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مقدمه :با به کارگيري گسترده سيستمهاي الکترونيکي مدارک پزشکي ،حجم بسيار زيادي از دادههاي متني پزشکي در بيمارستان و
ساير محيطهاي درماني به صورت روزانه توليد ميشوند که سازماندهي اين اطالعات متني امري مهم و ضروري است و نياز به بازيابي
خودکار دانش مفيد از اين دادهها براي کمک به متخصصان باليني کامالً احساس ميشود .بهمنظور استخراج ارزشهاي نهفته در
مستندات متني پزشکي ،ميتوان از تکنيکهاي متنکاوي در حوزه سالمت بهره برد.
روش :در اين پژوهش مروري پايگاههاي اطالعاتي  SID ،Google Scholar ،PubMed central ،IEEE ،Science Directو
 Magiranبا استفاده از کليد واژههاي ”AND “Clinical Text Mining” ،“Medicine” AND “ Text Mining
” “Text Mining for Medical and Healthcare” ،” “knowledge discovery in medical text ،“Predictدر
پايگاههاي اطالعاتي انگليسي و از ترکيب "متن کاوي و کشف دانش در پزشکي" در پايگاههاي اطالعاتي فارسي ،مورد جستجو قرار
گرفتند .سپس ،همه مقاالتي که به نوعي به کشف دانش پزشکي و کاربردهاي متنکاوي در حوزه سالمت اشاره داشتند ،انتخاب شدند.
نتایج :متنکاوي از تکنيکهاي مهم و قدرتمند براي استخراج اطالعات از سيستمهاي اطالعات بهداشتي و درماني ميباشد .متنکاوي
دادههاي کلينيکي ،توان بالقوهاي براي اکتشافات جديد و همچنين بهبود کارايي و ارتباطات در سيستمهاي بيمارستان براي پزشکان و
مديران بيمارستان فراهم ميکند.
نتيجهگيري :متنکاوي در مستندات باليني از جمله تکنولوژيهاي توسعه يافته کشف دانش پزشکي در عصر حاضر است که استفاده از
آن در پايگاه دادههاي پزشکي بهمنظور دستيابي سريع به منابع مهم سالمت ،امري انکارناپذير است و به کارگيري آن موجب بهبود
مراقب بيمار و کاهش هزينههاي درماني ميشود.
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متن كاوي در مستندات بالينی

