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 مقاله مروری  

 و بيمارستان در پزشکي متني هايداده از زيادي بسيار حجم پزشکي، مدارک الکترونيکي هايکارگيري گسترده سيستمه با ب مقدمه:

 يابيبه باز ازياست و ن يمهم و ضرور يامر ياطالعات متن نيا دهيسازمان که شوندمي توليد روزانه صورت به درماني هايمحيط ساير
 در نهفته هايارزش استخراج منظور. بهشودياحساس م کامالً ينيکمک به متخصصان بال يبرا هاداده نياز ا ديخودکار دانش مف

 .برد بهره سالمت حوزه در کاويمتن هاياز تکنيک توانمي پزشکي، متني مستندات
 و Science Direct،IEEE ، PubMed central ،Google Scholar، SID هاي اطالعاتيپايگاه ن پژوهش مروريدر اي روش:

Magiran هايکليد واژه با استفاده از Text Mining” “ AND “Medicine” ،“Clinical Text Mining” AND 

“Predict” ،“knowledge discovery in medical text ”، “Text Mining for Medical and Healthcare”  در
هاي اطالعاتي فارسي، مورد جستجو قرار در پايگاه "متن کاوي و کشف دانش در پزشکي"هاي اطالعاتي انگليسي و از ترکيب پايگاه

 دند.کاوي در حوزه سالمت اشاره داشتند، انتخاب شگرفتند. سپس، همه مقاالتي که به نوعي به کشف دانش پزشکي و کاربردهاي متن

 کاوي. متنباشديم يو درمان ياطالعات بهداشت هايستمياستخراج اطالعات از س يمهم و قدرتمند برا هايکياز تکن کاويمتن :نتایج

پزشکان و  يبرا مارستانيب هايستميو ارتباطات در س ييبهبود کارا نيو همچن دياکتشافات جد يبرا ايتوان بالقوه ،يکينيکل هايداده
 .کنديم مفراه مارستانيب رانيمد

در عصر حاضر است که استفاده از  يکشف دانش پزشک افتهيتوسعه  هايياز جمله تکنولوژ ينيدر مستندات بال کاويمتن گيري:نتيجه

 آن موجب بهبود يريکارگه است و ب ريانکارناپذ يبه منابع مهم سالمت، امر عيسر يابدستي منظوربه يپزشک هايآن در پايگاه داده
 .شوديم يدرمان هاينهيو کاهش هز ماريمراقب ب

  

  استخراج اطالعات ،يکشف دانش پزشک ،کاويمتن يکاربردها ،ينيمتن کاوي در مستندات بال ها:كليد واژه
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 و همکار شمنضيفرزانه ف  بالينی مستنداتمتن كاوي در 
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 مقدمه 
 محسوب سازمان هر در ارزش با هاياطالعات و دانش، دارايي

هدا و ديگدر مددرن بدا کامپيوتر هايبيمارستان امروزه. شوندمي
اند و دسترسددي سددريع و آوري داده تجهيددز شدددهوسددايج جمددع

تفاده هاي اسصحيح به منابع مهم و مورد عالقه، يکي از دغدغه
هداي از اين منبع اطالعاتي بسيار بزرگ است. مقدار وسديع داده

هاي پزشکي نياز به ابزارهاي تخصصي جمع شده در پايگاه داده
ويدژه ه جهت ارزيابي، نگهدداري و تجزيده و تحليدج دارندد. بد

وجود آمدن مشدکالت زيدادي در ه افزايش مقادير داده، باعث ب
باشد و ني از تصميمات مياستخراج اطالعات مفيد جهت پشتيبا

ها به صدورت سدنتي کدافي نيسدت و تنها تجزيه و تحليج داده
. بده عندوان دباشدنيازمند تجزيه و تحليج مبتني بر کامپيوتر مي

راديولوژي حاوي اطالعات غندي از توصديف  هايمثال، گزارش
مشاهدات راديولوژيست از شرايط پزشدکي بيمدار در ارتبداا بدا 

ها  در گرچه همانند بسياري از گزارش؛ اباشدتصاوير پزشکي مي
هاي متني رايگان هسدتند، ولدي يدک مدانع بدزرگ بدين شکج

گزارش راديولوژي و متخصصان پزشکي )راديولوژي، پزشدک و 
 و بازيدابي هداآن بدراي کده. شدوندپژوهشگران(، محسوب مدي

 را راديولدوژي هدايگزارش از دانش و مفيد اطالعات از استفاده
 نيدازمورد اطالعدات ارائه منظوربه بنابراين ؛است ختهسا مشکج
 مدتن اطالعدات، از اسدتفاده امکان و پزشکي متخصصان براي
اه حدج بدراي ايدن مشدکج ر يدک راديولوژي گزارش در کاوي

