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مقدمه :پرونده الکترونیک سالمت حاوی اطالعات بالینی زیادی است که برای فعالیتهایی چون پایش بهداشت عمومی ،بهبود کیفیت و
تحقیقات مورد استفاده قرار میگیرد .همچنین پرونده الکترونیک سالمت شامل اطالعات سالمت قابل شناسایی است و همین موضوع
اشتراک و استفاده ثانویه از پروندهها را محدود میکند .شناسهزدایی یکی از رایجترین روشهای حفظ محرمانگی اطالعات بیماران است.
این مقاله مروری نظاممند بر تحقیقات اخیر میباشد ،که به حذف تمامی شناسهها از پرونده الکترونیک سالمت با استفاده از انواع
روشهای شناسهزدایی مبتنی بر یادگیری ماشین پرداختهاند.
روش :این مقاله به صورت مروری نظاممند در بازه زمانی  2006 - 2016در پایگاههای  PubMedو  Science directانجام شد.
مقاالت با استفاده از چکلیست  CASPو سپس توسط دو ارزیاب بهطور مستقل بررسی و ارزشیابی شدند .در نهایت  12مقاله با
معیارهای ورود مطالعه همخوانی داشتند.
نتایج :مقاالت منتخب بر اساس روش و منابع دانش مورد استفاده ،انواع شناسهها ،نوع اسناد بالینی ،چالشها و نتایج حاصل بررسی
شدهاند .نتایج نشان داد که در زمان انتشار دادههای بالینی برای اهداف ثانویه شناسهزدایی مبتنی بر یادگیری ماشین راهکاری مناسب
برای حفظ حریم خصوصی بیماران است .همچنین ترکیب الگوریتمهای یادگیری ماشین و روشهایی چون تطابق الگو و عبارات منظم
میتواند نیاز به داده آموزش را کاهش دهد.
نتيجهگيري :در پروندههای پزشکی اطالعات شناسایی زیادی وجود دارد .این مطالعه نشان داد که روشهای شناسهزدایی مبتنی بر
یادگیری ماشین میتوانند به طرز چشمگیری خطر افشای این اطالعات را کاهش دهند.
كليد واژهها :محرمانگی ،حریم خصوصی ،شناسهزدایی ،یادگیری ماشین ،پرونده الکترونیک سالمت
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تعریف میکند [ .]15جدول  1شناسههای تعریف شده
توسط  HIPAAرا نمایش میدهد.
جدول  :1مجموعه  18دسته  PHIكه توسط  HIPAAمعرفی شده است




















نامها
تمامی تقسیمات جغرافیایی کوچکتر از ایالت شامل خیابان ،شهر ،استان ،کد پستی
تمامی اجزای تاریخها (بهجز سال) برای تاریخهایی که مربوط به یک فرد خاص است
مثل تاریخ تولد ،تاریخ پذیرش و ترخیص ،تاریخ فوت و تمامی اجزای تاریخها (به
همراه سال) برای سنهای باالی 89
شماره تلفنها
شماره فکسها
آدرس پست الکترونیک
شماره امنیت اجتماعی
شماره پرونده پزشکی
شماره بیمه درمانی
شماره حسابها
شماره گواهینامه/مدارک
شماره وسایل نقلیه
شماره ابزارها و شماره سریالها
آدرس صفحات وب
شماره آدرس پروتکل اینترنت
شناسههای بیومتریک مثل اثر انگشت
تصویر کامل صورت یا تصاویر دیگری قابل شناسایی
هر شماره ،خصوصیت یا کدی که باعث شناسایی شود

در ایران نیز اصول  2 ،22 ،23 ،25 ،28 ،32 ،33و  39قانون
اساسی جمهوری اسالمی تأکید بر حفظ حریم خصوصی افراد
مشاهده میشود .در مورد حفاظت از دادههای سالمت ،ماده
 648قانون مجازات اسالمی ،افشای اطالعات بیماران را جرم
دانسته است [ .]1همچنین طبق منشور حقوق بیمار عالوه بر
بیمار تنها گروه درمانی ،افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که
به حکم قانون مجاز تلقی میشوند میتوانند به اطالعات
دسترسی داشته باشند [.]16
اساسیترین تکنیکها به منظور حفظ امنیت اطالعات پزشکی
و حریم خصوصی بیمار شامل محافظت فیزیکی ،فنی و
مدیریتی است .حفاظت فیزیکی به سیاستهایی چون نگهداری
دستگاهها در مکانهای ایزوله ،ایجاد نسخه کپی و پشتیبان از
دادهها ،جلوگیری کردن از دسترسی فیزیکی افراد ناشناخته به
رایانهها و ایجاد یک سیستم مناسب برای امحا اطالق میشود.
حفاظت فنی به راهاندازی دیوار آتش و روشهای امن برای
انتقال اطالعات چون شبکه خصوصی مجازی و تکنیکهای
شناساییزدایی ( De-ID)De-Identificationمیپردازد.
حفاظت مدیریتی شامل مواردی چون الزاماتی برای
سیاستگذاریهای امنیتی برای بخش مستندسازی ،آموزش
کارکنان ،استفاده از رد ممیزی به منظور پیگیری همه ورود و
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مقدمه
حریم خصوصی یکی از حقوق مورد تأیید در قانون اساسی است
که به موجب آن افراد حق دارند خلوت شخصی داشته و تنها
بمانند ،از شهرت بی دلیل در امان باشند و بدون اینکه سر
زبانها بیفتند زندگی کنند [ .]1در حوزه مراقبت سالمت ،حریم
خصوصی به معنی حق افراد برای محدود کردن دسترسی
غیرمجاز به اطالعات مراقبت سالمت آنها است [ .]2پرونده
الکترونیک سالمت سیستمی است که شامل اطالعات پرونده
بیمار است که دسترسی به آنها از طریق شبکهای از
کامپیوترها میان ارائهدهندگان خدمات مراقبتی سازمانهای
مختلف امکانپذیر است [ .]3،4پرونده الکترونیک سالمت
( EHR )Electronic Health Recordحاوی اطالعات
شخصی زیادی است برای مثال ،متخصصین حوزههای مختلف
در یک بیمارستان برای درمان فرد بایستی به  EHRدسترسی
داشته باشند همچنین محققین برای انجام کارآزماییها و
مطالعات اپیدمیولوژیک از اطالعات پرونده استفاده میکنند
[ .]6،5مستندات مدارک پزشکی محرمانه است و طبق اصل
رازداری مدارک پزشکی ،بیمار حق دارد انتظار داشته باشد که
مدارک پزشکی مربوط به مراقبت درمانیاش محرمانه تلقی
شود و بیمارستان از اطالعات پروندهاش در برابر افشای
غیرمجاز محافظت نماید [ .]7،8اهمیت این موضوع سبب شده
مطالعات زیادی به تأثیر افشای غیرمجاز اطالعات بر افراد و
سازمانها بپردازند [ ]9،10و اکثر کشورها در این خصوص
قوانین وضع کنند .از این جمله میتوان به الیحه حریم
شخصی اطالعات و مدارک بهداشتی–درمانی ( Health
HRIP)Records and Information Privacy Act
در استرالیا و قانون حفاظت داده ( )Data Protection Actو
الیحه مراقبت اجتماعی و بهداشتی -درمانی ( The Health
 )and Social Care Actدر انگلستان اشاره نمود [ .]11در
آمریکا نیز قانون پاسخگویی و قابلیت انتقال بیمه بهداشتی-
درمانی ( Health Insurance Portability and
 HIPAA)Accountability Actدر سال  1996تصویب
شد که دربردارنده شرایطی برای محافظت از اطالعات سالمت
بیماران در برابر افشای غیرمجاز است .در این قانون واژه
اطالعات سالمت حفاظتشده (Protected Health
 PHI)Informationبا عنوان" تمام اطالعات سالمتی که
باعث شناسایی بیمار میشود "،تعریف شده است [.]14-12
 HIPAAاطالعات سالمت حفاظت شده را در  18طبقه
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خروجها و تغییرات در دادهها میباشد [.]3،13
پروسه حذف یا تغییر تمام شناسههای موجود به منظور حداقل
کردن خطر بازشناسایی افراد را شناسهزدایی گویند [.]3،17
شناسهزدایی در گذشته اغلب به شکل دستی انجام میگرفت؛
اما  Dorrو همکاران زمان موردنیاز برای شناسه زدایی دستی
را مورد ارزیابی قرار داده (میانگین  61±87/2ثانیه برای هر
یادداشت) و نتیجهگیری کردند که این کار بسیار زمان بر است
[ .]18همچنین از آنجا که یکی از معیارهای ارزیابی سازمان
جهانی بهداشت از سیستم سالمت هر کشور استفاده از فناوری
اطالعات در مراقبت بهداشتی است [ ،]19اغلب پژوهشگران بر
روشهای خودکار شناسهزدایی متمرکز شدند [ .]20بعدها اثر
ترکیبی این دو نیز بررسی گشت .برای مثال  Southو
همکاران یک رابط تعاملی برای شناسهزدایی ارائه کردند که از
یک روش شناسهزدایی خودکار به عنوان پیش پردازشگر برای
شناسهزدایی دستی استفاده کردند [ .]21برای شناسهزدایی
خودکار از تکنیکهای یادگیری ماشین استفاده میشود ،زیرا
این روشها به کرات در مدیریت متون پزشکی استفاده شدهاند
و به نتایج مطلوبی دست یافتهاند [.]22
با توجه به اهمیت حفظ محرمانگی اطالعات بیماران و توجه
ویژه به شناسهزدایی خودکار در سالهای اخیر ،این مقاله بهطور
نظاممند به مطالعه روشهای مختلف شناسهزدایی خودکار
از پروندههای الکترونیک بیماران پرداخته است .اگرچه