بيماريهاي سازمان بهداشدت جهداني مانندد صدر کده روندد
دستهبندي بيماري به صورت دستي ،وقتگير و نيازمندد تحقدق
آزمايشهاي مکمج است ،به منظور ناديده گرفتن ايدن فرآيندد
دشوار و طاقتفرسا ،ميتوان از يک فرآيند خودکار طبقدهبنددي
تشددخيص بيمدداري بددر اسدداس کدددهاي ( International
 ICD )Classification Diseaseاسدتفاده کدرد .بمنظدور
برآورده کردن اين نياز اطالعات پزشدکي ،فناوريهداي توسدعه
يافته در زمينههاي جديد را بده کدار ميبرندد و در انفورماتيدک
پزشکي از فناوري ايجاد شده جديد به نام کشف دانش از پايگاه
داده استفاده ميکنند[.]3
اطالعات پزشکي در قالب الکترونيکي ،بده طدور فزاينددهاي در
حال گسترش هستند ،دستهاي از اين اطالعات نه تنهدا شدامج
اطالعات دموگرافيکي بيماران ،همچنين دربرگيرندده اطالعدات
تشخيص و شدت بيماري ،نتايج آزمايشهاي باليني ،تستهداي
عملکردي و داروهاي تجويز شده براي بيمار و جزئيات بيشتري
در ارتباا با اطالعات تماس بيمار با سيستم مراقبت بهداشتي و
درمان ميباشد و دسته ديگر شامج مقاالت علمدي و همچندين
بررسددي مددديريت بدداليني و حتددي مدددارک پزشددکي موجددود در
مؤسسات بهداشتي و مراکز درماني که با دادههاي بيمدار سدر و
کار دارند ،ميباشد .سه مزيت مهم در ثبت اين مقددار عظديم از
دادهها در قالب ديجيتال وجود دارد -1 :بهبود کيفيت نگهداري
دادهها -2 ،کاهش چشمگير در زمدان بالاسدتفاده و غيدر مفيدد
کارکنان بهداشت و درمان در انجدام وظدايف خدود -3 ،دادههدا
ميتوانند در سيستمهاي خودکار مانند سيستمهاي متنکداوي و
دادهکاوي استفاده شوند؛ با اين حال ابزارهداي دسدتي ،اسدتفاده
کمي براي استخراج اطالعات مناسب چه در زمينه باليني و چه
در زمينه تحقيقاتي دارند .متنکاوي ميتواند اين حجم عظيم از
اطالعات را به درستي مديريت کند .با استفاده از سيسدتمهداي
پردازشي ،آنها را از منابع مختلف استخراج کدرده و در نهايدت
آنها را يکپارچه کند و منجر به ايجاد دانش جديد شدود .ارائده
ابزارهايي که با بررسي متون بتواند تحليلدي روي آنهدا انجدام
دهند منجر به شکجگيري اين زمينه در هوش مصدنوعي شدده
که به متن کاوي معرو است [.]4
پلددتفددرم (Medical Language Extraction and
 MEDLEE)Encodingدر سددطح سددازماني ،نموندده بددارز
سيستم متنکاوي خودکار است که اين امکان را فراهم ميسازد
اطالعات مرتبط و مفيد را از گزارشهاي باليني اسدتخراج کندد
[.]4
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مقدمه
اطالعات و دانش ،داراييهاي با ارزش در هر سازمان محسوب
ميشوند .امروزه بيمارستانهاي مددرن بدا کامپيوترهدا و ديگدر
وسددايج جمددعآوري داده تجهيددز شدددهاند و دسترسددي سددريع و
صحيح به منابع مهم و مورد عالقه ،يکي از دغدغههاي استفاده
از اين منبع اطالعاتي بسيار بزرگ است .مقدار وسديع دادههداي
جمع شده در پايگاه دادههاي پزشکي نياز به ابزارهاي تخصصي
جهت ارزيابي ،نگهدداري و تجزيده و تحليدج دارندد .بده ويدژه
افزايش مقادير داده ،باعث به وجود آمدن مشدکالت زيدادي در
استخراج اطالعات مفيد جهت پشتيباني از تصميمات ميباشد و
تنها تجزيه و تحليج دادهها به صدورت سدنتي کدافي نيسدت و
نيازمند تجزيه و تحليج مبتني بر کامپيوتر ميباشدد .بده عندوان
مثال ،گزارشهاي راديولوژي حاوي اطالعات غندي از توصديف
مشاهدات راديولوژيست از شرايط پزشدکي بيمدار در ارتبداا بدا
تصاوير پزشکي ميباشد؛ اگرچه همانند بسياري از گزارشها در
شکجهاي متني رايگان هسدتند ،ولدي يدک مدانع بدزرگ بدين
گزارش راديولوژي و متخصصان پزشکي (راديولوژي ،پزشدک و
پژوهشگران) ،محسوب مديشدوند .کده بدراي آنهدا بازيدابي و
استفاده از اطالعات مفيد و دانش از گزارشهداي راديولدوژي را
مشکج ساخته است؛ بنابراين بهمنظور ارائه اطالعدات موردنيداز
براي متخصصان پزشکي و امکان اسدتفاده از اطالعدات ،مدتن
کاوي در گزارش راديولوژي يدک راه حدج بدراي ايدن مشدکج
فراهم ميکند [.]1
در تشخيص بسياري از بيمداريهدا ،نظيدر اسدکيزوفرني کده
عالئم منفي باليني ،به عندوان بزرگتدرين عامدج وقدو آن بده
حساب ميآيد و اين عالئم به عندوان يدک هدد مهدم بدراي
اهدا درماني به خصوص پس از پيشبيني وقو عواقب باليني
طوالني مدت محسوب ميشوند ،توسعه روشهاي عملي بدراي
ارزيابي آنها مشکج اسدت ،ولدي بدا اسدتفاده از يدک رويکدرد
متنکاوي به راحتي ميتدوان حضدور عالئدم منفدي بداليني در
پرونده الکترونيک سدالمت بيمداران را تشدخيص داد و از ايدن
يافتهها به منظور توسعه روشهاي درماني جديد که به تسدکين
عالئم منفي بيماري کمک ميکند ،استفاده کرد .عالوه بر ايدن
با افزايش بهرهگيري از پرونده الکترونيک سالمت و اسدتفاده از
رويکرد متنکاوي ،ميتوان به منظور به دست آوردن اطالعدات
براي تحقيق و توسعه و پشتيباني تصميمگيري بداليني در سداير
مناطق و مراکز درماني بهره بدرد [ .]2هچندين در طبقدهبنددي
بسددياري از بيمدداريهددا منطبددق بددر طبقددهبندددي بينالمللددي
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روش
مطالعه حاضر به روش مروري انجام شد .براي تحليج و ارزيابي
پژوهشهدداي انجددام شددده در مددورد سيسددتمهاي مددتن کدداوي
پزشکي ،رويکردهدا و تکنيکهداي اسدتفاده شدده ،پايگاههداي
اطالعددددددداتي بينالمللدددددددي ،IEEE ،ScienceDirect
 SID ،Googleو
Scholar ،PubMedCentral
 Magiranتا سال  2017بهطور نظاممند مدورد جسدتجو قدرار
گرفتند .جستجو با استفاده از کليد واژههداي ”Text Mining
“ “Clinical Text Mining” ،“Medicine” AND
“Knowledge Discovery in ،“Predict” AND
“Text Mining for Medical ،” Medical Text
” and Healthcareدر پايگدداههدداي اطالعدداتي انگليسددي و
ترکيدب "مددتنکدداوي" و " کشدف دانددش در پزشددکي" بددراي
جسددتجو در پايگدداههدداي فارسددي اسددتفاده شددد .نددو مقالدده در
جستجوي پيشرفته ،مقاله اصيج پژوهشي انتخداب شدده بدود و
بازه زماني جستجو نيز را بدراي مقداالت انگليسدي از  2000تدا

