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111    ΕΕΕ ΙΙΙ ΣΣΣ ΑΑΑ ΓΓΓ ΩΩΩ ΓΓΓ ΗΗΗ    

Το έργο ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ έχει στόχο τη δηµιουργία της κρίσιµης υποδοµής για την 

ελληνική γλώσσα, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για εξελιγµένες εφαρµογές 

επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (ΕΦΓ) στο θεµατικό πεδίο της βιοϊατρικής, όπως 

ευρετηρίαση κειµένων (text indexing), εξαγωγή και ανάκτηση πληροφορίας 

(information extraction and retrieval), εξόρυξη δεδοµένων, συστήµατα 

ερωταποκρίσεων  κτλ. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα δηµιουργηθούν 

γλωσσικοί πόροι και εργαλεία κατάλληλα προσαρµοσµένα στα χαρακτηριστικά της 

ελληνικής γλώσσας και της βιοϊατρικής υπογλώσσας, που θα επιτρέπουν τη 

διαχείριση και την επεξεργασία της ψηφιακοποιηµένης πληροφορίας στο 

συγκεκριµένο γνωστικό πεδίο. 

 

Πιο συγκεκριµένα, τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα του έργου θα είναι εργαλεία που 

θα απευθύνονται απευθείας στον τελικό χρήστη, όπως είναι ο ορθογραφικός 

διορθωτής ελληνικών βιοϊατρικών όρων, αλλά και εργαλεία που θα ενισχύσουν την 

επεξεργασία βιοϊατρικών κειµένων στα ελληνικά και θα βελτιώσουν την αναζήτηση 

και την ανάκτηση βιοϊατρικών δεδοµένων, όπως µορφοσυντακτικός σχολιαστής 

(morphosyntactic tagger) κατάλληλα προσαρµοσµένος στις ιδιαιτερότητες της 

βιοϊατρικής υπογλώσσας, και οντολογία της βιοϊατρικής ορολογίας, που θα 

χρησιµοποιηθεί ως τελικό προϊόν για αναζήτηση ορολογικών και εννοιολογικών 

πληροφοριών αλλά και ως ενδιάµεσος γλωσσικός πόρος, ως βάση γνώσης 

(knowledge base), για την τροφοδότηση ενός σηµασιολογικού σχολιαστή βιοϊατρικών 

κειµένων. 

 

Η παρούσα αναφορά, που αποτελεί το παραδοτέο Π2 του έργου ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ, 

περιγράφει αναλυτικά το τυπικό µοντέλο αναπαράστασης της οντολογίας. 

Ωστόσο, η συµπερίληψη σε τούτο το κείµενο των υποενοτήτων που αφορούν την 

ανασκόπηση της έννοιας της οντολογίας στο πλαίσιο της τεχνητής νοηµοσύνης 

(artificial intelligence) και της µηχανικής της γνώσης (knowledge engineering), καθώς 

και συγκεκριµένων οντολογοκεντρικών εφαρµογών στον τοµέα της βιοϊατρικής 

πληροφορικής κρίθηκε χρήσιµη, αφενός γιατί αποτυπώνει µε συνοπτικό τρόπο το 

σύγχρονο θεωρητικό και εφαρµοσµένο πλαίσιο µε το οποίο οφείλει να είναι συµβατή 

η προτεινόµενη υλοποίηση και αφετέρου γιατί συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση 

των βασικών εννοιών και των λειτουργιών του περιγραφόµενου µοντέλου 

αναπαράστασης. Πιο αναλυτικά, η αναφορά περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

 

• Ενότητα 2 − Aνασκόπηση του όρου «οντολογία»: Παρουσίαση της εξέλιξης 

της έννοιας της οντολογίας από την κλασική φιλοσοφία στην τεχνητή 

νοηµοσύνη και τις επιστήµες της πληροφορίας, καθώς και περιγραφή της 

χρησιµότητας των οντολογιών στο πλαίσιο των σύγχρονων εφαρµογών. 

• Ενότητα 3 − Bιοϊατρική και αναπαράσταση της γνώσης: Περιγραφή και 
αξιολόγηση των σηµαντικότερων ιατρικών κωδικοποιήσεων και οντολογιών. 
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• Ενότητα 4 − Μεθοδολογία αναπαράστασης της οντολογίας ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: 

Παρουσίαση της βασικής µεθοδολογίας στην οποία θα στηριχθεί η ανάπτυξη 

της προτεινόµενης οντολογίας. 

• Ενότητα 5 − Αναπαράσταση δεδοµένων σχετικών µε τους όρους της 

οντολογίας: Προδιαγραφές για την κωδικοποίηση των δεδοµένων της 

οντολογίας που αφορούν τους όρους. 