مطالعات مروری دیگری نیز به بررسی روشهای مختلف
شناسهزدایی پرداختهاند []29-20،22؛ اما هدف این مقاله آن
است که مقاالت ده سال اخیر که از الگوریتمهای یادگیری
ماشین ( ML)Machine Learningبرای شناسهزدایی بهره
بردهاند به صورت نظاممند جستجو شده و از جنبههای مختلف
به تفصیل مورد ارزیابی قرار گیرند .بدین منظور مقاالت بر
حسب روش مورد استفاده ،منبع دانش ،نوع متنی که برای
ارزیابی سیستم استفاده شده ،مجموعه شناسه در نظر گرفته
شده و نتایج حاصل تقسیمبندی ،بررسی و مقایسه شدهاند.
روش
این مطالعه از مرور نظاممند جهت اطمینان از دقت و جامعیت
فرآیند جستجو و بازیابی استفاده کرده است .برای این پژوهش
مقاالت پایگاههای  PubMedو  Sciencedirectکه در بازه
زمانی  2006/1/1تا  2016/1/1و به زبان انگلیسی منتشر
شدهاند با ترکیب کلیدواژههای مختلف بررسی شد .جستجوی
موردنظر در شکل  1نمایش داده شده است .همچنین معیارهای
ورود و خروج مطالعه در جدول  2آمده است .از میان مقاالت،
تنها مواردی که برای شناسهزدایی از الگوریتمهای ML
استفاده کردهاند و ارزیابی سیستم خود را بر اساس EHR
نوشته شده به زبان انگلیسی انجام دادهاند وارد مطالعه شدند.

شکل  :1جستجوي مورد استفاده براي بازیابی مطالعات مورد نظر
Pub-date > 2005 and pub-date < 2016 and (TITLE-ABSTR-KEY(de-identif*) or TITLE-ABSTRKEY(deidentif*) or TITLE-ABSTR-KEY(Anonymization) or TITLE-ABSTR-KEY(De-personalization ) or
TITLE-ABSTR-KEY(Depersonalization) or TITLE-ABSTR-KEY(Pseudonymization) ) and ("electronic health
record" or "electronic medical record").
(Electronic health record [All Fields] OR Electronic medical record [All Fields]) AND (deidentif*[Title/Abstract] OR deidentif* [Title/Abstract] OR Anonymization[Title/Abstract] OR De)]personalization [Title/Abstract] OR Depersonalization [Title/Abstract] OR Pseudonymization [Title/Abstract
)]AND ("2006/01/01"[PDAT] : "2016/01/01"[PDAT

Science Direct

PubMed

جدول  :2معيارهاي ورود و خروج مقاالت


مقاالتی که روی پروندههای پزشکی به زبان انگلیسی کار کردهاند.



حذف مقاالتی که به متن کامل آنها دسترسی نبود.



استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین برای شناسهزدایی



حذف روزنامه ،نامه به سردبیر ،کارگاه ،پوستر ،گزارش کوتاه ،کتاب و پایاننامه

به منظور انتخاب مقااالت از نماودار جریاان کاار PRISMA

استفاده شد .با استفاده از جستجوی شاکل  1تعاداد  514مقالاه
که پس از سازماندهی آنها در نرمافزار اندنوت ( )Endnoteو
بررسی مستقل دو ناظر به ترتیب عنوان ،چکیده و متن کامل با

در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج یافت شد ،در مرحله بعاد
سنجش کیفی مقاالت بر اساس چکلیست  12سؤالی مطالعات
تساااات تشخیصاااای (Critical Appraisal Skills
 ]30[ CASP )Programmeانجاام شاد .نتاایج حاصال از
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معيارهاي ورود
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معيارهاي خروج
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چکلیست با استفاده از نرمافزار اکسل  2013سازماندهی شاد.

پروتکل جستجو در شکل  2نمایش داده شده است.

شکل  :2پروتکل جستجو بر اساس نمودار جریان كاري انتخاب مقاالت PRISMA

نتایج
طی ارزیابی معیارهای ورود و خروج توسط ناظرین ،موارد
تناقض میان دو ناظر با برگزاری یک جلسه مشترک رفع گشت
همچنین میزان توافق میان دو ناظر با استفاده از آزمون آماری
کاپا محاسبه و برابر  0/81شد که از نظر آماری معنیدار بود

( .)P<0/001در نهایت ،تعداد  12مقاله وارد مطالعه شدند که
به همراه نمره  ،CASPسال چاپ و نام مجلهای که آن را
چاپ کرده در جدول  3نشان داده شدهاند .مقاالت منتخب در
دو بخش مورد بررسی قرار گرفتهاند.