 .[1] کندفراهم مي
 کده اسدکيزوفرني نظيدر هدا،در تشخيص بسياري از بيمداري  

ه بد آن وقدو  عامدج بزرگتدرين عندوان به باليني، منفي عالئم
 بدراي مهدم هدد  يدک عندوان به عالئم اين و آيدمي حساب
 باليني عواقب وقو  بينيپيش از پس خصوصه ب درماني اهدا 
 بدراي عملي هايشوند، توسعه روشمي محسوب مدت طوالني
 رويکدرد يدک از اسدتفاده بدا ولدي ،اسدت مشکج هاآن ارزيابي
 در بداليني منفدي معالئد حضدور تدوانمي راحتيه ب کاويمتن
 ايدن از و داد تشدخيص را بيمداران سدالمت الکترونيک پرونده
 تسدکين به که جديد درماني هايروش توسعه منظور به هايافته
 ايدن بر عالوه. کرد استفاده کند،ماري کمک ميبي منفي عالئم
 از اسدتفاده و سالمت الکترونيک پرونده از گيريبهره افزايش با

 اطالعدات آوردن دسته ب منظور به توانمي ،کاويمتن رويکرد
 سداير در بداليني گيريتصميم پشتيباني و توسعه و تحقيق براي
 بندديقدهطب در هچندين[. 2] بدرد بهره درماني مراکز و مناطق
 المللدديبين بنددديطبقدده بددر منطبددق هددابيمدداري از بسددياري

 روندد کده صدر  مانندد جهداني بهداشدت سازمان هايبيماري

 تحقدق نيازمندد و گيروقت دستي، صورت به بيماري ديبندسته
 فرآيندد ايدن گرفتن ناديده منظور به است، مکمج هايآزمايش
 بندديدکار طبقدهخو فرآيند يک از توانمي فرسا،طاقت و دشوار

 International) کدددهاي اسدداس بددر بيمدداري تشددخيص

Classification Disease) ICD بمنظدوراسدتفاده کدرد . 
هداي توسدعه فناوريکردن اين نياز اطالعات پزشدکي، برآورده 

برندد و در انفورماتيدک کدار ميه هاي جديد را بديافته در زمينه
ايجاد شده جديد به نام کشف دانش از پايگاه  فناوريپزشکي از 

 [.3]کنندداده استفاده مي
 در اياطالعات پزشکي در قالب الکترونيکي، بده طدور فزايندده

 شدامج تنهدا نه اطالعات اين از ايدسته ،هستند گسترش حال
اطالعدات  رنددهيدربرگ نهمچني بيماران، دموگرافيکي اطالعات

 هدايباليني، تست هايخيص و شدت بيماري، نتايج آزمايشتش
بيمار و جزئيات بيشتري  يشده برا زيتجو هايو دارو يعملکرد

و  يمراقبت بهداشت ستميبا س ماريدر ارتباا با اطالعات تماس ب
و دسته ديگر شامج مقاالت علمدي و همچندين  باشديدرمان م

بررسددي مددديريت بدداليني و حتددي مدددارک پزشددکي موجددود در 
 و سدر بيمدار هايسسات بهداشتي و مراکز درماني که با دادهؤم
مزيت مهم در ثبت اين مقددار عظديم از  سهاشد. بمي ،دارند کار
 نگهداري کيفيت ودبهب -1: دارد وجود ديجيتال قالب در هاداده
 مفيدد غيدر و بالاسدتفاده زمدان در چشمگير کاهش -2 ها،داده

 هداداده -3 خدود، وظدايف انجدام در درمان و بهداشت کارکنان
کداوي و هاي متنمانند سيستم خودکار هايسيستم در توانندمي
 اسدتفاده دسدتي، ابزارهداي حال اين با ؛شوند استفادهکاوي داده
 چه و باليني زمينه در چه مناسب اطالعات استخراج براي کمي
 از عظيم حجم اين تواندمي کاويمتن. دارند تحقيقاتي زمينه در

 هدايسيسدتم از استفاده با. کند مديريت درستيه ب را اطالعات
مختلف استخراج کدرده و در نهايدت  ابعاز من را هاآن پردازشي،

 هئدارا. شدود دجدي دانش ايجاد به منجر و کند يکپارچه را هاآن
 انجدام هداآن روي تحليلدي بتواند متون بررسي با که هاييرابزا
 شدده مصدنوعي هوش در زمينه اين گيريشکج به منجر دهند
 .[4] است معرو  کاوي متن به که

 Medical Language Extraction and) فددرمپلددت

Encoding) MEDLEE نموندده بددارز  ،يسددازمان در سددطح
 سازديامکان را فراهم م نير است که اخودکا کاويمتن ستميس