اصول متن كاوي

316

متن کاوي که به «کشف دانش در متن»« ،داده کاوي متندي»،
«تحليج هوشمند متن» مشهور است ،به طور کلدي بده فرآيندد
استخراج دانش و اطالعات مورد عالقه و مهم از مجموعه متني
غيرساخت يافته اشاره دارد؛ به عبارت ديگر متن کداوي فرآيندد
تحليج طبيعي متن به منظور کشدف و ثبدت اطالعدات معندايي
براي درونداد و ذخيرهسازي در يک ساختار سدازماندهدي شدده
دانش است [.]9
با توسعه مفهوم متنکاوي مفاهيم ديگري نيز پا به پاي آن رشد
کردند بازيابي اطالعات از مجموعه متون «بازيابي اطالعدات از
يک متن»« ،کشف دانش از باندکهداي اطالعداتي» مدديريت
دانش در سازمانها« ،نمايش (مصوّرسازي) دادهها و اطالعات»
اين مفاهيم توسدط  Kostoffو  Demarcoدر سدال 2000
در چند مقاله منتشر و سعي شد تا ميان اين مفاهيم تمايز قايدج
شوند [( .]10شکج)1
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نمونه ديگر از سيستمهاي خودکدار اسدتخراج داندش ،سيسدتم
( clinical Text Analysis and Knowledge
 ،cTAKES )Extraction Systemبا قابليت زبانشناختي
و توسعه روايي معنايي قوي يافتدههاي بداليني در پرونددههداي
الکترونيکي پزشکي است [.]5
متنکداوي در مطالعدات پزشدکي بدا اهددا مختلفدي ،شدامج
طبقددهبندددي خودکددار بيمدداريهددا از خالصدده پرونددده بيمدداران،
پيشبيني و تعيين عوامج خطرزاي بيماري به منظور پيشدگيري
و تشخيص بهموقع ،پديشبيندي پدذيرش بيمداران اورژاندس در
بخشهاي بيمارستان و تجزيه و تحليج اسناد پزشکي و بداليني
براي شناسايي وابستگيهاي دارويي بهکدار گرفتده شدده اسدت
[.]8-6
با توجه به اهميت علم پزشکي و بهداشت و درمان در زندگي
انسان و نياز به تحليج و آناليز خودکار ،در اين مقاله ،درابتدا به
متنکاوي و مفاهيم مرتبط با آن پرداخته ميشود .و رويکردهاي
اصلي آن مانند بازيابي اطالعات ( Information
 ،)Recoveryاستخراج اطالعات ( Information
 )extractionو تفسير نتايج شرح داده ميشود .هد از اين
مقاله ،استفاده از تکنيکهاي متنکاوي در حوزه پزشکي است.
در نهايت ،در يک مرور کلي ،کاربردهاي اصلي و روشهاي
متنکاوي در حوزه پزشکي بيان ميشود و به بررسي نتايج و
يافتههاي حاصج از آن ميپردازيم.

 2017و در پايگاههاي فارسي از  1385تدا  1395محددود شدد.
همچنين ،يکي از شرايط انتخاب مقداالت ،دسدترسپذير بدودن
مقاالت تمام متن بود که  90مقاله جمدعآوري شدد .سدپس بدا
حذ مقاالت تکراري و با استفاده از يک ارزيابي منتقدانده ،بدر
اساس بيشترين ارتباا با موضو مورد پدژوهش ،در نهايدت 30
مقاله مرتبط با باالترين ميزان تناسب با موضو مورد پدژوهش،
براي مطالعه انتخاب شدند و مورد بررسي قرار گرفتند .در ابتددا
به بررسي چکيده مقاالت پرداخته شد ،با بررسي چکيده مقاالت
انتخابي ،همه مقالههايي که به نوعي به بررسي و تحليج ،مدرور
يا يک نوآوري در مورد سيستمهاي متن کاوي پزشکي پرداخته
بودند ،در مطالعه شرکت داده شدند .همچنين مقداالتي کده بده
بازخورد مرتبط بودن ،ارائه راهحج و رويکدردي جديدد در زمينده
متن کاوي متون و مستندات پزشکي پرداخته بودند نيز در ايدن
مرحله وارد مطالعه شدند .سپس با استفاده از يک چدک ليسدت
بررسي ،ارزيابي نهايي روي مقاالت انتخابي صدورت پدذيرفت و
به دنبال آن تمام مقاالت غير مدرتبط از مطالعده خدارج شددند.
معيارهاي خروج مقاالت از مطالعه ،اين بود کده مقداالت مدورد
بررسي قرار گرفته به متن کاوي مسدتندات غيدر بداليني و غيدر
مرتبط با حوزه پزشکي پرداخته باشند يا به موضو متن کداوي
در آنها پرداخته نشده بود .همچندين مطالعداتي کده بده تکدرار
مطالعه ديگر پرداخته بودند و به عبارتي سليستر ،تکراري بودند
و آن دسته از مقاالتي کده دسترسدي بده تمدام مدتن مقالده در
دسترس نبود ،در مطالعه شرکت داده نشدند.
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متن كاوي در مستندات بالينی

