12/99اســت .همچنیــن همــهی بیمــاران بهمنظــور رعایــت
مســائل اخالقــی در پژوهــش مورداشــاره ( )24فــرم رضایــت

آزمایــش را پُــر کردهانــد .محیــط نرمافــزار  CSM linkدر
شــکل  1بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.

استخراج دینامیک سیگنال مغزی در حالتهای مختلف بیهوشی...

اینجــا  6میلیثانیــه) .نمایشــی از بازســازی فضــای فــاز در
شــکل  2بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.

ریتــم فرکانســی بتــا ( 30هرتــز) در نظــر گرفتــه میشــود (در

شکل  :2نمایشی از بازسازی فضای فاز .طرح پوآنکاره یک رویکرد تحلیلی غیرخطی در صفحة دوبُعدی است که در آن یک
سیگنال زمانبندیشده پس از یک تأخیر زمانی در برابر خودش رسم میشود.

بدیــن شــرح در نظــر گرفتــه میشــوند .معادلــة خــط مشــخصه
 Xn=X n+lagاســت و بیانگــر خط فرضــی قطری با زاویة  45درجه
( )θ=π⁄4 radاســت .محــور طــرح پوآنــکاره بــه محــور مجموعــة
جدیــد بــا چرخــش  45درجــه مربــوط میشــود( ،)29یعنــی:

راســتای محورهــای کوچــک  x1و بــزرگ  )x2از همبســتگی و
میانگیــن نقــاط  Xبــا تأخیرهــای صفــر و یــک حاصــل میشــود.
وابســتگی میــان متغیرهــا بــا تأخیــر زمانــی کنتــرل میشــود.
 SD1و  SD2توســط رابطــة ( )2محاســبه میشــوند (.)32
()2

بهعنوان نمونه( Xn=(X1,X2,…,X N-1و (X(n+1)=(X2,X3,…,XN

یــک روش معمــول ،بــرازش یــک بیضــی بــر طــرح پوآنــکاره
اســت .بــا بــرازش یــک بیضــی بــر نمــودار پوآنــکاره ،میتــوان
کمــی بنامهــایانحــراف معیــار میــزان پراكندگــی
دو شــاخص ّ
نقــاط عمــود بــر خــط مشــخصه ( )SD1بهعنــوان تغییــرات
ـدت و انحــراف معیــار میــزان پراكندگــی در طــول خــط
کوتاهمـ ّ
بلندمــدت را اســتخراج
مشــخصه ( )SD2بهعنــوان تغییــرات
ّ
نمــود( .)31(،)30بهعبارتدیگــر نصــف قطرهــای کوچــک و بــزرگ
بیضــی بــرازش شــده (بــه ترتیــب  SD1و  SD2از ســنجش در

کــه  varبیانگــر پــراش و  SDبیانگــر انحــراف معیــار ســیگنال
زمانــی اســت .طــرح پوآنــكارة اســتاندارد بــا تأخیــر واحــد از یک
ســیگنال مغــزی نمونــه در شــكل  3نشــان داده شــده اســت.
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پوآنــکاره بــرای بــه دســت آوردن بیشــترین اطالعــات مفیــد از
یــک ســیگنال اهمیــت دارد .تقریب ـاً  4⁄1تــا  5⁄1چرخــة غالــب
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ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻧﻘﺎط را ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﺑﻴﻀﻲ ﺑﺮازش ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

و بزرگ بیضی برازش شده نشان میدهند.

ﻧﺘﺎﻳﺞ:

گون سیگنال مغزی
آشوب
رفتار
شـکل
دهند.
عمومی
نتایج
ﻓﻮاﺻﻞ
ﻧﻘﻄﻪ از
20 4
زﻣﺎﻧﻲ
ﻨﺎﻣﻴﻚ
ی  6دﻳ
نشـان ،م 5و
ﺷﻜﻞﻫﺎي 4
ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزيﻫﺎ در ﻧﺮماﻓﺰار  MATLABاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
شـک 4
دهـد .ﺷﻜﻞ
ﻧﺸﺎنمﻣیﻲدﻫﻨﺪ.
ﻋﻤﻮﻣﻲ
حالـت ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ
در ﺳﺒﻚ و
اسـت.ي ،ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ
شـدهﻫﺎي ﺑﻴﺪار
انجـامدر ﺣﺎﻟﺖ
MATLABرﻛﻮرد را
شبیهسـازیها در نرمافـزار ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻳﻚ
رﻓﺘﺎر  5و  6به ترتیب
لهای
نشـان
بیـداری را
ﮕﻨﺎلﻫﺎ
رﻓﺘﺎر ﺳ
هایﺐ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
سـیگناﺑﻪل ﺗﺮﺗﻴ
رفتـاري  5و 6
بیانگـرﺷﻜﻞﻫﺎ
از را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
ﺪاري
فواصلﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴ
ﻣﻐﺰي در
ﮔﻮن20ﺳﻴﮕﻨﺎل
شـکلهای  5 ،4و  6دینامیکآﺷﻮب
هایيبیهوشـی سـبک
حالﻴت
مغزی در
مشـابه
نقطه از
زمانی
ﻣﻐﺰي در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺳﺒﻚ و ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻈﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
حرکـتدﻫبهﻨﺪ.سـمت نظم را نشـان میدهند.
و عمومـی و همچنیـن
یـک رکورد را در حالتهای بیداری ،بیهوشـی سـبک و بیهوشـی
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ﺷﻜﻞ  :3ﻃﺮح ﭘﻮآﻧﻜﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ واﺣﺪ از ﻳﻚ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻣﻐﺰي ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﻣﻘﺎدﻳﺮ ͳܦܵ و ʹܦܵ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
نقاط را بر محور كوچك
شكل  :3طرح پوآنكاره استاندارد با تأخیر واحد از یک سیگنال مغزی نمونه .مقادیر  SD1و  SD2به ترتیب میزان پراكندگی
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شكل  :7طرح پوآنكاره استاندارد با تأخیر واحد از یک قطعه سیگنال مغزی در حالت بیداری
Light anesthesia