• Ενότητα 6 − Αναπαράσταση δεδοµένων σχετικών µε τις έννοιες της 

οντολογίας: Λεπτοµερής παρουσίαση του οντολογικού µοντέλου που θα 

αποτελέσει τη βάση για την κωδικοποίηση της εννοιακής πληροφορίας της 

οντολογίας. 

• Ενότητα 7 − Γλώσσα αναπαράστασης και λογισµικό διαχείριση της 

οντολογίας: Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της γλώσσας του 

παγκόσµιου ιστού OWL και, ειδικότερα, της υπογλώσσας της OWL-Lite, που 

θα χρησιµοποιηθεί για την αναπαράσταση της οντολογίας.  

• Ενότητα 8 − Οργάνωση της οντολογίας µε βάση τα σχεδιότυπα: 

Παρουσιάζεται µε δοµηµένο τρόπο και υπό τη µορφή σχεδιότυπων το σύνολο 

των σηµασιολογικών πληροφοριών που µπορούν να κωδικοποιηθούν για 

κάθε έννοια της οντολογίας.  
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222    ΑΑΑ ΝΝΝ ΑΑΑ ΣΣΣ ΚΚΚ ΟΟΟ ΠΠΠ ΗΗΗ ΣΣΣ ΗΗΗ    ΤΤΤ ΟΟΟ ΥΥΥ    ΟΟΟ ΡΡΡ ΟΟΟ ΥΥΥ    ««« ΟΟΟ ΝΝΝ ΤΤΤ ΟΟΟ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΙΙΙ ΑΑΑ »»»    

2.1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ»  

H ιδέα της σύλληψης της γνώσης µε δοµηµένο τρόπο αποδίδεται στον Αριστοτέλη, ο 

οποίος ήταν ο πρώτος που εστίασε µε συστηµατικό τρόπο στο πρακτικό πρόβληµα 

της αναπαράστασης της δοµής της πραγµατικότητας. Αν και η φιλοσοφία έχει 
επιστρατεύσει από τότε ένα σηµαντικό σώµα αναλυτικών εργαλείων για την εξέταση 

των οντολογικών προβληµάτων, πολλές ιδέες και όροι της οντολογικής θεωρίας, 

όπως οι έννοιες της κλάσης και της ιεραρχίας, µπορούν δίκαια να αποδοθούν στον 

Αριστοτέλη. Η φιλοσοφική οντολογία έχει πάρει πολλές µορφές και διαφορετικές 

φιλοσοφικές σχολές έχουν ακολουθήσει διαφορετικές προσεγγίσεις, ωστόσο 

κεντρικός στόχος στη φιλοσοφική οντολογία παραµένει η ρητή και εξαντλητική 

ταξινόµηση όλων των οντοτήτων. Στο Smith (2003) καθορίζεται η φιλοσοφική 

οντολογία ως η «επιστήµη του «υπάρχειν», των ειδών και των δοµών, των 

αντικειµένων, των ιδιοτήτων, των συµβάντων, των διαδικασιών και των σχέσεων σε 

κάθε τοµέα της πραγµατικότητας. O Smith υιοθετεί µια πραγµατιστική προσέγγιση, 

στην οποία η βασική θέση είναι ότι η πραγµατικότητα υπάρχει ανεξάρτητα από την 

ανθρώπινη αντίληψη και ότι η ποιότητα των οντολογιών εξαρτάται από το βαθµό µε 

τον οποίο αυτές αναπαριστάνουν, δηλαδή ισχύουν, για ένα ορισµένο τµήµα της 

πραγµατικότητας. Από την άλλη, ο Guarino (Guarino et al.: 2003) υιοθετεί µια 

γνωσιακή προσέγγιση, που θεωρεί τις κατηγορίες ως νοητικά κατασκευάσµατα που 

εξαρτώνται από την ανθρώπινη αντίληψη· επιλέγει, έτσι, να µη δεσµευτεί σε «µια 

αυστηρά σχετικιστική µεταφυσική όσον αφορά την εγγενή φύση του κόσµου». Οι 
σηµερινές προσεγγίσεις, που βρίσκονται σε εξέλιξη, στηρίζονται στο συγκερασµό 

των αρχών της Βασικής Τυπικής Οντολογίας που αναπτύχθηκε από τον Smith και 
τους συνεργάτες του και των αρχών της οντολογίας DOLCE που αναπτύχθηκε από 

τον Guarino, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν τοµείς της πραγµατικότητας η ύπαρξη 

των οποίων εξαρτάται πράγµατι από τις ανθρώπινες γνωσιακές πράξεις (π.χ. οι 
τοµείς της ψυχολογίας και του πολιτισµού).  