 اسدتخراج کندد ينيبال هايرا از گزارش دياطالعات مرتبط و مف
[4.] 
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 سدتميخودکدار اسدتخراج داندش، س هايستمياز س گريد نمونه
(clinical Text Analysis and Knowledge 

Extraction System )cTAKES شناختيزبان تي، با قابل 
 هدايدر پروندده ينيبدال يهاافتدهي يقو ييمعنا ييتوسعه رواو 

 [.5]است  يپزشک يکيالکترون
شدامج  ،يبدا اهددا  مختلفد يدر مطالعدات پزشدک کداويمتن
 مدداران،ياز خالصدده پرونددده ب هددايمدداريخودکددار ب بنددديطبقدده

 يريشدگيبه منظور پ يماريب يعوامج خطرزا نييو تع ينبيشيپ
اورژاندس در  مدارانيب رشيپدذ يندبيشپدي موقع،به صيو تشخ
 ينيلو بدا ياسناد پزشک جيو تحل هيو تجز مارستانيب هايبخش
 اسدت شدده گرفتده کداربه ييدارو هاييوابستگ ييشناسا يبرا
[8-6.]   

با توجه به اهميت علم پزشکي و بهداشت و درمان در زندگي 
به در اين مقاله، درابتدا  انسان و نياز به تحليج و آناليز خودکار،

هاي شود. و رويکردمفاهيم مرتبط با آن پرداخته ميو کاوي متن
 Information) اصلي آن مانند بازيابي اطالعات

Recovery)استخراج اطالعات ، (Information 

extraction ) شود. هد  از اين مي و تفسير نتايج شرح داده
کاوي در حوزه پزشکي است. هاي متنمقاله، استفاده از تکنيک

هاي اصلي و روشک مرور کلي، کاربردهاي در نهايت، در ي
شود و به بررسي نتايج و کاوي در حوزه پزشکي بيان ميمتن
 پردازيم.هاي حاصج از آن مييافته

 

 روش
تحليج و ارزيابي  يبرامطالعه حاضر به روش مروري انجام شد. 

 کدداوي مددتن هايسيسددتم مددورد در شددده انجددام هددايپژوهش
هداي پايگاه شدده، اسدتفاده هدايتکنيک و رويکردهدا پزشکي،

، ScienceDirect، IEEEالمللدددددددي اطالعددددددداتي بين
PubMedCentral ،Google Scholar ،SID  و

Magiran  مند مدورد جسدتجو قدرار طور نظامبه 2017تا سال

 ”Text Miningهداي کليد واژه گرفتند. جستجو با استفاده از

“ AND “Medicine” ،“Clinical Text Mining” 

AND “Predict” ،“Knowledge Discovery in 

Medical Text ” ،“Text Mining for Medical 

and Healthcare” ي اطالعدداتي انگليسددي و هددادر پايگدداه
بددراي  "پزشددکيکشدف دانددش در  " و "کدداويمددتن"ترکيدب 

مقالدده در  نددو  هدداي فارسددي اسددتفاده شددد.جسددتجو در پايگدداه
انتخداب شدده بدود و  يپژوهش جيجستجوي پيشرفته، مقاله اص

تدا  2000بازه زماني جستجو نيز را بدراي مقداالت انگليسدي از 

. شدد محددود 1395 تدا 1385 از فارسي هايو در پايگاه 2017
پذير بدودن ت، دسدترسمقداال انتخاب شرايط از يکي همچنين،
بدا . سدپس آوري شددجمدع مقاله 90 که بودتمام متن مقاالت 

تفاده از يک ارزيابي منتقدانده، بدر حذ  مقاالت تکراري و با اس
 30اساس بيشترين ارتباا با موضو  مورد پدژوهش، در نهايدت 

مقاله مرتبط با باالترين ميزان تناسب با موضو  مورد پدژوهش، 
در ابتددا  قرار گرفتند. يبراي مطالعه انتخاب شدند و مورد بررس

ت ، با بررسي چکيده مقااله شدمقاالت پرداخت دهيچک يبه بررس
 مدرور تحليج، و بررسي به نوعي به که هاييانتخابي، همه مقاله

 پرداخته پزشکي کاوي متن هايسيستم مورد در نوآوري يک يا
 بده کده مقداالتي همچنين. شدند داده شرکت مطالعه در بودند،
حج و رويکدردي جديدد در زمينده ه راهئن، ارابود مرتبط بازخورد

رداخته بودند نيز در ايدن متن کاوي متون و مستندات پزشکي پ
مرحله وارد مطالعه شدند. سپس با استفاده از يک چدک ليسدت 