شامل استفاده از الگوریتم داده کاوی به منظور پردازش داده
های آماده سازی شده ،و فشرده سازی و انتقال آن به منظور
شناسایی قطعات پنهان اطالعات

مرحله پيشپردازش

شناسایی تمامی روابط مفهومی موجود در بین
اطالعات

مرحله نمايش و مصوّرسازی نمونهها
تشخیص بصری ساختارهای خوشهای ،کمک به
تعیین داده های پرت .کشف ارتباطات پنهان در
مستندات بالینی

تجزیه نحوی

کلمات توقف

ریشهیابی

اعمال فیلتر

تبدیل
فرمت
مستندات

تعیین واژگان کلیدی و مهم متن با استفاده از الگوریتمهای
مختلف مانند روش TF-IDF

شکل  :1معماري متنكاوي []11

بر اين اساس چنين برداشت ميشود که يک سيستم متن کاوي
بايستي از چهار مشخصه زير برخوردار باشد تا بتوان آن را در
زمره سيستمهاي متن کاوي دانست در غير اين صورت آن
سيستم در مجموعه بازيابي اطالعات و يا ساير موارد قرار
ميگيرد .اين چهار مشخصه عبارتاند از:
 بايد قادر باشد بر روي مجموعههاي حجيم و متون
مبتني بر زبان طبيعي کار کند.

 بايد از الگوريتمهاي اصولي بيشتر از الگوريتمهاي
ابتکاري و نظرهاي کاربر استفاده کند.
 بايد اطالعات رخدادها ،موجوديتها و  ....را از متن
استخراج کند.
 بايد دانش جديدي استخراج کند.
اين حوزه تمام فعاليتهايي که به نوعي به دنبال کسب دانش
از متن هستند را شامج ميگردد [ .]12اين تکنيکها در ابتدا در
مورد دادههاي ساختيافته به کار گرفته شدند و علمي به نام
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مرحله کاوش روابط مفهومي

تابستان  ،1397دوره پنجم ،شماره دوم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

رویکردهاي متنكاوي
بر طبق تعريف ،هد از متنکاوي ،بازيابي ،استخراج و تفسير
اطالعات ذخيره شده در قالب الکترونيکي با استفاده از ابزارهاي
خودکار و نيمه خودکار است که در آرشيو اسناد و مدارک با
حجم اطالعاتي باال و در پايگاه دادهها ذخيره ميشوند (شکج
.]4[ )2

شکل  :2شماتيک كلی روشهاي مورد استفاده در متنكاوي و دادهكاوي )1( :بازیابی اطالعات )2( ،استخراج اطالعات )3( ،تفسير اطالعات (ادغام فرضيههاي

مختلف براي توليد فرضيه تركيبی جدید) []4

الف) بازیابی اطالعات
معموالً در بازيابي اطالعات با توجه به نياز مطرح شده از سدوي
کداربر ،مرتبطتددرين متددون و مسددتندات و يددا در واقددع «کيسدده
کلمدات» ( )Bag of Wordsاز ميدان ديگدر مسدتندات يدک
318