جدول  :3نمره  CASPبراي مقاالتی كه وارد مطالعه شدند .به هر آیتم موجود در چکليست با واژههاي بله (نمره = ،)2خير (نمره= )1و نمیتوان گفت (نمره= )0امتياز تعلق گرفت.
نام نویسنده

سال انتشار

نمره )%( CASP

]34[Szarvas
]41[Wellner
]36[Gardner
]33[Uzuner
]37[Aberdeen
]35[McMurry
]42[Ferrández
]39[He
]48[Zuccon
]40[Dehghan
]32[Yang
]47[Liu

2007
2007
2008
2008
2010
2013
2013
2015
2014
2015
2015
2015

58/3
62/5
45/8
66/7
75/0
66/7
75/0
66/7
87/5
62/5
66/7
66/7

 روش (الگوریتم(های)  MLمورد استفاده در شناسه
زدایی)
 پایگاه دانش (در برخی از مقاالت از منابعی مانند
واژهنامهها یا لیستهای سرشماری به عنوان لغتنامه
در جستجوی شناسهها استفاده شده است).
 مجموعه شناسهها (مجموعه مقادیری که به عنوان
شناسه در نظر گرفته شدهاند که میتواند مطابق با
مجموعه تعریف شده توسط  HIPAAباشد یا خیر؟)
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دسته اول ،روشهای شناسهزدایی مبتنی بر داده ،مقاالتی
هستند که تنها بر اساس الگوریتمهای  MLو با دو مرحله
آموزش و آزمایش طراحی شدهاند .در حالی که دسته دوم یعنی
روشهای شناسهزدایی ترکیبی عالوه بر الگوریتمهای  MLاز
لغتنامهها نیز برای جستجوی شناسهها بهره بردهاند؛ در واقع
این گروه ترکیبی از روشهای مبتنی بر داده و روشهای مبتنی
بر دانش هستند .در این بخش سعی بر آن است که مقاالت از
جنبههای متعددی چون موارد زیر بررسی گردند:

محل انتشار
Journal of the American Medical Informatics Association
Journal of the American Medical Informatics Association
IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems
Artificial Intelligence in Medicine
International Journal of Medical Informatics
BMC Medical Informatics and Decision Making
Journal of the American Medical Informatics Association
Journal of Biomedical Informatics
Artificial Intelligence in Medicine
Journal of Biomedical Informatics
Journal of Biomedical Informatics
Journal of Biomedical Informatics
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 نوع داده (نوع متنی که روش پیشنهادی روی آن
پیادهسازی شده است که میتواند شامل گزارش
پاتولوژی ،خالصه ترخیص و  ...باشد).
 نتایج حاصل
 نام سیستم (در صورت وجود)
 .1روشهاي شناسهزدایی مبتنی بر داده

این روشها از الگوریتمهای مختلف یادگیری ماشین همچون
ماشین بردار پشتیبان ()Support Vector Machine
 ،SVMدرخت تصمیم و میدان تصادفی شرطی
( CRF)Conditional Random Fieldsاستفاده میکنند.
تمامی این الگوریتمها برای ساخت مدلی که بتواند کلمات را
دریکی از دو دسته PHI , not PHIقرار دهد نیاز دارند که
توسط یک مجموعه داده آموزش ببینند .این مجموعه اصوالً به

شکل متونی است که در آنها PHIهای مختلف برچسب
خوردهاند .این سیستمها از مجموعههای متفاوتی از ویژگیها
استفاده میکنند )1 :ویژگیهای در سطح کلمه (شامل
خصوصیات حرفی/لغوی و ریختشناسی کلمات) این روش که
بر اساس  n-gramکار میکند رایجترین و بهترین روش برای
شناسهزدایی و طبقهبندی کلمات است )2 .ویژگیهای نحوی
(شامل برچسبزنی ادات سخن ( Part-of-Speech
 )3 ،POS)Taggingویژگیهای معنایی (طبقهبندی
معناگرای کلمات) )4 ،ویژگیهای در سطح سند (مانند واژگان
رایج در یک سند) و  )5ویژگیهای مبتنی بر متن (شامل میزان
تکرار واژگان) [ .]20،31،32جدول  4خالصهای از مقاالت
مربوط به شناسهزدایی مبتنی بر داده پرونده الکترونیک سالمت
که تنها از روشهای  MLبهره بردهاند را نشان میدهد.

جدول  : 4مشخصات سيستمهاي شناسهزدایی مبتنی بر داده (یادگيري ماشين)
نویسنده
Szarvas
[]34

الگوریتم
ML
Decision
tree

نوع متن
خالصه ترخیص

نتایج (درصد)

منبع دانش
 5لیست از اینترنت شامل اسامی ،مکانهای جغرافیایی آمریکا ،نام کشورهای جهان ،نام شهرهای بزرگ
جهان ،نام بیماریها
لیستی از واژههای  non-PHIمستخرج از دادههای آموزش
لیستی از واژههای  non name entityاز پایگاه داده کنفرانس یادگیری زبان طبیعی سال 2003
)http://www.cnts.ua.ac.be/conll2003/( CoNLL
ندارد

دقت98/79 :
فراخوانی94/73 :
معیار 96/71 :F

SVM

خالصه ترخیص

واژگان سرعنوانهای موضوعی پزشکی( ،)Medical Subject Headingsلیستی از نامها ،مکان-
ها و بیمارستانها

McMurry
[]35

Decision
)tree (J84

خالصه ترخیص

نشریات پزشکی حاشیه گذاری شده توسط
)13( cTAKES
لیست سرشماری  1990آمریکا
 10لغتنامه پزشکی شامل…UMLS,ICD10, MESH,SNOMED, LOINC,
لیست سرشماری  1990آمریکا ،لیست نام بیمارستانهای سرشناس

دقت62 :
فراخوانی98 :
معیار 76 :F1
معیار 98 :F10
ارزیابی اول:
دقت94/3 :
فراخوانی97/8 :
معیار 96 :F
ارزیابی دوم:
دقت97/8 :
فراخوانی95/1 :
معیار 96/5 : F

لغتنامهای مستخرج از مجموعه داده و صفحات وب مربوط به شهر ،کشور و ایاالت
(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_cities_by_popula
;tion; http:// en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations
http://en.wikipedia.org/wiki/
)List_of_countries_and_dependencies_by_area.

ارزیابی مبتنی بر نشانه:
 .1با شناسههای i2b2
دقت95/71 :
فراخوانی90/51 :
معیار 93/04 :F
 .2با شناسههای
HIPAA
دقت97/08 :
فراخوانی93/71 :
معیار 95/36 :F

[Aberdeen ]37

CRF

[He ]39

CRF

اولین ارزیابی :توسط
 4نوع پرونده از
مرکز پزشکی
وندربیت :خالصه
ترخیصها،
گزارشهای
آزمایشگاهی ،نامهها
و خالصه دستورها
دومین ارزیابی بر
اساس خالصه
ترخیص
کل پرونده پزشکی

 Uzunerو همکاران از  SVMبه منظور شناسهزدایی استفاده
کرده است بدین صورت که سیستم با در نظر گرفتن دو کلمه
158

-

 8شناسه معرفی شده در i2b2NLP 2006
شامل نام بیمار ،پزشک ،مکان ،بیمارستان ،تاریخ ،شماره شناسایی،
شماره تلفن ،سن

صحت98/2 :

HIDE

دقت 99 :
فراخوانی97 :
معیار 99 :F

Stat De-id

 7گروه شناسه شامل:
بیمار (نام و نام خانوادگی بیمار و خانوادهاش) ،دکتر (نام و نام
خانوادگی پزشکان و سایر ارائهدهندگان مراقبت) ،نام بیمارستان،
شمارههای شناسایی (شامل هر ترکیبی از اعداد و حروف) ،تاریخها،
آدرس (ایالت ،شهر ،نام خیابان ،کد پستی ،نام و شماره
ساختمانها( ،شماره تلفن (تلفن و فکس)
 8گروه عمده از شناسههای معرفیشده توسط (HIPAAشامل نام
بیمارستان ،پزسگ ،سن ،تاریخ ،سن ،مکان ،نام بیمار ،شماره
شناسایی و تلفن)