 

Στο χώρο της τεχνητής νοηµοσύνης ο όρος «οντολογία»  αναφέρεται, κυρίως, σε µια 

ορισµένη κλάση κατασκευασµένων αντικειµένων που είναι τα αποτελέσµατα της 

µηχανικής της οντολογίας (ontology engineering). Η µηχανική της οντολογίας 

καθορίζεται από τον Gomez-Perez ως «το σύνολο των δραστηριοτήτων που 

αφορούν τη διεργασία ανάπτυξης της οντολογίας, τον κύκλο ζωής της οντολογίας, τις 

µεθόδους και τις µεθοδολογίες για την κατασκευή των οντολογιών, καθώς και τα 

εργαλεία και τις γλώσσες που τις υποστηρίζουν». Η δήλωση του Gruber (1993) ότι 
«µια οντολογία είναι ο ρητός και σαφής προσδιορισµός µιας εννοιοποίησης» 

αποτελεί την πρώτη προσπάθεια να οριστεί η έννοια «οντολογία» στο πλαίσιο της 

τεχνητής νοηµοσύνης. Αυτός ο ορισµός δέχτηκε ποικίλες κριτικές και προκάλεσε 

πολλές και διαφορετικές ερµηνείες, οδηγώντας τον Guarino σε µια εκ νέου 

διευκρίνιση και τυπική διατύπωση της οντολογίας από την πλευρά της τεχνητής 

νοηµοσύνης. Ο Guarino διαχωρίζει και συσχετίζει τις διαφορετικές σηµασίες του όρου 

«οντολογία» όπως χρησιµοποιούνται από τη φιλοσοφική κοινότητα και την τεχνητή 

νοηµοσύνη. Υπό τη φιλοσοφική έννοια, οι οντολογίες είναι συστήµατα κατηγοριών 
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που ερµηνεύουν τον ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο αναγιγνώσκουµε τον κόσµο (είναι 
αυτό που  ο Guarino ορίζει ως «εννοιοποίηση» (conceptualization)). Από την άλλη, η 

ανάγνωση της οντολογίας από την τεχνητή νοηµοσύνη αναφέρεται σε ένα 

κατασκευασµένο αντικείµενο που διατυπώνεται µέσω ενός λογικά οργανωµένου 

λεξιλογίου (π.χ. πρόκειται για έναν προσδιορισµό (specification)), που 

χρησιµοποιείται για να περιγράψει µια ορισµένη πραγµατικότητα µέσω ενός συνόλου 

λογικών δηλώσεων, οι οποίες προσδιορίζουν την προτεινόµενη σηµασία των λέξεων 

στο λεξιλόγιο.  

 

Επίσης, συχνά ο όρος «οντολογία» χρησιµοποιείται µε έναν τρόπο που δε συµφωνεί 
µε καµία από τις παραπάνω σηµασίες. Χρησιµοποιείται για να αναφερθεί απλώς στα 

λεγόµενα «ελεγχόµενα ορολόγια1» ή «ελεγχόµενα λεξιλόγια». Για παράδειγµα, η 

βιοϊατρική οντολογία (GO) (Οντολογία Γονιδίων) δεν είναι παρά ένα πρακτικό πλαίσιο 

για να περιγραφούν βιολογικά σχόλια που εφαρµόζονται στα προϊόντα των γονιδίων. 

Μολονότι η GO χρησιµοποιεί ιεραρχίες όρων, οι συντάκτες του δεν έχουν εστιάσει 
ούτε στις εφαρµογές λογισµικού ούτε στη λογική διατύπωση της θεωρίας που 

περιγράφει αυτούς τους όρους. 

2.2  ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Εκτός από τον τοµέα της φιλοσοφίας, τα τελευταία χρόνια ο όρος οντολογία αποτελεί 
ένα από τα κεντρικά ζητήµατα αναπαράστασης της γνώσης και στον τοµέα της 

πληροφορικής. Ο πρώτος και βασικός λόγος για την εµφάνιση της «νέας οντολογίας» 

όπως την ονοµάζει ο Smith οφείλεται σε αυτό που αποκαλούµε πρόβληµα του 

Πύργου της Βαβέλ. ∆ιαφορετικές οµάδες σχεδιαστών συστηµάτων δεδοµένων και 
βάσεων γνώσης χρησιµοποιούν ιδιαίτερους όρους και έννοιες µε τη βοήθεια των 

οποίων χτίζουν τα πλαίσια για την αναπαράσταση των πληροφοριών. ∆ιαφορετικές 

βάσεις δεδοµένων µπορεί να χρησιµοποιούν τους ίδιους όρους αλλά µε διαφορετικές 

σηµασίες. Εναλλακτικά, η ίδια έννοια µπορεί να εκφραστεί µέσω διαφορετικών όρων. 