و  ، ارزيابي نهايي روي مقاالت انتخابي صدورت پدذيرفتبررسي
مدرتبط از مطالعده خدارج شددند.  رغي مقاالت تمام آن دنبال به

مدورد  االتمعيارهاي خروج مقاالت از مطالعه، اين بود کده مقد
فته به متن کاوي مسدتندات غيدر بداليني و غيدر بررسي قرار گر

مرتبط با حوزه پزشکي پرداخته باشند يا به موضو  متن کداوي 
 تکدرار بده کده مطالعداتي همچندين. بود نشده پرداخته هادر آن
تر، تکراري بودند رتي سليسعبا به و بودند پرداخته ديگر مطالعه

الده در دسترسدي بده تمدام مدتن مق کدهو آن دسته از مقاالتي 
  دسترس نبود، در مطالعه شرکت داده نشدند.

 متن كاوي اصول

 ،«داده کاوي متندي»، «کشف دانش در متن»کاوي که به  متن
مشهور است، به طور کلدي بده فرآيندد « تحليج هوشمند متن»

استخراج دانش و اطالعات مورد عالقه و مهم از مجموعه متني 
 فرآيندد کداوي متن ديگر عبارت به ؛دارد اشاره يافته غيرساخت
معندايي  عداتاطال ثبدت و کشدف منظور به متن طبيعي تحليج

دهدي شدده نسازي در يک ساختار سدازماو ذخيرهبراي درونداد 
 [.9] دانش است

کاوي مفاهيم ديگري نيز پا به پاي آن رشد توسعه مفهوم متن با
بازيابي اطالعدات از »مجموعه متون  کردند بازيابي اطالعات از

 مدديريت «اطالعداتي هدايکشف دانش از باندک» ،«متن يک
    «اطالعات و ها( دادهمصوّرسازي) نمايش» ها،سازمان در دانش
 2000در سدال  Demarco و   Kostoffمفاهيم توسدط  اين

در چند مقاله منتشر و سعي شد تا ميان اين مفاهيم تمايز قايدج 
 (1[. )شکج10] شوند
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 [11] كاويمعماري متن :1 شکل
 

 
شود که يک سيستم متن کاوي بر اين اساس چنين برداشت مي

بايستي از چهار مشخصه زير برخوردار باشد تا بتوان آن را در 
هاي متن کاوي دانست در غير اين صورت آن زمره سيستم

وعه بازيابي اطالعات و يا ساير موارد قرار سيستم در مجم
 ند از:اگيرد. اين چهار مشخصه عبارتمي

 هاي حجيم و متون بايد قادر باشد بر روي مجموعه
 مبتني بر زبان طبيعي کار کند.

 هاي هاي اصولي بيشتر از الگوريتمبايد از الگوريتم
 هاي کاربر استفاده کند.ابتکاري و نظر

 ها و .... را از متن دها، موجوديتبايد اطالعات رخدا
 استخراج کند.

 .بايد دانش جديدي استخراج کند 
هايي که به نوعي به دنبال کسب دانش اين حوزه تمام فعاليت

ها در ابتدا در اين تکنيک [.12] گردداز متن هستند را شامج مي
يافته به کار گرفته شدند و علمي به نام هاي ساختمورد داده

پردازشمرحله پيش  

 تجزیه نحوی کلمات توقف

یابیریشه اعمال فیلتر  

تبدیل 

فرمت 

 مستندات

های تعیین واژگان کلیدی و مهم متن با استفاده از الگوریتم

 TF-IDFمختلف مانند روش 

 مرحله کاوش روابط مفهومي

 داده پردازش منظور به کاوی داده الگوریتم از استفاده شامل

 منظور به آن انتقال و سازی و فشرده شده، سازی آماده های

 اطالعات پنهان قطعات شناسایی

شناسایی تمامی روابط مفهومی موجود در بین 

 اطالعات

 هامرحله نمايش و مصوّرسازی نمونه

 

کمک به  ،ایهای خوشهتشخیص بصری ساختار

تعیین داده های پرت. کشف ارتباطات پنهان در 

 مستندات بالینی
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هايي يافته به دادههاي ساختدادهوجود آوردند. ه را ب کاويداده
ولي از لحاظ  ،طور کامالً مستقج از همديگره شود که بگفته مي
اند. در يک محج گردآوري شده به صورت يکسان ساختاري
هايي از اين دسته توان نمونههاي اطالعاتي را ميانوا  بانک

يافته يا ساختمدتاً غيراما در مورد متون که ع ؛اطالعات نام برد
ها را آن هاييابتدا بايد توسط روش ،يافته هستندساختنيمه

ها براي استخراج اطالعات ساختارمند نمود و سپس از اين روش
د. ازجمله مشکالتي ها استفاده کرآن در ضمني نهفته و دانش