MIST

شناسههای معرفی شده توسط  HIPAAبه عالوه نام مؤسسات

WI-deId

 8شناسه معرفی شده در  i2b2NLP 2006و شناسههای
HIPAA

-

شناسههای معرفی شده توسط HIPAA

قبل و بعد از واژه هدف به تعیین دسته مرتبط با آن ( PHIیا
 )non PHIمیپردازد .طبقهبندی در این مقاله بر اساس دو
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Gardner
[]36
[Uzuner]33

CRF

گزارش پاتولوژی

نام

شناسهها

شناسهزدایی خودكار پرونده الکترونيک سالمت

لغتنامههای پزشکی (مقایسه کلمه با  10لغتنامه معروف
پزشکی و تعیین حضور و عدم حضور آن) و در نهایت PHIs
رایج شامل مقایسه کلمه با لیستهای مربوط به سرشماری
ایاالت متحده (1990 Census Gazetteer
[http://www.census.gov/geo/www/gazetteer/g
] )azette.htmlو عبارات منظمی که برای تشخیص انواع

 PHIsمعرفی شده توسط  HIPAAطراحی شده اند [.]35
 Gardnerو  Xiongدر مقاله خود سیستمی یکپارچه برای
شناسهزدایی از هر دو گروه داده پزشکی چه ساختارمند و چه
غیر ساختارمند ارائه کرده که بر اساس  CRFطراحی شده
است .در این سیستم نیز همچون تمامی روشهای مبتنی بر
یادگیری ماشین در مرحله اول به صورت دستی یا خودکار به
برچسبزنی کلمات اسناد پرداخته میشود تا به عنوان مجموعه
داده آموزش در اختیار طبقهبند قرار گیرد؛ اما وجه تمایز این
سیستم با سایر روشها در این است که در طول توسعه سیستم
دو عمل طبقهبندی و برچسبزنی بر اساس نتایج طبقهبندی
مرتباً تکرار میشوند تا دقت سیستم افزایش یابد [.]36
یکی از مهمترین ابتکارات در زمینه شناسهزدایی بسته
نرمافزاری حذف شناسه ( MITRE Identification
 MIST)Scrubber Toolkitاست که محیطی تحت وب را
برای توسعه شناسهزدایی خودکار از انواع متفاوتی از اسناد
فراهم میکند MIST .به شناسهزدایی به صورت یک مسئله
برچسبزنی دنباله مینگرد و با استفاده از  CRFبه طبقهبندی
کلمات به دو گروه جزئی از  PHIو عدم ارتباط با PHI
پرداخته است .ساختار منعطف این سیستم این اجازه را به
کاربران میدهد تا ویژگیهای یادگیری جدیدی را به منظور
باال بردن دقت طبقهبند به آن اضافه کنند ،در واقع عملکرد این
سیستم به مجموعه آموزش آن وابسته است .یکی از مزایای
این سیستم این است که برای تیمهای مختلف پزشکی که
قصد شناسهزدایی نوع خاصی از متون پزشکی را دارند این
امکان را فراهم میکند تا سیستم را سفارشی کنند بدون این که
نیاز باشد به اصل مدارک پزشکی دسترسی داشته باشند و
همین امر باعث شده که در مقاالت زیادی برای ارزیابی نکات
مختلف شناسهزدایی از این سیستم استفاده شود [ .]37برای
مثال  Liو همکاران [ ]38موضوع تعمیمپذیری شناسهزداهای
مبتنی بر  MLرا مطرح کردهاند و به انتخاب داده آموزش
مناسب اشاره دارند .در واقع زمانی که یک مدل بر اساس نوع
خاصی از متون بالینی آموزش ببیند بهترین پاسخها را در مرحله
آزمون نیز برای همان نوع خاص متون خواهد داشت .این مقاله
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دسته ویژگی امالیی (شامل طول کلمه ،حروف کوچک و بزرگ
و  )...و نحوی (شامل  POSخود کلمه و کلمات مجاورش)
صورت میگیرد .این سیستم نقاط ضعفی دارد از جمله این که
در آن به نحوه شناسایی انواع  PHIبه صورت مجزا پرداخته
نشده است [.]33
 Szarvasو همکاران [ ]34از یک روش طبقهبندی با یادگیری
تکراری مبتنی بر درخت تصمیم برای شناسهزدایی استفاده
میکند .در این مقاله برای ترکیب سه طبقهبند که همگی
 C4.5هستند از الگوریتم ترکیبی ( )Boostingاستفاده شده
است .به عالوه برای طبقهبندی از ویژگیهای مختلف کلمات
استفاده شده است ،برای مثال شناسنامهها از عنوان گزارشها
استخراج شدهاند تا کارایی روش را بهبود دهند ،یا مثالً از
عبارات منظم برای توصیف خصوصیات مشترک کالسهای
دادههای خوش فرم مثل اعداد و تاریخها استفاده شده است و
ویژگیهایی چون طول کلمه ،تکرر آن و یکسری لغتنامه برای
شناسایی اسامی و محلهای جغرافیایی مورداستفاده قرار
گرفتهاند .لغتنامههایی که در اینجا استفاده شده است شامل
پنج لیست مستخرج از اینترنت برای نام افراد ،مکانهای
جغرافیایی آمریکا ،کشورها ،شهرهای بزرگ جهان و بیماریها
و دو لیست از دادههای  non PHIو  non NERاست .نتایج
حاصل از اجرای این سیستم روی مجموعه داده مربوط به
چالش پردازش زبان طبیعی ( Natural Language
 i2b2 NLP )Processingدر سال  2006که شامل 889
خالصه ترخیص بینام شده میباشد [ ]23که نشان دهنده
عملکرد ضعیف آن در تشخیص برخی شناسهها چون محل،
شماره تلفن ،نام بیمارستان و تاریخ است.
 McMurryو همکاران روشی مبتنی بر  J84ارائه کردهاند
که برعکس سایر رویکردها ،همزمان با شناسایی  PHIsبه
دنبال کشف کلماتی است که  PHIنیستند .در این مقاله دو
موضوع مهم مطرح میشود ،اول اینکه روش ارائه شده برای
آموزش به مجموعه داده شناسهزدایی شده نیاز ندارد ،زیرا از
لغتنامهها و مراجعی که برای عموم در دسترس است استفاده
میکند .دوم اینکه با فرض این که کلماتی در مقاالت زیاد
تکرار شدهاند یا در لغتنامههای پزشکی آمدهاند احتمال اینکه
 PHIباشند بسیار کم است ،توانسته همزمان به تعیین  PHIو
 non-PHIبپردازد .در این مقاله برای هر کلمه چهار گروه
ویژگی استخراج شده است :ویژگیهای لغوی ( ،POSحروف
بزرگ موجود در کلمه ،طول کلمه ،حرف یا عدد بودن آن)،
تکرار (تکرار نسبی آن در متون پزشکی عمومی و تخصصی)،