مجموعه بيرون کشيده ميشود .بازيابي اطالعات يدافتن داندش
نيست ،بلکه تنها آن مستنداتي را که مرتبطتر به نياز اطالعداتي
جستجوگر تشخيص داده به او تحويدج ميدهدد .ايدن روش در
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دادهکاوي را به وجود آوردند .دادههاي ساختيافته به دادههايي
گفته ميشود که به طور کامالً مستقج از همديگر ،ولي از لحاظ
ساختاري به صورت يکسان در يک محج گردآوري شدهاند.
انوا بانکهاي اطالعاتي را ميتوان نمونههايي از اين دسته
اطالعات نام برد؛ اما در مورد متون که عمدتاً غيرساختيافته يا
نيمهساختيافته هستند ،ابتدا بايد توسط روشهايي آنها را
ساختارمند نمود و سپس از اين روشها براي استخراج اطالعات
و دانش ضمني نهفته در آنها استفاده کرد .ازجمله مشکالتي
که در زمينه دادهکاوي وجود دارد کشف دانش مفيد از متون
نيمه ساخت يافته يا غير ساختيافته است که توجه زيادي را به
خود جلب کرده است .روشهاي دادهکاوي سنتي فرض بر اين
دارند که اطالعات به فرم متني پايگاه دادههاي رابطهاي
هستند؛ به همين دليج براي بسياري از کاربردها مانند اطالعات
الکترونيکي قابج دسترس به فرم متني نيمه ساختيافته يا غير
ساختيافته مفيد نيستند .متن کاوي ،شبيه دادهکاوي است ،به
جزء اين که ابزارهاي دادهکاوي براي مديريت دادههاي
ساختيافته پايگاه دادهها طراحي ميشود؛ اما متنکاوي

ميتواند با داده نيمه ساختيافته يا ساخت نيافته مانند اسناد
متون سروکار داشته باشد .در نتيجه متنکاوي يک راهحج بسيار
بهتر براي سازمانها است؛ با اين وجود بيشتر تحقيقات و
تالشهاي گسترده روي کوششهاي دادهکاوي که داده
ساختيافته استفاده ميکند ،متمرکز است [.]13
متن کاوي فرآيندي است که به کمک آن ،اطالعات ارزشمند
و مفيد نهفته در دادههاي غير ساختيافته ،استخراج ميشود .در
متن کاوي تحليج محتواي دادههاي غيرساختيافته بر اساس
آناليز کمي متن صورت ميپذيرد [.]9

متن كاوي در مستندات بالينی

واقع هيچ دانش و حتي هيچ اطالعاتي را بده ارمادان نمديآورد
[.]14

ج) تفسير نتایج
گام نهايي در فرآيند متنکاوي ،تفسير نتايج است .اين گدام بدا
هد يکپارچهسازي اطالعات به دست آمده از گامهاي قبج ،در
نهايددت بددراي بدده دسددت آوردن ارتباطددات معنددادار بددين
موجوديتهاي بيماري ،پديدههاي بيولوژيکي يدا بداليني کده در
ابتدا با استفاده از روشهاي سنتي غير قابج شناسايي بودند ،بده
کار ميرود [.]16
نتایج
بررسديهداي انجدام شدده نشدان داد کده متنکداوي بده طدور
گستردهاي در تحقيقات سرطان مورد استفاده قرار گرفته اسدت؛
با اين حال براي بهرهگيري کامج از متنکداوي ،توسدعه روش-
هاي جديد براي کاوش کامج متون و اسناد بداليني و همچندين
سيستم عامجهايي براي ادغدام پايگاههداي اطالعدات پزشدکي
الزم است .بهرغم دارا بودن پتانسيج بالقوه متنکاوي در زيست
پزشکي ،هنوز هم نياز بده توسدعه بيشدتر اسدت و سيسدتمهاي
متنکداوي زيسدت پزشددکي ،در حددال حاضدر بدده عنددوان ابددزار
استاندارد طاليدي محققدان زيسدت پزشدکي بدهمنظور بازيدابي
اطالعات شناخته نميشوند .از مهمترين بحثهداي مدرتبط بدا
متنکاوي ،همکاري و هماهنگي با چنددين موضدو اسدت؛ بده
عبارت ديگر متنکاوي متدون زيستپزشدکي ،همدراه بدا سداير
روشها و ابزارها بايد نتايج سدازگار ،قابدج انددازهگيري و قابدج
آزمون با هم داشته باشدند [ .]17جددول  1برخدي از تحقيقدات
صورت گرفته در زمينه متنکداوي پزشدکي را نشدان ميدهدد.
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ب) استخراج اطالعات
استخراج اطالعات عبارت است از نگاشت متنهاي زبان طبيعي
به يک نمايش ساختيافته و از پيش تعريف شده که منتخبي از
اطالعات کليدي از متن اصلي را نشان ميدهندد .تکنيکهداي
استخراج اطالعات ،دادههداي سداختارمند را از دادههداي بددون
ساختار استخراج ميکند .در واقع هد از اين مرحله ،شناسدايي
بخشهاي مرتبط از اطالعات بازيابي شده در مرحله قبج است.
که اين کار در سه مرحله انجام ميشود:
 -1پردازش :با تبديج متون پيچيدده و غيدر سداختيافته بده
ساختارهاي ساده (به عنوان مثال کلمات يا جمالت کوتداه) کده
ميتواند توسط سيستمهاي کامپيوتري تفسير شود.
 -2شناسایی نهادهااي ساازنده :ايدن مرحلده بده منظدور
شناسايي موجوديتهاي باليني يا فرآيندهاي بيولدوژيکي اشداره
شده در سند به کار ميرود.
 -3تفسير روابط معنایی :در اين مرحله تفسير روابط معندايي
بددين سدداختارهاي متنددو يددا موجوديتهدداي مختلددف صددورت
ميپذيرد .بدين منظدور بدراي اسدتخراج اطالعدات ،سيسدتمها
ميبايست مبتني بر الگوريتمهاي هوش مصنوعي باشند [.]15