40
30

10
0
-10
-20
-30

)EEG Amplitude of Time X(n+1

20

-40
40

30

20

-20
-10
0
10
)EEG Amplitude of Time X(n

-30

-40

-50
-50

شكل  :8طرح پوآنكاره استاندارد با تأخیر واحد از یک قطعه سیگنال مغزی در حالت بیهوشی سبک
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 4:42 IRST on Wednesday November 14th 2018

تأخیرهــای زمانــی مختلــف بینــش بهتــری نســبت بــه ســری
زمانــی ارائــه میدهنــد .غالبــاً تأخیرهــای زمانــی ترکیبــی از
طــول چرخــه یــا زمــان نمونهبــرداری ســیگنال هســتند.
طرحهــای پوآنــکاره بــرای قطعههــای  10ثانیــهای ســیگنال

مغــزی محاســبه شــدهاند .طــرح پوآنــكاره اســتاندارد بــا تأخیــر
واحــد از یــك ركــورد بــرای یــک قطعــه ســیگنال مغــزی
حالتهــای بیــداری ،بیهوشــی ســبک و بیهوشــی عمومــی بــه
ترتیــب در شــکلهای  8 ،7و  9ترســیم شــده اســت.

استخراج دینامیک سیگنال مغزی در حالتهای مختلف بیهوشی...
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شكل  :9طرح پوآنكاره استاندارد با تأخیر واحد از یک قطعه سیگنال مغزی در حالت بیهوشی عمومی

پــس از رســم طــرح پوآنــكاره ،مقادیــر  SD1محاســبه شــده
اســت .در هنــگام بیهوشــی مقــدار  SD1بــا اعمــال تأخیــر واحــد
 8/1±1/2و بــا تأخیــر شــش  15/9±0/8شــده اســت .شــکل 10
اثــر تأخیرهــای مختلــف را بــر مقــدار  SD1در ســه مجموعــه
داده نشــان میدهــد .در ســه مجموعــه معمــوالً بــا افزایــش
تأخیــر مقــدار  SD1افزایــش یافتــه اســت.

همانگونـه كـه در شـكلهای  8 ،7و  9مشـاهده میشـود ،بیـن
طرحهـای پوآنـكاره از نظر عـرض و طول طـرح تفاوتهای بارزی
وجود دارد .همچنین در هنگام بیهوشـی نقاط شـکلدهندة طرح
پوآنـكاره بـه مقادیـر كمتر شـیفت یافتهاند .ط رحهـای پوآنكاره با
تأخیرهـای یك تا شـش برای سـیگنالهای مغزی رسـم و عرض
طرحهـای پوآنكاره در هر تأخیر محاسـبه شـده اسـت.
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شکل  :10اثر تأخیرهای مختلف بر مقدار  SD1در سه مجموعه داده در حالتهای بیداری ،بیهوشی سبک و بیهوشی عمومی
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پوآنــكاره در شــکل  11نشــان داده شــده اســت.

SD1 Boxplot during general anesthesia

18
16
14
Values

12
10
8
6
6

4

5

lag

3

1

2

شکل  :11تغییرات  SD1برای تمام شرکتکنندهها در هنگام بیهوشی عمومی به ازای تأخیرهای یك تا شش از طرح پوآنكاره

بــا توجــه بــه نمــودار شــكل  11و همچنیــن شــکل  12بــا
افزایــش تأخیــر در طــرح پوآنــكاره ،رشــد  SD1در هنــگام

بیهوشــی نســبت بــه حالتهــای قبــل از آن افزایــش داشــته
اســت.

SD1 values in different patients during general anesthesia
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شکل  :12مقادیر  SD1با تأخیرهای یک تا شش از طرح پوآنکاره در حالت بیهوشی عمومی
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تغییــرات  SD1بــرای تمــام شــرکتکنندهها در هنــگام
بیهوشــی عمومــی بــه ازای تأخیرهــای یــك تــا شــش از طــرح

استخراج دینامیک سیگنال مغزی در حالتهای مختلف بیهوشی...