لنگري زاده و همکاران
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پیشنهاد میدهد که ابتدا متون بر اساس ویژگیهای مربوط به
پیچیدگی نوشتاری ،خوشهبندی شوند و سپس از هر خوشه
خوانایی (که بر اساس تعداد بخشهای یک کلمه و تعداد
کلمات هر جمله برای هر متن محاسبه میشود) و غنای متن
(هر چه یک متن کلمات منحصربه فرد بیشتری داشته باشد
غنای بیشتری دارد) تأثیر این رویکرد بر شناسهزدای MIST
بررسی شده و نشان داده شد که میزان معیارF-( F-
 )Measureاز ( %88در حالتی که نمونهها تصادفی انتخاب
شدند) به ( %92انتخاب نمونهها از خوشههای مختلف) افزایش
یافت.
 Heو همکاران [ ]39رویکردی را بر اساس  CRFمعرفی
میکنند به نام  WI-deIdکه دارای چهار ماژول است)1 :
پیشپردازش متن :در این مرحله کارهایی از قبیل مرزبندی
جمالت
و نشانهگذاری و سرهم کردن کلمات چند بخشی توسط یک
مجموعه عبارات منظم انجام میشود )2 ،تولید ویژگی :سه
گروه ویژگی به منظور آموزش مدل معرفی میشوند شامل
ویژگیهای لغوی ،ریختشناسی و لغت نامهای )3 ،آموزش بر

تعدادی نمونه برای آموزش و سپس آزمایش مدل استفاده شود.
ویژگیهایی که در این کار در نظر گرفته شدند عبارتاند از:
اساس ویژگیهای گام دوم و سپس  )4طبقهبندی با .CRF
این مقاله سیستم پیشنهادی را از دو جهت ارزیابی میکند .اول
تأثیر مرحله پیش پردازش بررسی میشود و سپس به تأثیر هر
دسته از ویژگیها در کارایی سیستم پرداخته میشود.
 .2روشهاي شناسهزدایی تركيبی

روشهای شناسهزدایی مبتنی بر داده برای یادگیری مدل خود
به داده آموزش کامل و جامعی نیاز دارند تا دقت خوبی داشته
باشند و این موضوع بزرگترین ایرادی است که به آنها وارد
میشود .ازاینرو برخی از مقاالت عالوه بر الگوریتمهای
یادگیری ماشین ،با استفاده از تکنیکهایی چون تطبیق الگو،
جستجو در لغتنامهها و یا تعریف عبارات منظم به تشخیص
گروهی از شناسهها پرداختهاند .نتیجه نهایی درواقع ترکیبی از
خروجی حاصل از دو مدل (مبتنی بر دانش و مبتنی بر داده)
میباشد [ .]40جدول  5خالصهای از مقاالت مربوط به شناسه
زدایی متون بالینی که از روشهای ترکیبی بهره بردهاند را
نشان میدهد.

جدول  :5مشخصات سيستمهاي شناسهزدایی تركيبی
نویسنده
[Wellner ]41

روش

منبع دانش

نوع متن

[Ferrández ]42

تطبیق الگو ،جستجو در
لغتنامههاCRF, SVM ،

ارزیابی اول:
خالصه ترخیص
ارزیابی دوم:
انواع متفاوتی از اسناد
بالینی VHA

لیست نام و نام خانوادگی از سرشماری آمریکا ،لیست
اسامی ایالتها ،شهرها ،کشورها و شرکتها از وب
()Wikipedia, usps.com
لیست کلمات رایج و عناوین بالینی و درمانگاهها از
متن آموزش VHA

[Dehghan ]40

قوانین اگر-آنگاه ،جستجو در
لغتنامه و
CRF

کل پرونده پزشکی

لغتنامههای جمعآوریشده از ویکیپدیاGATE ،
و deid

قوانین اگر-آنگاه ،عبارات منظم،
جستجو در لغتنامه و
CRF

کل پرونده پزشکی

لغتنامه خودساخته

[Yang ]32
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 8شناسه معرفی شده در i2b2NLP 2006

BOB

 16شناسه شامل :نام بیمار و بستگان وی ،نام
ارائهدهنده مراقبت ،سایر نامها ،شهر/خیابان،
ایالت/کشور ،کد پستی ،متفرقه ،واحدهای
مراقبت سالمت ،سایر سازمانها ،تاریخ ،سن
باالی  89سال ،شماره تلفن ،آدرس
الکترونیک ،کد ملی ،سایر شمارههای شناسایی

دقت99/22 :
فراخوانی97/50 :
معیار 98/35 :F
ارزیابی اول:
دقت87/8 :
فراخوانی92/1 :
معیار 89/9 :F1
معیار 91/2 :F2
ارزیابی دوم:
دقت81/5 :
فراخوانی92/1 :
معیار 86/4 :F1
معیار 89/7 :F2
ارزیابی اول:
دقت97/22 :
فراخوانی92/50 :
معیار 94/80 :F1
ارزیابی دوم:
دقت97/97 :
فراخوانی95/42 :
معیار 96/68 :F1
ارزیابی اول:
دقت98/15 :
فراخوانی94/14 :
معیار 96/11:F1
ارزیابی دوم:
دقت98/89 :
فراخوانی96/29 :
معیار 97/57:F1
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CRF, HMM,عبارات منظم

خالصه ترخیص

لیست ایالتهای آمریکا ،ماهها و کلمات رایج
انگلیسی

نتایج (درصد)

نام سيستم

شناسهها

لنگري زاده و همکاران

شناسهزدایی خودكار پرونده الکترونيک سالمت
جدول  :5مشخصات سيستمهاي شناسهزدایی تركيبی(ادامه)
[Liu ]47

[Zuccon ]48

قوانین اگر-آنگاه ،عبارات
منظمCRF،

کل پرونده پزشکی

ندارد

عبارات منظم ،تطبیق الگو و
CRF

ارزیابی اول :خالصه
ترخیص
ارزیابی دوم :یادداشت-
های بالینی
ارزیابی سوم :گزارش
پاتولوژی و سیتولوژی

ندارد

ارزیابی دوم:
شناسههای معرفیشده توسط HIPAA

Anonym

 8گروه شناسه شامل:
بیمار (نام و نام خانوادگی بیمار و خانوادهاش)،
دکتر (نام و نام خانوادگی پزشکان و سایر
ارائهدهندگان مراقبت) ،نام بیمارستان ،شماره-
های شناسایی (شامل هر ترکیبی از اعداد و
حروف) ،تاریخها ،آدرس (ایالت ،شهر ،نام
خیابان ،کد پستی ،نام و شماره ساختمانها)،
شماره تلفن (تلفن ،موبایل و فکس) ،اعداد