∆εδοµένου ότι πολλές και διαφορετικές οµάδες εµπλέκονται στη διανοµή και τη 

µετάφραση πολλών και διαφορετικών πληροφοριών, έπρεπε να εξευρεθούν µέθοδοι 
έτσι ώστε να επιλυθούν οι ορολογικές και εννοιολογικές ασυµβατότητες που 

αναπόφευκτα προκύπτουν.  

 

Αρχικά, τέτοιες ασυµβατότητες επιλύονταν κατά περίπτωση. Στη συνέχεια 

αναγνωρίστηκε ότι µια κοινή οντολογία αναφοράς – µια κοινή ταξινοµία οντοτήτων – 

θα µπορούσε να προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι της περιπτωσιολογικής 

προσέγγισης, και ο όρος οντολογία ξαναγεννήθηκε από τους πληροφορικούς για να 

περιγράψει την κατασκευή µιας πρότυπης, τυπικής και µε λογικούς όρους 

εκφρασµένης περιγραφής αυτού του είδους. Σε αυτό το πλαίσιο, µια οντολογία είναι 
ένα λεξικό όρων που διατυπώνονται µε µια τυπική σύνταξη και µε τους γενικά 

αποδεκτούς ορισµούς τους. Το λεξικό αυτό σχεδιάζεται µε στόχο την παραγωγή ενός 

λεξικολογικού ή ταξινοµικού πλαισίου αναπαράστασης της γνώσης για να µπορεί να 

                                                
1
     Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) έχει προτείνει τον όρο «ορολόγιο» για την απόδοση του 

αγγλικού «terminology» όταν χρησιµοποιείται µε τη σηµασία «σύνολο όρων που ανήκουν στην 
ειδική γλώσσα ενός ορισµένου θεµατικού πεδίου».  
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χρησιµοποιείται από κοινού από τις διαφορετικές κοινότητες πληροφορικών 

συστηµάτων. Ένας πιο φιλόδοξος προσδιορισµός αναγνωρίζει ότι µια οντολογία είναι 
µια τυπική θεωρία η οποία περιλαµβάνει όχι µόνο ορισµούς αλλά και ένα 

συµπληρωµατικό πλαίσιο αξιωµάτων (όπου τα αξιώµατα επέχουν συνήθως θέση 

έµµεσων ορισµών).  

 

Έτσι, οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή των οντολογιών 

προέρχονται αφενός από προηγούµενες πρωτοβουλίες στα συστήµατα διαχείρισης 

βάσεων δεδοµένων, αφετέρου περιλαµβάνουν µεθόδους παρόµοιες µε εκείνες που 

εφαρµόστηκαν και απασχόλησαν τη φιλοσοφία, συµπεριλαµβανοµένων των 

µεθόδων που χρησιµοποιούνται από τη Λογική και τις τυπικές σηµασιολογικές 

θεωρίες.  

2.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 

Κατά τη διάρκεια των προηγούµενων 2400 ετών, οι φιλόσοφοι είχαν αναπτύξει 
αναλυτικά εργαλεία και θεωρίες για την εξέταση των οντολογικών προβληµάτων. 

Μεταξύ των σηµαντικότερων για τους σκοπούς αυτής της αναφοράς είναι οι 
θεµελιώδεις θεωρίες που εξετάζουν τις σχέσεις µεταξύ των κλάσεων και των 

πραγµατώσεών τους, καθώς και τις ιεραρχικές σχέσεις µεταξύ των κλάσεων.  

 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά µιας οντολογίας είναι εάν προσπαθεί να καλύψει 
τη γενική γνώση του κόσµου ή ένα συγκεκριµένο θεµατικό πεδίο. Τα πιθανά 