افزایـش  SD1نسـبت بـه حالتهای قبلی نظیر بیهوشـی سـبک
و بیـداری باالتر اسـت.
یکـی از مهمتریـن محدودیتهـای ایـن پژوهش حجـم کم نمونه
موردمطالعـه اسـت ،اما با توجـه به روش تجزیـهو تحلیل پوآنکاره
بـرای بـه دسـت آوردن دینامیـک سـیگنال مغـزی کافـی اسـت.
سـادگی محاسـبة عـرض طـرح پوآنـكاره و انطباق آن بـا ماهیت
آشـوبناک سـیگنالهای حیاتـی میتوانـد در ارزیابـی سـیگنال
مغـزی در حالتهـای مختلـف بیهوشـی مفیـد فایده باشـد.
پیشنهادات
در مطالعههــای آینــده میتــوان شــاخصهای دیگــری از
طــرح پوآنــكاره نظیــر نســبت  )SD12( SD1/ SD2بهعنــوان
ارتبــاط بیــن ایــن مؤلفههــا ،مســاحت بیضــی بــرازش شــده
بــر نمــودار پوآنــکاره ( ،)S=π*SD1*SD2واریانــس کل ســری
زمانــی
تقــارن آن را مــورد مطالعــه قــرار داد.

 ،یــا عــدم

تشکر و قدردانی
محمدباقــر شــمسالهی بــه خاطــر در اختیــار
از آقــای دکتــر ّ
گذاشــتن دادهی پژوهــش صمیمانــه سپاســگزاری میشــود.
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بحث و نتیجهگیری
ایــن پژوهــش اثــر افزایــش تأخیــر در طــرح پوآنــكاره را بــر
ســیگنال مغــزی در حالتهــای مختلــف بیهوشــی مــورد مطالعه
قــرار داده اســت .نتایــج نشــان میدهــد كــه در حالتهــای
مختلــف بیهوشــی طرحهــای پوآنــكاره بــا تأخیرهــای مختلــف
شــکلهای متفاوتــی دارنــد .تغییــر شــکل بــه ایــن دلیــل بــه
وجــود میآیــد کــه وقتــی از فواصــل نقــاط در ســری زمانــی
ســیگنال مغــزی در مقابــل فاصلــة قبلــی آن طــرح ترســیم
میشــود (تأخیــر واحــد) همبســتگی بیــن نقــاط نســبت بــه
حالتــی کــه از تأخیرهــای باالتر اســتفاده میشــود بیشــتر اســت.
بـا توجه بـه نتایج این مقالـه ،اندازههای دینامیكی طـرح پوآنكاره
در هنـگام بیهوشـی قابلمقایسـه با قبـل از آن اسـت و طرحهای
پوآنـكاره بـا تأخیـر میتواننـد بینشـی راجـع بـه رفتار سـیگنال
مغـزی در حالتهـای مختلـف بیهوشـی فراهـم نماینـد .بیـن
پاسـخهای تأخیـردار در هنـگام بیهوشـی عمومـی و قبـل از آن،
تفاوتهایـی وجـود دارد كـه میتوانـد در تحلیل سـیگنال مغزی
در حالتهـای مختلـف بیهوشـی مفید فایده باشـد .ایـن پژوهش
نشـان میدهـد کـه در هر سـه مجموعـة داده بـا افزایـش میزان
تأخیـر ،مقـدار  SD1نیـز معمـوالً افزایـش یافته اسـت .همچنین
نشـان داده شـد در حالت بیهوشـی عمومی با افزایش تأخیر نرخ
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Extraction of Dynamic in Brain Signal at Different Anesthesia States using
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Abstract
Aims and background: Poincare plot and its length and width are known as a criterion for short-term variations
of electroencephalogram signals (EEGs). This study evaluates the effect of time delay on changes in the width of
the Poincare plot in brain signal during different anesthesia states.
Materials and Methods: Poincare plots are drawn with one to six delay in three sets, including awake state,
light anesthesia, and general anesthesia, and also for each data, the width of the Poincare plot is calculated using
the SD1 and SD2 characteristics.
Findings: The results show that during general anesthesia, the width of the Poincare plot increases with increasing
latency. During anesthesia, the width of the Poincare plot is achieved by applying a unit delay of 8.1 ± 1.2 and a
six-unit delay of 15.9 ± 0.8. Also, the Poincare plot is shifted to lower values during anesthesia. It is also shown
that with increasing delay in general anesthesia, the SD1 value increase rate is higher than the previous ones, such
as light anesthesia and awake state.
Conclusion: Simplicity of calculating the width of the Poincare plot and its adaptation to the chaotic nature of
vital signals can be useful in evaluating the brain signal in different states of anesthesia.
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