بخش ارائه شد )1 :بهبود هر چه بیشتر محرمانگی اطالعات
بیمار با حذف شناسهها تا جایی که امکان دارد و  )2سندی که
شناسهزدایی شد حاوی حداکثر اطالعات بالینی قابل استفاده
باشد BoB .سیستمی ترکیبی است که روشهای مختلف
مبتنی بر پایگاه قانون و یادگیری ماشین را که در شناسایی نوع
خاصی از  PHIsبه خوبی عمل کردهاند را یکپارچه مینماید.
این سیستم برای شناسهزدایی دو جزء دارد :استخراج با
حساسیت باال (که از یک مجموعه قوانین و  CRFبرای تعیین
تمامی  PHIممکن در متن استفاده میکند) و فیلترسازی مثبت
کاذب (که با استفاده از  SVMآن دسته از  PHIsکه در فاز
اول به اشتباه برچسب خوردهاند را حذف میکند) .در واقع بخش
اول باعث افزایش فراخوانی و دومی سبب باال رفتن دقت
میگردد BoB .این امکان را فراهم میآورد که کلماتی که در
بخش اول به اشتباه به عنوان  PHIدستهبندی شدهاند
مشخص شوند به عبارت دیگر خروجی بخش اول را به دو گروه
مثبتهای کاذب و مثبتهای درست تقسیمبندی میکند
بااینحال این سیستم نیز در تشخیص شناسههایی نظیر آدرس
و نام سازمانها ضعیف عمل میکند [ .]42کارایی این سیستم
در مقایسه با دو روش مبتنی بر داده  HIDEو  MISTدر
مقالهای دیگر توسط  Ferrándezو همکاران بررسی شده
است [.]43
دهقان و همکاران [ ]40روشی برای شرکت در چالش
 i2b2NLPسال  ]44[ 2014ارائه کرده که از ترکیب
روشهای مبتنی بر دانش (پایگاه قانون و لغتنامهها) و روش
مبتنی بر داده  CRFکه از ویژگیهای امالیی ،موقعیتی ،لغوی
و معنایی بهره میبرد ،استفاده میکند .ابتدا پیش پردازش متون
توسط  ]45[ cTAKESو  ]46[ GATEشامل مرزبندی
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در مقاله  Wellnerو همکاران [ ]41یک سیستم شناسهزدایی
بر مبنای وفقپذیری سریع دو بسته نرمافزاری موجود برای
شناسایی موجودیتهای نامدار (Named Entity
 NER )Recognitionبه نامهای  Carafeو LingPipe
ارائه شده است .در این روش به کلمات برچسبهای خاصی
داده میشود که نشان دهنده این است که آن کلمه ابتدا ،انتها
یا بخشی از یک  PHIهست یا نه (برچسبگذاری یک دنباله).
همچنین از عبارات منظم برای شناسایی  PHIsعددی استفاده
میگردد Carafe .نرمافزاری است که مبتنی بر  CRFبوده و
قابلیت مهم آن سهولت اضافه کردن ویژگیهای جدید به آن
است ،از این طریق محققان به راحتی میتوانند با اضافه کردن
یکسری ویژگی جدید دقت شناسهزدایی را افزایش دهند.
سیستم  NERدیگری که در این مقاله به کار گرفته شده
 LingPipeاست که بر اساس مدل مخفی مارکف به برچسب
زدن کلمات میپردازد .سیستم عملکرد ضعیفی در تشخیص
برخی شناسهها داشت و پژوهشگران با اضافه کردن عبارات
منظم به سیستم توانستند فراخوانی را افزایش دهند .اضافه
کردن ویژگیهای خاص یک وظیفه بر اساس یک مجموعه
داده آموزشی محدود و قابلیت تنظیم کردن الگوریتم برای
رسیدن به اهداف متفاوت (گاهی اوقات دقت مهمتر از فراخوانی
است و گاهی برعکس این موضوع صادق است) از مزایای این
سیستم است.
سیستم ارائه شده توسط  Ferrándezو همکاران به نام
( BoB)Best-of-Breedنیز نمونهای دیگر از سیستمهای
ترکیبای است که به شاناسهزدایی از اساناد بالایانی مادیاریت
سالمت بازنشستگان جنگ (Veterans Health
 VHA )Administrationمیپردازد .اهداف این مقاله در دو

ارزیابی اول:
دقت95/64:
فراخوانی93/66:
معیار 94/64 :F1
ارزیابی دوم:
دقت97/48:
فراخوانی95/78 :
معیار 96/62 :F1
ارزیابی اول:
دقت98/99 :
فراخوانی88/59 :
معیار 93/00 :F
ارزیابی دوم:
معیار 98/06 :F
ارزیابی سوم:
معیار 82/48 :F
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از دو نوع  CRFاستفاده میکنند ،اولی بر مبنای ویژگیهایی در
سطح نشانه (مثل  ،POSویژگیهای امالیی و نمایش کلمات
و غیره) و دومی بر مبنای ویژگیهای کارکتری که از
ویژگیهایی همانند ویژگیهای نشانهای استفاده میکند؛ اما در
این  CRFجمله به بخشهای جزئیتری (کاراکترها) تجزیه
میشود .طبقهبند مبتنی بر قوانین از عبارات منظم به منظور
استخراج  PHIsاستاندارد مثل شماره تلفن ،شماره پرونده
پزشکی و غیره بهره میبرد .در نهایت خروجی این سه طبقه
بند با استفاده از یک پایگاه قانون یکپارچه میشود :آن دسته از
 PHIsکه در بین سیستمها مشترک نیستند مستقیماً به عنوان
خروجی کل سیستم در نظر گرفته میشوند؛ اما برای نمونه
 PHIsهمپوشان اولویت اول با خروجی طبقهبند مبتنی بر
عبارات منظم است و بعد از آن به ترتیب اولویت با خروجی
طبقه بندهای مبتنی بر کاراکتر و مبتنی بر نشانه است.
 Anonymنام نرمافزاری است برای شناسهزدایی خودکار
 EHRکه توسط مرکز تحقیقات سالمت از راه دور استرالیا
توسعه یافته است Anonym .دارای سه ماژول است :ماژول
ایجاد ویژگی (استخراج ویژگیهای زبانی و لغوی) ،ماژول
یادگیری مدل که از ویژگیهای استخراج شده در گام اول بهره
میبرد و ماژول دستهبندی که مبتنی بر عبارات منظم و CRF
میباشد .عملکرد این سیستم با سه مجموعه داده مورد ارزیابی
قرار گرفته است :مجموعه داده  ،i2b2 NLP 2006مجموعه
داده  MTSpamlesکه شامل  1885یادداشت بالینی است که
به صورت دستی در دانشگاه کالیفرنیا حاشیهگذاری شدهاند و
مجموعه سوم که شامل  852گزارش پاتولوژی و سیتولوژی
مرکز تحقیقات سرطان (NSW )New South Wales
میباشد .این گزارشها کاغذی بوده و با استفاده از فناوری
تشخیص نوری کارکترها ( Optical Character
 OCR )Recognitionبه نسخه الکترونیک تبدیل شدهاند به
همین دلیل مانند دو مجموعه قبل کامل نیستند .حاشیهگذاری
این مجموعه توسط نویسندگان مقاله انجام شده است؛ اگرچه
این سیستم در میان تیمهای شرکت کننده در چالش
 i2b2NLPدر سال  2006بهترین عملکرد را ارائه داده است؛
اما نتایج این مقاله نشان داد که اگر مجموعه داده آموزش و
آزمایش متفاوت باشند این سیستم عملکرد ضعیفی دارد [.]48
بحث و نتيجهگيري
مزیت روشهای مبتنی بر دانش که از لغتنامه یا عبارات منظم
استفاده میکنند این است که به دادهای برای آموزش نیاز
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جمالت ،نشانهگذاری و غیره انجام میگیرد .سپس دو مدل
مبتنی بر  MLو دانش اجرا میشوند و پاسخ آنها در سه مدل
یکپارچه میگردد .نتایج نشان داد که رویکرد پیشنهادی در این
مطالعه توانایی تشخیص ابهامات را ندارد برای مثال نمیتواند
میان ملیت و زبان یک فرد تمایز قائل شود.
 Yangو همکاران [ ]32سیستم ترکیبی دیگری را ماعرفی
میکنند که مانند مقاله دهقان از  ،CRFپایگاه قانون و لغتنامه
برای تشخیص  PHIاز متون آزاد پزشکی استفاده میکند و از
مجموعه دادههای  i2b2 NLP 2014برای ارزیابی سیستم
پیشنهادی بهره بردهاند .سیستم ارائه شده شامل چهار ماژول
پردازشی است )1 :پیشپردازش دادهها (مانند نشانهگذاری به
منظور به دست آوردن ویژگیهایی چون  POSبرای آموزش
الگوریتم یادگیری ماشین .همچنین در این بخش یکسری
ویژگیهای مبتنی بر سند مانند عناوین بخشها و ویژگی
موقعیت جمله توسط یک مجموعه قوانین دستی استخراج می-
شوند) )2 .ایجاد ویژگی (بخشی از ویژگیهایی که برای آموزش
الگوریتم یادگیری ماشین الزم هستند در گام اول ایجاد می-
شوند و بخشی در این مرحله .در این مقاله شش دسته ویژگی
تعیین شده است :ویژگیهای در سطح کلمه و جمله،
ویژگیهای امالیی ،سخنی ( ،)Discourseمتنی و خاص
وظیفه ( .)Task-specificویژگیهای خاص وظیفه شامل
لیستی است از نامها و مخففهای ایاالت آمریکا ،کشورها،
زبانها و  ...و عباراتی که نشاندهنده وقوع یک  PHIهستند
مثل " "Dr.و ارتباطات میان آنها) )3 .مدل ترکیبی شناسایی
( PHIsنویسندگان این مقاله برای تشخیص آن دسته از
شناسههایی که برای آنها به قدر کافی نمونه آموزش وجود
دارد از الگوریتم یادگیری ماشین  CRFاستفاده میکنند .در
واقع چندین  CRFهر کدام برای یک زیرمجموعه از PHIs
آموزش میبینند .برای شناسههای باقیمانده از پایگاه قانون و
لیست کلمات و عبارات منظم استفاده میشود) )4 .پس پردازش
(در این مرحله تکنیکهای زیادی برای ایجاد مجموعه واژگان
 PHIصحیح ،با دو هدف به کار گرفته میشود :اصالح کردن
خطاهای مرحله شناسایی واژگان یا پیدا کردن  PHIsبیشتر).
این مطالعه انواع خطاها را به خوبی تحلیل کرده و نشان داد که
سیستم در تشخیص برخی شناسهها چون مکان ،واژگان کم
تکرار و خاص و حروف اختصاری با مشکل روبهرو است.
در مقاله  Liuو همکاران [ ]47از دو نوع طبقهبند برای
دستهبندی  PHIsاستفاده شده است :مبتنی بر پایگاه قانون و
مبتنی بر یادگیری ماشین .دو طبقهبند مبتنی بر یادگیری ماشین