کاوي وجود دارد کشف دانش مفيد از متون که در زمينه داده
يافته است که توجه زيادي را به يافته يا غير ساختنيمه ساخت 

کاوي سنتي فرض بر اين هاي دادهخود جلب کرده است. روش
اي هاي رابطهدارند که اطالعات به فرم متني پايگاه داده

هستند؛ به همين دليج براي بسياري از کاربردها مانند اطالعات 
يافته يا غير ساخت فرم متني نيمه الکترونيکي قابج دسترس به

کاوي است، به شبيه داده ،متن کاوييافته مفيد نيستند. ساخت
هاي کاوي براي مديريت دادهکه ابزارهاي داده اين ءجز

کاوي اما متن ؛شودها طراحي مييافته پايگاه دادهساخت

يافته يا ساخت نيافته مانند اسناد تواند با داده نيمه ساختمي
حج بسيار کاوي يک راهد. در نتيجه متنمتون سروکار داشته باش
بيشتر تحقيقات و  با اين وجود ؛ها استبهتر براي سازمان

کاوي که داده هاي دادههاي گسترده روي کوششتالش
  [.13] کند، متمرکز استيافته استفاده ميساخت
متن کاوي فرآيندي است که به کمک آن، اطالعات ارزشمند   
شود. در يافته، استخراج ميهاي غير ساختمفيد نهفته در داده و

يافته بر اساس هاي غيرساختداده يمتن کاوي تحليج محتوا
 [.9] پذيردآناليز کمي متن صورت مي

 

 كاوي رویکردهاي متن
کاوي، بازيابي، استخراج و تفسير بر طبق تعريف، هد  از متن

زارهاي اطالعات ذخيره شده در قالب الکترونيکي با استفاده از اب
خودکار و نيمه خودکار است که در آرشيو اسناد و مدارک با 

شوند )شکج ها ذخيره ميحجم اطالعاتي باال و در پايگاه داده
2) [4.]  

 
 

هاي ادغام فرضيه( تفسير اطالعات )3( استخراج اطالعات، )2( بازیابی اطالعات، )1كاوي: )كاوي و دادههاي مورد استفاده در متنشماتيک كلی روش :2 شکل

 [4] مختلف براي توليد فرضيه تركيبی جدید(

 

 

 

 الف( بازیابی اطالعات
معموالً در بازيابي اطالعات با توجه به نياز مطرح شده از سدوي 

کيسدده »تددرين متددون و مسددتندات و يددا در واقددع کداربر، مرتبط
از ميدان ديگدر مسدتندات يدک ( Bag of Words)« کلمدات

شود. بازيابي اطالعات يدافتن داندش ه ميمجموعه بيرون کشيد
تر به نياز اطالعداتي بلکه تنها آن مستنداتي را که مرتبط ،نيست

ايدن روش در  .دهددجستجوگر تشخيص داده به او تحويدج مي
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 آوردواقع هيچ دانش و حتي هيچ اطالعاتي را بده ارمادان نمدي
[14.] 
 

 استخراج اطالعاتب( 

هاي زبان طبيعي ز نگاشت متناستخراج اطالعات عبارت است ا
يافته و از پيش تعريف شده که منتخبي از به يک نمايش ساخت

هداي دهندد. تکنيکاطالعات کليدي از متن اصلي را نشان مي
 هداي بددونهداي سداختارمند را از دادهاستخراج اطالعات، داده
کند. در واقع هد  از اين مرحله، شناسدايي ساختار استخراج مي

مرتبط از اطالعات بازيابي شده در مرحله قبج است. هاي بخش
 شود:که اين کار در سه مرحله انجام مي

يافته بده با تبديج متون پيچيدده و غيدر سداخت :پردازش -1
هاي ساده )به عنوان مثال کلمات يا جمالت کوتداه( کده ساختار
 هاي کامپيوتري تفسير شود.تواند توسط سيستممي
ايدن مرحلده بده منظدور  ي ساازنده:هااشناسایی نهاد -2

هاي باليني يا فرآيندهاي بيولدوژيکي اشداره شناسايي موجوديت
 رود.کار ميه شده در سند ب

در اين مرحله تفسير روابط معندايي تفسير روابط معنایی:  -3
هدداي مختلددف صددورت هاي متنددو  يددا موجوديتبددين سدداختار

ها سيسدتمپذيرد. بدين منظدور بدراي اسدتخراج اطالعدات، مي
 [.15] هاي هوش مصنوعي باشندبايست مبتني بر الگوريتممي
 
 
 
 