فرزانه فيضمنش و همکار

تابستان  ،1397دوره پنجم ،شماره دوم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

جدول  :1یافتههاي كليدي از پژوهشهاي انجام شده در متنكاوي مستندات بالينی

 Jonnagaddalaو
همکاران []18

شناسايي و پيشرفت عوامج خطر
بيماري قلبي در بيماران ديابتي از
پرونده الکترونيک سالمت

 Gongو همکاران []1

متن کاوي در گزارشهاي راديولوژي

يک سيستم متن کاوي به منظور استخراج خودکار و
استفاده از اطالعات در گزارشهاي راديولوژي
پيشنهاد کردند.

 Jonnagaddalaو
همکاران[]19

ارزيابي خطر ابتال به بيماريهاي عروق
کرونر از پرونده الکترونيک سالمت،
مبتني بر متن کاوي

 Sumathiو همکاران
[]11

پيشبيني وقو بيماريهاي قلبي با
استفاده از متن کاوي

پيشنهاد سيستمي مبتني بر قاعده براي استخراج
عوامج خطر فرامينگهم نظير سن ،جنس ،ميزان
کلسترول ،فشار خون ،ديابت و  .....به منظور ارزيابي
ريسک خطر ابتال به بيماريهاي عروق کرونري در
گروهي از بيماران مبتال به ديابت
پيشنهاد يک روش مؤثر براي استخراج دادهها از تعداد
زيادي اسناد باليني با رويکرد متن کاوي

 Waglandو
همکاران []20

توسعه و آزمايش يک رويکرد مبتني بر
متن کاوي به منظور تجزيه و تحليج
نظرات بيماران از تجارب خود در
مراقبت از سرطان روده بزرگ

يک رويکرد متن کاوي مبتني بر يادگيري ماشين ،به
منظور تسهيج در فرآيند تجزيه و تحليج تجارب
بيماران و توسعه يک مدل توضيحي

 Holzingerو
همکاران []21

اطالعات معنايي در سيستمهاي
پزشکي :بهرهگيري از تکنيکهاي متن
کاوي به منظور تجزيه و تحليج
تشخيصهاي پزشکي

به طراحي و توسعه يک سيستم توصيفي -کاربردي
به منظور تجزيه و تحليج نظرات کارشناسان خبره در
حوزه تصاوير  MRIپرداخته شد

 Leeو همکاران []22

متن کاوي از پروندههاي باليني به
منظور تشخيص سرطان

پيشنهاد خودکار ساختن فرآيند استخراج روابط بين
بيماري سرطان و فاکتورهاي بالقوه از پروندههاي
باليني با ادغام آنتولوژي سرطان ،تکنيکهاي متن
کاوي توسعه يافته ،الگوريتم ( Self-Organizing
 SOM )Mapsو روش ( Support Vector
SVM)Machines

با توجه به افزايش تخصصها و حجم ادبيات تخصصي حوزه
پزشکي ،محققان در حال تالش به منظور استخراج حقايق کلي
به منظور توليد فرضيههايي قابج آزمون و پذيرفتني هستند .بر
اساس يافتههاي حاصج از پژوهش ،مشخص شد ،هيچ تکنيک
متنکاوي منفردي وجود ندارد که براي تمامي انوا دادههاي
سيستمهاي اطالعات بهداشت و درمان نتايج ثابتي ارائه کند.
عملکرد تکنيکهاي متنکاوي به نو مجموعه دادهاي بستگي
دارد که براي انجام پژوهش به کار برده شد؛ بنابراين ميتوان
از تکنيک متنکاوي ترکيبي و حتي ترکيب توأم تکنيکهاي
320