تابستان  ،1396دوره چهارم ،شماره دوم

شناسهزدایی خودكار پرونده الکترونيک سالمت

بردهاند؟ مسئله دیگری که بر کارایی سیستمها تأثیر میگذارد
روشی که برای نمایش دانش (مانند عبارات منظم) یا استدالل
(روشهای طبقهبندی مختلف) انتخاب کردهاند میباشد .پیامد
حاصل از این روشها به شدت به مجموعه ویژگیهایی است
که برای تشخیص  PHIsاستفاده میکنند .در برخی از این
مقاالت نتایج حاصل از یک الگوریتم با استفاده از مجموعه
ویژگیهای متفاوتی ارزیابی شده است [.]47
یکی از مهمترین و مؤثرترین عاملها در کارایی سیستمها
نوع متن است .در حقیقت از منظری دیگر نیز میتوان مطالعات
این حوزه را در دو گروه دستهبندی کرد و آن نوع متنی که
شناسه زدایی شده میباشد .اکثر مقاالت شناسهزدایی بر روی
یک نوع متن مثل گزارشهای پاتولوژی [ ]36و خالصه
ترخیص [ .]33-41،39،35تمرکز داشتهاند ،اما تعدادی از
مطالعات نیز روشی را برای شناسهزدایی از هر نوع متنی معرفی
کردهاند [ .]32،37،40،42،47بدیهی است که الگوریتمهای
معرفی شده در گروه اول چون از لغتنامههای خاص منظوره
استفاده کردهاند تعمیمپذیری باالیی نداشته و نمیتوان از آنها
برای شناسهزدایی از سایر متون نیز بهره برد این مسئله در
مقاله  Zucconو همکاران بررسی شده است [ .]48همچنین
در برخی از گزارشهایی که در مقاالت خاص منظوره استفاده
میگردد همه انواع شناسه وجود ندارد برای مثال عموماً کد
پستی و آدرس محل زندگی در یک گزارش پاتولوژی جراحی
ذکر نمیگردد .بر اساس جداول  4و  5مشاهده میشود خالصه
ترخیص و پرونده پزشکی (به طور کامل) درصد بیشتری از
مطالعات را به خود اختصاص دادهاند و علت این موضوع
چالشهای  i2b2NLPدر سالهای  2006و  2014بوده است
که در ادامه معرفی میشود.
به طور کلی ،برای ارزیابی عملکرد روشهای مختلف شناسه-
زدایی بایستی به توسعه متون استانداردی پرداخت تا بر اساس
آن بتوان نتایج گزارش شده توسط مقاالت مختلف را مقایسه
کرد .در این راستا گروهی به این موضوع (متن مورد استفاده)
پرداختهاند و به ایجاد استانداردی طالیی که به عنوان ورودی
سیستمهای شناسهزدایی استفاده شود ،تأکید دارند .برای مثال
کار مشترک پردازش زبان طبیعی The ( i2b2/UTHealth
Informatics for Integrating Biology and the
(i2b2) and the University of Texas Bedside
)Health Science Center at Houston (UTHealth
)natural language processing (NLP) shared task