 تفسير نتایجج( 
تفسير نتايج است. اين گدام بدا  ،کاويگام نهايي در فرآيند متن 

هاي قبج، در دست آمده از گامه سازي اطالعات بهد  يکپارچه
دسددت آوردن ارتباطددات معنددادار بددين ه نهايددت بددراي بدد

هاي بيولوژيکي يدا بداليني کده در ماري، پديدههاي بيموجوديت
ه هاي سنتي غير قابج شناسايي بودند، بدابتدا با استفاده از روش

  [.16] رودکار مي
 

 نتایج

کداوي بده طدور متن هداي انجدام شدده نشدان داد کدهبررسدي
 ؛اي در تحقيقات سرطان مورد استفاده قرار گرفته اسدتگسترده

-کداوي، توسدعه روشکامج از متن گيريبا اين حال براي بهره

هاي جديد براي کاوش کامج متون و اسناد بداليني و همچندين 
هداي اطالعدات پزشدکي هايي براي ادغدام پايگاهسيستم عامج
کاوي در زيست رغم دارا بودن پتانسيج بالقوه متنالزم است. به

هاي و سيسدتم اسدتپزشکي، هنوز هم نياز بده توسدعه بيشدتر 
ت پزشددکي، در حددال حاضدر بدده عنددوان ابددزار کداوي زيسددمتن

منظور بازيدابي استاندارد طاليدي محققدان زيسدت پزشدکي بده
هداي مدرتبط بدا ترين بحثشوند. از مهماطالعات شناخته نمي

کاوي، همکاري و هماهنگي با چنددين موضدو  اسدت؛ بده متن
پزشدکي، همدراه بدا سداير کاوي متدون زيستعبارت ديگر متن

گيري و قابدج ارها بايد نتايج سدازگار، قابدج انددازهها و ابزروش
برخدي از تحقيقدات  1 [. جددول17] آزمون با هم داشته باشدند
دهدد. کداوي پزشدکي را نشدان ميصورت گرفته در زمينه متن
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 كاوي مستندات بالينیهاي انجام شده در متنهاي كليدي از پژوهش: یافته1 جدول

 هاي كليديیافته شناسی پژوهشروش موضوع پژوهش نویسندگان

Pereira و همکاران 
[3] 

بندي تشخيص صر  به يک کد طبقه
مبتني بر  ICD-9استاندارد 

 هاي متن کاويتکنيک

به منظور استخراج و کشف دانش  شناسياز هستان
ضمني از سوابق پرونده سالمت کودکان که منجر به 

د، شوبندي اين بيماري و انوا  مختلف آن ميطبقه
 .بهره بردند

بندي تشخيص صر  مبتني بر خودکار طبقه سيستميک ارائه 
ICD-9  16بر اساس سوابق پرونده سالمت کودکان زير 

 سال پرتاال پرداختند.

Jonnagaddala  و
 [18همکاران ]

شناسايي و پيشرفت عوامج خطر 
بيماري قلبي در بيماران ديابتي از 

 پرونده الکترونيک سالمت

هاي متن يبي؛ يادگيري ماشين و تکنيکرويکرد ترک
استخراج اطالعات مرتبط در  کاوي باليني به منظور

هاي قلبي از پرونده مورد عوامج خطر بيماري
 ديابتي بيمار 1304 الکترونيک سالمت مربوا به

در اين پژوهش، بيماران در يکي از سه گروه: بيماراني که 
اراني که به تازگي مبتال به بيماري عروق کرونري بودند، بيم

به اين بيماري مبتال شده بودند و بيماراني که در بيش از 
يک دوره زماني بيماري عروق کرونري نگرفته بودند، طبقه 

 .بندي شدند

Gong و  خودکار استخراجبه منظور ک سيستم متن کاوي ي راديولوژي هايمتن کاوي در گزارش [1] و همکاران
راديولوژي  هايرشاستفاده از اطالعات در گزا

 کردند. پيشنهاد 

متن کاوي در گزارش راديولوژي، امکان بازيابي و استفاده از 
هاي راديولوژي، به منظور اطالعات مفيد و دانش از گزارش

ارائه اطالعات مورد نياز براي متخصصان پزشکي و استفاده 
 از اطالعات

Jonnagaddala  و
 [19]همکاران

هاي عروق يماريارزيابي خطر ابتال به ب
کرونر از پرونده الکترونيک سالمت، 

 مبتني بر متن کاوي

سيستمي مبتني بر قاعده براي استخراج پيشنهاد 
عوامج خطر فرامينگهم نظير سن، جنس، ميزان 
کلسترول، فشار خون، ديابت و ..... به منظور ارزيابي 

هاي عروق کرونري در ريسک خطر ابتال به بيماري
 ران مبتال به ديابتگروهي از بيما

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 

 .هاي عروق کرونر هستندابتال به بيماري

Sumathi  و همکاران
[11] 