در اين پژوهش ،بيماران در يکي از سه گروه :بيماراني که
مبتال به بيماري عروق کرونري بودند ،بيماراني که به تازگي
به اين بيماري مبتال شده بودند و بيماراني که در بيش از
يک دوره زماني بيماري عروق کرونري نگرفته بودند ،طبقه
بندي شدند.
متن کاوي در گزارش راديولوژي ،امکان بازيابي و استفاده از
اطالعات مفيد و دانش از گزارشهاي راديولوژي ،به منظور
ارائه اطالعات مورد نياز براي متخصصان پزشکي و استفاده
از اطالعات
خروجي سيستم مذکور ،قابج اعتماد بود و همچنين تجزيه و
تحليج حاصله از ارزيابي ريسک عوامج خطر فرامينگهم
نشان داد که اکثر بيماران مبتال به ديابت در معرض خطر
ابتال به بيماريهاي عروق کرونر هستند.
با بهرهگيري از تکنيکهاي متنکاوي و الگوريتمهاي
استقرايي توان به نتايج دقيق و کارآمد به منظور پيشبيني
وقو بيماريها از اسناد باليني دست يافت.
تکنيکهاي متن کاوي مبتني بر يادگيري ،ابزارهاي مفيد و
عملي براي شناسايي نظرات فرمت آزاد خاص ،در يک
مجموعه بزرگ هستند .همچنين کيفيت مراقبت از سرطان
روده بزرگ ،تأثير مستقيمي بر کيفيت سالمت زندگي اين
بيماران دارد.
با به کارگيري ابزارهاي متن کاوي ،همبستگي منطقه اي
تصاوير  MRIسنجيده شود که به تبع آن ،برآورد مهمي از
احتمال وقو همزمان بيماري در نواحي تعريف شده بدن
انسان ،به منظور شناسايي خطرات احتمالي براي سالمتي
دست يافته شود.
ادغام هستانشناسي پزشکي و تکنيکهاي متن کاوي ،قادر
به استخراج الگوهاي بالقوه و دستهبندي مجدد پروندههاي
باليني است.

متنکاوي و دادهکاوي براي دستيابي به عملکردي بهتر استفاده
شود.
بحث و نتيجهگيري
با توجه به حجم بسيار باالي ادبيات علمي که هر ساله توليد
ميشوند ،متنکاوي براي تحقيقات علمي ضروري است [.]23
امروزه بيمارستانهاي مدرن با کامپيوترها و ديگر وسايج
جمعآوري داده تجهيز شدهاند که وسايج نسبتاً ارزاني براي
جمعآوري و ذخيره دادهها در سيستمهاي اطالعاتي درون و
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نویسندگان
 Pereiraو همکاران
[]3

موضوع پژوهش
طبقهبندي تشخيص صر به يک کد
استاندارد  ICD-9مبتني بر
تکنيکهاي متن کاوي

روششناسی پژوهش
از هستانشناسي به منظور استخراج و کشف دانش
ضمني از سوابق پرونده سالمت کودکان که منجر به
طبقهبندي اين بيماري و انوا مختلف آن ميشود،
بهره بردند.
رويکرد ترکيبي؛ يادگيري ماشين و تکنيکهاي متن
کاوي باليني به منظور استخراج اطالعات مرتبط در
مورد عوامج خطر بيماريهاي قلبي از پرونده
الکترونيک سالمت مربوا به  1304بيمار ديابتي

یافتههاي كليدي
ارائه يک سيستم خودکار طبقهبندي تشخيص صر مبتني بر
 ICD-9بر اساس سوابق پرونده سالمت کودکان زير 16
سال پرتاال پرداختند.