در سال  ]44[ 2014چهار موضوع مطرح کرد که اولین مورد به
بحث شناسهزدایی پروندههای پزشکی به منظور استفاده مجدد
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ندارند .همچنین به روز کردن آنها به راحتی و از طریق اضافه
کردن یکسری عبارت منظم /واژه/الگو امکانپذیر است.
مهمترین ایرادی که به این الگوریتمها وارد میشود
تعمیمپذیری پایین آنها است بهعبارتیدیگر این امکان وجود
دارد که فرد خبرهای مسلط به همه انواع  PHIموجود در متن،
وجود نداشته باشد .به عالوه برای اضافه کردن یک نوع PHI
جدید یا برای توسعه دادن این روشها برای انواع دیگری از
متون کار زیادی بایستی انجام گیرد [ .]20در حالی که مزیت
روشهای مبتنی بر داده این است که آنها میتوانند به صورت
خودکار الگوهای پیچیده تشخیص  PHIرا یاد بگیرند و
درنتیجه نیازی نیست که توسعهدهندگان سیستم اطالعات
زیادی از انواع  PHIداشته باشند .این سیستمها تعمیمپذیری
بیشتری نسبت به روشهای مبتنی بر دانش دارند؛ اما بر خالف
آنها توانایی کمی در تشخیص شناسههای کمیاب و نادر دارند.
همچنین پیچیدگی محاسباتی و سرعت این روشها در طول
زمان افزایشی ندارد در حالی که در روشهای مبتنی بر دانش
اگر قرار بود آنها برای حوزه یا نوع جدیدی از دادهها به کار
گرفته شوند ،پیچیدگی آنها افزایش مییافت .مهمترین عیب
این روشها نیاز به داشتن یک مجموعه به اندازه کافی بزرگ
از دادههای آموزش است .ایراد دیگری که بر این سیستمها وارد
است این است که در صورت وجود خطا تشخیص علت آن
دشوار است .فرض کنید که الگوریتم موردنظر در یافتن اسم
مربوط به یک محل خاص خوب عمل نمیکند نمیتوان
مطمئن بود که با اضافه کردن دادههای آموزش این مشکل رفع
میشود []20،37،48؛ با توجه به مزایا و معایب این دو رویکرد،
روشهای ترکیبی ایجاد شدند که همانطور که در جدول 5
مشاهده میشود به نتایج خوبی دست یافتهاند.
همانگونه که در نتایج این مقاله اغلب مقاالت کارایی
سیستمهای پیشنهادی خود را بر اساس معیارهایی چون دقت،
فراخوانی و معیار F-ارزیابی کردهاند .در واقع تمامی این معیارها
به حذف هر چه بیشتر و درستتر انواع  PHIتمرکز دارند؛ اما
بدیهی است که با توجه به شرایط خاصی که هر مقاله در بخش
تعریف مسئله بیان کرده و تأثیر آنها بر اثربخشی رویکرد
پیشنهادی ،مقایسه این روشها زیاد منطقی نیست.
یکی از عاملهای تأثیرگذار بر نتایج حاصل از به کارگیری
سیستمها منابع دانشی است که در رویکردهای مختلف
مورداستفاده قرارگرفتهاند .آیا فرد خبرهای که برای کار
برگزیدهاند به همه انواع  PHIآگاهی داشته است؟ از چه
لغتنامههایی و برای تشخیص چه نوع شناسههایی بهره
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داشت که تمامی مقاالت مورد مطالعه بر متونی که به زبان
انگلیسی نوشته شدهاند تمرکز دارند و همین امر موجب میشود
تا نتوان به طور قطعی نتیجه گرفت که عملکرد آنها برای
سایر زبانها نیز مشابه باشد به خصوص برای زبانهایی که
ازلحاظ ساختاری و نحوی با انگلیسی متفاوت است مانند
زبانهای بدون فاصله ژاپنی و چینی یا زبان راستچین فارسی
که نحوی متفاوت دارد.
هدف این مطالعه بررسی شناسهزدایی به عنوان راهحلی برای
حفظ محرمانگی اطالعات بیماران و تسهیل تحقیقات پزشکی
است .در این مقاله مروری بر شناسهزدایی مبتنی بر یادگیری
ماشین انجام شد و چالشهای مطرح در به کارگیری و ارزیابی
هر کدام از روشها بررسی گشت .اگرچه تمامی مقاالت بررسی
شده تنها به پروندههای الکترونیک پزشکی که به زبان انگلیسی
بودند ،پرداختهاند؛ اما بسیاری از مسائلی که در آنها مطرح شده
بود برای طراحی سیستم شناسهزدایی به هر زبانی مشترک
است .نتایج نشان میدهد که شناسهزدایی هرگز باعث حذف
تمامی شناسهها نمیشود و بنابراین در بررسی عملکرد آنها
باید به نوع شناسههایی که در متن باقی میماند توجه شود.
نکته قابلتوجه این است که با وجود این که هدف شناسهزدایی
حذف شناسهها است؛ اما باید به موضوعاتی چون احتمال خطر
بازشناسی افراد ،مناسب بودن داده بینام شده برای تحقیقات
بالینی و میزان آسیبی که از افشای انواع شناسه به افراد وارد
میشود نیز توجه شود که نیازمند کار بیشتر خواهد بود.
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از آنها در تحقیقات و غیره تمرکز دارد .این گروه همچنین،
مجموعه دادهای با بیش از  1300پرونده پزشکی که نامهای
بدلی برای بیماران آنها استفاده شده است را در اختیار افرادی
که بخواهند سیستمی با این مضمون طراحی کنند قرار میدهد
[.]15
در حقیقت پیش از  i2b2مقاالت زیادی روی شناسهزدایی از
متون بالینی کار کردهاند؛ اما نتایج آنها با هم قابل مقایسه
نبود i2b2 .بستری را برای مقایسه و ارزیابی بهتر سیستمهای
ارائه شده فراهم کرده است Uzuner .که یکی از مسئوالن
کار مشترک  i2b2 NLPاست در سالهای مختلف مروری بر
سیستمهایی که برای حل این چالش شرکت کردهاند ،داشته
است [.]27،23
در این میان ،مقاالتی به چالشهای ایجاد استاندارد طالیی به
شکل دستی نیز پرداختهاند [ .]49برای مثال  Delegerو
همکاران ابتدا یک گروه کامل از انواع  PHIمعرفی کردهاند و
سپس تنها از دو حاشیهنویس به منظور حاشیهگذاری متون
برای کشف انواع  ،PHIداروها ،ارتباطات عالئم و بیماری
استفاده کردهاند [ ]50هدف  Mayerو همکاران [ ]51نیز
ساخت یک مرجع استاندارد برای شناسهزدایی مبتنی بر NLP
از مجموعه متفاوتی از اسناد بالینی است .ابتدا دو دانشجو روی
 20عدد سند آموزش میبینند و سپس  220سند دیگر را
برچسب میزنند .موضوع مهمی که در این مقاله به آن پرداخته
شده است اهمیت  PHIsمختلف است .در واقع برای ارزیابی
یک سیستم شناسهزدا باید به این نکته توجه شود که سیستم
برای چه گروهی از  PHIsخوب یا بد کارکرده است (به عبارت
دیگر چه  PHIsرا پیدا نکرده است) .از همین رو دو
حاشیهنویس عالوه بر مشخص کردن  PHIبه آنها یک رتبه
هم اختصاص میدهند .سه رتبهای که در این مقاله در
نظرگرفته شده عبارتاند از :کم ،متوسط و زیاد.
اگرچه بررسی نتایج گزارش شده در مقاالت دید کلی از مزایا
و معایب هر گروه از روشهای شناسهزدایی مبتنی بر ML
ایجاد میکند؛ اما به منظور مقایسه عملکرد آنها بایستی
همگی بر یک نوع متن اعمال شوند .عالوه بر این ،باید توجه
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Introduction: Electronic Health Record (EHR) contains valuable clinical information that can be
useful for activities such as public health surveillance, quality improvement, and research. However,
EHRs often contain identifiable health information that their presence limits the use of the records
for sharing and secondary usages. De-identification is one of the common methods for protecting the
confidentiality of patient information. This systematic review has focused on recently published
studies on the usage of de-identification methods based on Machine Learning (ML) approaches for
removing all identifiable information from electronic health records.
Methods: A systematic review was performed in electronic databases like PubMed and
ScienceDirect between 2006 and 2016. Studies were assessed for adherence to the CASP checklists
and reviewed independently by two investigators. Finally, 12 articles were matched with inclusion
criteria.
Results: The selected studies have been discussed in terms of used methods and knowledge
resources, types of identifiers detected, types of clinical documents, challenges and achieved results.
The results showed that ML-based de-identification is a widely invoked approach to protect patient
privacy when disclosing clinical data for secondary purposes, such as research. Also, the
combination of the ML algorithms and some techniques such as pattern matching and regular
expression matching could decrease need to train data.
Conclusion: There is a lot of identifiable information in medical records. This study showed MLbased de-identification methods can intensively reduce the disclosure risk of information.
Keywords: Confidentiality, Privacy, De-identification, Machine Learning
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