ي قلبي با هابيني وقو  بيماريپيش
 استفاده از متن کاوي

ها از تعداد ثر براي استخراج دادهؤپيشنهاد يک روش م
 زيادي اسناد باليني با رويکرد متن کاوي

هاي الگوريتمکاوي و هاي متنگيري از تکنيکبا بهره
بيني منظور پيشه توان به نتايج دقيق و کارآمد ب استقرايي

 ست يافت.ها از اسناد باليني دوقو  بيماري

Wagland  و
 [20] همکاران

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

هاي متن کاوي مبتني بر يادگيري، ابزارهاي مفيد و تکنيک
عملي براي شناسايي نظرات فرمت آزاد خاص، در يک 

ز سرطان مجموعه بزرگ هستند. همچنين کيفيت مراقبت ا
ثير مستقيمي بر کيفيت سالمت زندگي اين أروده بزرگ، ت
 بيماران دارد.

Holzinger  و
 [21همکاران ]

هاي اطالعات معنايي در سيستم
هاي متن گيري از تکنيکپزشکي: بهره

کاوي به منظور تجزيه و تحليج 
 هاي پزشکيتشخيص

کاربردي  -به طراحي و توسعه يک سيستم توصيفي
جزيه و تحليج نظرات کارشناسان خبره در به منظور ت

 پرداخته شد MRIحوزه تصاوير 

کارگيري ابزارهاي متن کاوي، همبستگي منطقه اي ه با ب
سنجيده شود که به تبع آن، برآورد مهمي از   MRIتصاوير

احتمال وقو  همزمان بيماري در نواحي تعريف شده بدن 
سالمتي  انسان، به منظور شناسايي خطرات احتمالي براي

 .دست يافته شود

Lee [ 22و همکاران] هاي باليني به متن کاوي از پرونده
 منظور تشخيص سرطان

پيشنهاد خودکار ساختن فرآيند استخراج روابط بين 
هاي بيماري سرطان و فاکتورهاي بالقوه از پرونده

هاي متن باليني با ادغام آنتولوژي سرطان، تکنيک
 Self-Organizing) تمکاوي توسعه يافته، الگوري

Maps) SOM و روش (Support Vector 

Machines) SVM 

هاي متن کاوي، قادر شناسي پزشکي و تکنيکادغام هستان
هاي بندي مجدد پروندهبه استخراج الگوهاي بالقوه و دسته

 .باليني است

 
 

ادبيات تخصصي حوزه  حجمها و با توجه به افزايش تخصص
ل تالش به منظور استخراج حقايق کلي پزشکي، محققان در حا
هايي قابج آزمون و پذيرفتني هستند. بر به منظور توليد فرضيه

هاي حاصج از پژوهش، مشخص شد، هيچ تکنيک اساس يافته
هاي کاوي منفردي وجود ندارد که براي تمامي انوا  دادهمتن

هاي اطالعات بهداشت و درمان نتايج ثابتي ارائه کند. سيستم
اي بستگي کاوي به نو  مجموعه دادههاي متنکرد تکنيکعمل

توان  بنابراين مي شد؛ دارد که براي انجام پژوهش به کار برده
 هاي م تکنيکأکاوي ترکيبي و حتي ترکيب تواز تکنيک متن

 
 
کاوي براي دستيابي به عملکردي بهتر استفاده کاوي و دادهمتن
 .شود

 

 گيريبحث و نتيجه
به حجم بسيار باالي ادبيات علمي که هر ساله توليد با توجه 

 [.23] کاوي براي تحقيقات علمي ضروري استشوند، متنمي
هاي مدرن با کامپيوترها و ديگر وسايج امروزه بيمارستان

ارزاني براي  اند که وسايج نسبتاً آوري داده تجهيز شدهجمع
درون و هاي اطالعاتي ها در سيستمآوري و ذخيره دادهجمع
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 و همکار شمنضيفرزانه ف  بالينی مستنداتمتن كاوي در 
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هاي جمع شده در باشند. مقدار وسيع دادهبيرون بيمارستان مي
هاي پزشکي نياز به ابزارهاي تخصصي جهت پايگاه داده

ويژه افزايش ه ارزيابي، نگهداري و تجزيه و تحليج دارند. ب
وجود آمدن مشکالت زيادي در خارج ه مقادير داده، باعث ب

باشد و تنها ات ميکردن اطالعات مفيد جهت حمايت از تصميم
ها به صورت سنتي کافي نيست و نيازمند تحليج دادهوتجزيه

کاوي در متن. باشدني بر کامپيوتر ميتجزيه و تحليج مبت
هاي محاسباتي پزشکي، بسياري از تکنيککاربردهاي زيست