متن كاوي در مستندات بالينی

منحصر به فرد) در سيستمهاي اطالعات بيمارستاني ،ايجاد
فرصتهايي براي تکنيکهاي قدرتمند و دقيق متنکاوي است
که از اطالعات حاصج از منابع مختلف داده استفاده ميکنند
[.]11
متن کاوي در اسناد پزشکي بسيار حائز اهميت است با اين حال
در اين حوزه با مشکالت متعددي مواجه است .از مهمترين
چالشهاي متن کاوي ميتوان موارد ذيج را برشمرد:
 چالش مهم و اصلي ارائه يک چارچوب استخراج دانش
پزشکي منحصر به فرد ،فقدان مجموعه استانداردهاي
مناسب براي ارسال و انتقال اطالعات در سيستمهاي
اطالعات پزشکي است .عليرغم اين که استانداردهايي
نظير  ICD10براي يکپارچه کردن اطالعات بيماري
وجود دارد.
 يک چالش مکرر که متنکاوي باليني با آن مواجه است،
در مديريت ماهيت ناهمگون دادههاي بدون ساختار
پروندههاي پزشکي هستتند .تشخيص دقيق وضعيت
بيماري از متن باليني ،نيازمند درک دقيقي از الگوها و
عبارات کليدي در سوابق پزشکي است که بهطور
گستردهاي متفاوت ميباشند.
 با توجه به ايدن کده دادههداي پزشدکي شدامج اطالعدات
شخصي ميباشند؛ در معرض سوء استفادهاند ،مانع اصلي و
عمده براي متنکداوي پزشدکي محرمانده بدودن اسدناد و
اسدددتفاده اخالقدددي از اطالعدددات بيمددداران اسدددت کددده
محدوديتهاي قانوني و اخالقي بايد در مورد آنها رعايت
شددود .بدددين منظددور قبددج از شددرو فرآينددد متنکدداوي،
مؤسسات بهداشت درماني بايد سياست مشخصي را مربوا
به محرمانگي و امنيت رکوردهاي اطالعاتي بيماران تنظيم
کنند.
با اين کده متنکداوي از مسدتندات بداليني ،بده کشدف داندش
تخصصي نهفته پزشکي منجدر ميشدود ،بدا اينحدال ،ماهيدت
غيرساختاري پروندههاي الکترونيک سدالمت ،بده خدودي خدود
متنکاوي باليني را با چالشهاي بسياري روبهرو ميکند.
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بيرون بيمارستان ميباشند .مقدار وسيع دادههاي جمع شده در
پايگاه دادههاي پزشکي نياز به ابزارهاي تخصصي جهت
ارزيابي ،نگهداري و تجزيه و تحليج دارند .به ويژه افزايش
مقادير داده ،باعث به وجود آمدن مشکالت زيادي در خارج
کردن اطالعات مفيد جهت حمايت از تصميمات ميباشد و تنها
تجزيهوتحليج دادهها به صورت سنتي کافي نيست و نيازمند
تجزيه و تحليج مبتني بر کامپيوتر ميباشد .متنکاوي در
کاربردهاي زيستپزشکي ،بسياري از تکنيکهاي محاسباتي
مانند يادگيري ماشين ،پردازش زبان طبيعي ،آمارزيستي ،فناوري
اطالعات و شناخت الگو را بهمنظور يافتن خروجيهاي تلويحي
در متون زيستپزشکي غيرساختار يافته به کار ميگيرد.
کاربردهاي زيادي از متنکاوي متون مربوا به سرطان مانند
شناسايي تومورهاي بدخيم مرتبط با علوم زيستپزشکي (ژنها،
پروتئينها و غيره) ،يافتن ارتباا بين نهادهاي بيولوژيکي
(پروتئين -پروتئين ،ژن -بيماري و غيره) ،استخراج دانش از
متون و توليد فرضيههاي معنيدار وجود دارد [ .]17اثبات شده
است که متنکاوي و دادهکاوي از تکنيکهاي مهم و قدرتمند
براي استخراج اطالعات و بينش از سيستمهاي اطالعات
بهداشتي و درماني هستند [.]27-24
با افزايش استفاده از پروندههاي پزشکي الکترونيکي در سايه
تالشهاي گسترده دادهکاوي براي کشف روند در دادههاي
سالمت ،بخش قابج توجهي از اطالعات که در پروندههاي
الکترونيک باقي ميماند به صورت متن ذخيره ميشود و غير
قابج استفاده با روشهاي دادهکاوي معمولي است .اين دادهها
نيمه ساختار يافته يا بدون ساختار شامج يادداشتهاي باليني،
دسته خاصي از نتايج آزمايشهايي مانند اکوکارديوگرام و
گزارش راديولوژي و ديگر اسناد و مدارک مهم است .براي
استفاده کامج از  ،EMRsنياز به استفاده از هر دو تکنيکهاي
دادهکاوي و متن کاوي براي کشف نتايج از پرونده بيماران
است.
طبق يافتهها ،اکثر برنامههاي کاربردي متنکاوي باليني در
گذشته از يک منبع داده متني منفرد ،مانند گزارشهاي
راديولوژي براي شناسايي يا کاوش اطالعات مرتبط به يک
وضعيت واحد استفاده کردهاند .با اين حال افزايش ارتباا دادهها
(به عنوان مثال منابع دادهاي متعدد از بيمار با يک شناسه
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Introduction: With the extensive use of electronic medical records systems, a large amount of
medical text data is produced daily in the hospitals and other medical environments that organizing
this text information is important and necessary. Also, a need to automatically retrieve useful
knowledge from this data to help clinicians is felt. In order to extract the hidden values in the
medical text documents, text mining can be used in the field of health.
Methods: In this review study, SID, Magiran, Pubmed, ScienceDirect, IEEE, and Google Scholar
databases were searched with the keywords including "Text Mining” AND "Medicine” ،"Clinical
Text Mining” AND "Predict”،, "knowledge discovery in medical text” and "Text Mining for
Medical and Healthcare” in the English databases and keywords such as "text mining” AND "
Discovering Knowledge in Medicine” in the Persian databases. Then, all articles that somehow refer
to Medical knowledge discovery and text mining applications in the field of health were selected.
Results: Text mining is one of the important and powerful techniques for extracting information
from health information systems. Text mining in clinical data provides potential for new discoveries
and it also improves efficiency and communication in hospital systems for doctors and hospital
administrators.
Conclusion: Nowadays, text mining in clinical documentation, is one of the developed technologies
for the discovery of medical knowledge that its use in medical databases is essential to achieving
immediate access to important health resources, and its application can improve patient care and
reduce medical costs.
Keywords: Text mining in clinical documentation, Text mining applications, Medical knowledge
Discovery, Information extraction
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