مانند يادگيري ماشين، پردازش زبان طبيعي، آمارزيستي، فناوري 
هاي تلويحي منظور يافتن خروجيرا بهاطالعات و شناخت الگو 

گيرد. کار مي پزشکي غيرساختار يافته بهدر متون زيست
کاوي متون مربوا به سرطان مانند کاربردهاي زيادي از متن

ها، پزشکي )ژنشناسايي تومورهاي بدخيم مرتبط با علوم زيست
هاي بيولوژيکي ها و غيره(، يافتن ارتباا بين نهادپروتئين
بيماري و غيره(، استخراج دانش از  -، ژنپروتئين -وتئين)پر

اثبات شده  [.17] دار وجود داردهاي معنيمتون و توليد فرضيه
هاي مهم و قدرتمند کاوي از تکنيککاوي و دادهاست که متن

هاي اطالعات براي استخراج اطالعات و بينش از سيستم
 [.24-27بهداشتي و درماني هستند ]

در سايه  هاي پزشکي الکترونيکياستفاده از پروندهبا افزايش 
هاي کاوي براي کشف روند در دادههاي گسترده دادهتالش

  هايپرونده سالمت، بخش قابج توجهي از اطالعات که در
شود و غير ذخيره مي به صورت متنماند الکترونيک باقي مي
ها دهاين دا .کاوي معمولي استهاي دادهقابج استفاده با روش

هاي باليني، نيمه ساختار يافته يا بدون ساختار شامج يادداشت
مانند اکوکارديوگرام و  هايينتايج آزمايشدسته خاصي از 

براي  گزارش راديولوژي و ديگر اسناد و مدارک مهم است.
هاي ، نياز به استفاده از هر دو تکنيکEMRs استفاده کامج از

نتايج از پرونده بيماران و متن کاوي براي کشف  کاويداده
  .است
کاوي باليني در هاي کاربردي متناکثر برنامهها، طبق يافته  

 هايع داده متني منفرد، مانند گزارشگذشته از يک منب
راديولوژي براي شناسايي يا کاوش اطالعات مرتبط به يک 

ها حال افزايش ارتباا داده اند. با اينوضعيت واحد استفاده کرده
اي متعدد از بيمار با يک شناسه عنوان مثال منابع داده)به 

هاي اطالعات بيمارستاني، ايجاد فرد( در سيستم منحصر به
کاوي است هاي قدرتمند و دقيق متنهايي براي تکنيکفرصت

 کنندکه از اطالعات حاصج از منابع مختلف داده استفاده مي
[11.] 

هميت است با اين حال متن کاوي در اسناد پزشکي بسيار حائز ا
ترين از مهم در اين حوزه با مشکالت متعددي مواجه است.

 توان موارد ذيج را برشمرد:هاي متن کاوي ميچالش

  چالش مهم و اصلي ارائه يک چارچوب استخراج دانش
فرد، فقدان مجموعه استانداردهاي ه پزشکي منحصر ب

 هايمناسب براي ارسال و انتقال اطالعات در سيستم
که استانداردهايي  اطالعات پزشکي است. عليرغم اين

براي يکپارچه کردن اطالعات بيماري  ICD10نظير 
 وجود دارد.

 کاوي باليني با آن مواجه است، يک چالش مکرر که متن
هاي بدون ساختار در مديريت ماهيت ناهمگون داده

هاي پزشکي هستتند. تشخيص دقيق وضعيت پرونده
يني، نيازمند درک دقيقي از الگوها و بيماري از متن بال

طور عبارات کليدي در سوابق پزشکي است که به
 باشند.اي متفاوت ميگسترده

 هداي پزشدکي شدامج اطالعدات کده داده با توجه به ايدن
، مانع اصلي و اند؛ در معرض سوء استفادهباشندميشخصي 

کداوي پزشدکي محرمانده بدودن اسدناد و عمده براي متن
اخالقدددي از اطالعدددات بيمددداران اسدددت کددده اسدددتفاده 
ها رعايت هاي قانوني و اخالقي بايد در مورد آنمحدوديت

کدداوي، شددود. بدددين منظددور قبددج از شددرو  فرآينددد متن
سسات بهداشت درماني بايد سياست مشخصي را مربوا ؤم

به محرمانگي و امنيت رکوردهاي اطالعاتي بيماران تنظيم 
 کنند.

ز مسدتندات بداليني، بده کشدف داندش کداوي اکده متن با اين
حدال، ماهيدت شدود، بدا اينتخصصي نهفته پزشکي منجدر مي

خدودي خدود ه هاي الکترونيک سدالمت، بدغيرساختاري پرونده
 کند.رو ميههاي بسياري روبکاوي باليني را با چالشمتن
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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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