πλεονεκτήµατα µιας γενικής οντολογίας (general ontology) για τους σκοπούς της 

διαχείρισης των πληροφοριών είναι προφανή. Κάθε οµάδα αναλυτών δεδοµένων θα 

πρέπει να κάνει τους όρους και τις έννοιες που χρησιµοποιεί συµβατούς µε τους 

όρους και τις έννοιες άλλων οµάδων άπαξ – ρυθµίζοντας τα αποτελέσµατά της µε 

βάση µια ενιαία συµβατική γλώσσα. Εάν όλες οι βάσεις δεδοµένων ρυθµίζονταν µε 

βάση µια κοινή οντολογία (ένα ενιαίο, συνεπές, σταθερό και ιδιαίτερα εκφραστικό 

σύνολο κατηγοριών), θα προέκυπτε µια ενιαία ολοκληρωµένη βάση γνώσης το 

µέγεθος της οποίας θα ήταν ασύλληπτο· ταυτόχρονα, θα εκπληρωνόταν το αρχαίο 

φιλοσοφικό όνειρο µιας µεγάλης εγκυκλοπαίδειας που θα περιλάµβανε όλη τη γνώση 

µέσα σε ένα ενιαίο σύστηµα. Τα εµπόδια, βέβαια, για την πραγµατοποίηση ενός 

τέτοιου εγχειρήµατος είναι δυστυχώς τεράστια. Για παράδειγµα, τι θα σήµαινε µια 

κοινή οντολογία για την αναπαράσταση της παγκόσµιας ιστορίας; Αυτό θα απαιτούσε 

ένα ουδέτερο και κοινό πλαίσιο για όλες τις περιγραφές των ιστορικών γεγονότων, τα 

οποία µε τη σειρά τους θα απαιτούσαν όλα τα νοµικά και πολιτικά συστήµατα, 

δικαιώµατα, πεποιθήσεις, εξουσίες κ.ο.κ., να γίνονται κατανοητά µέσω ενός ενιαίου 

καταλόγου σαφώς προσδιορισµένων κατηγοριών. Στα παραπάνω προστίθενται και 
οι δυσκολίες που προκύπτουν στο επίπεδο της αποδοχής αυτής της οντολογίας. Για 

να γίνει ευρέως αποδεκτή µια οντολογία πρέπει να είναι ουδέτερη όσον αφορά τις 

πληροφορίες και τα δεδοµένα των διαφορετικών κοινοτήτων, ενώ ταυτόχρονα 

φαίνεται να υπάρχει µια διαρκής συναλλαγή µεταξύ της απαίτησης µια οντολογία να 

είναι ουδέτερη και ταυτόχρονα εξαιρετικά ευρεία και εκφραστικά ισχυρή. Μια λύση σε 

αυτό το πρόβληµα θα ήταν η ιδέα µιας οντολογίας ύψιστης στάθµης (top-

level/upper-level ontology), η οποία θα περιοριζόταν στον προσδιορισµό των πολύ 

γενικών κατηγοριών (ανεξάρτητων από θεµατικά πεδία) όπως: ο χρόνος, το 
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διάστηµα, το µέτρο, η ποσότητα, η λειτουργική εξάρτηση, η διεργασία, το συµβάν, οι 
ιδιότητες, το όριο κτλ. Ο στόχος µιας οντολογίας ύψιστης στάθµης είναι να 

χρησιµεύσει ως η κοινή, ουδέτερη «σπονδυλική στήλη», η οποία θα συµπληρωθεί 
από την εργασία των οντολόγων και των ειδικών σε επιµέρους θεµατικά πεδία, π.χ. 

οντολογίες γεωγραφίας, ιατρικής,  νοµικής κτλ.   

 

Οι οντολογίες ύψιστης στάθµης περιγράφουν τις πιο γενικές έννοιες ή τις κλάσεις που 

θεωρούνται ότι είναι κοινές στα διάφορα θεµατικά πεδία. Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα οντολογιών ύψιστης στάθµης είναι η οντολογία DOLCE, η Basic 

Formal Ontology, η Cyc, η Dahlgren, η Sowa, το WORDNET και  το KIF, ενώ στον 

τοµέα της βιοϊατρικής (ο οποίος θεωρείται ότι καλύπτει µια σειρά από εξειδικευµένα 

θεµατικά υποπεδία, π.χ. ανατοµία, γενετική, βιολογία κτλ.) είναι το σηµασιολογικό 

δίκτυο UMLS και η οντολογία GALEN. Οι οντολογίες ύψιστης στάθµης µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως η τυπική βάση για την κατασκευή οντολογιών πεδίου (domain 

ontologies), διευκολύνοντας έτσι τη σηµασιολογική ενοποίηση των οντολογιών σε 

µεταγενέστερο στάδιο. Εναλλακτικά, οι οντολογίες πεδίου µπορούν να 

κατασκευαστούν πριν από τις οντολογίες ύψιστης στάθµης και στη συνέχεια να 

συνδεθούν µε αυτές.  

 

Οι θεµελιώδεις οντολογικοί περιορισµοί και οι διακρίσεις που διατυπώνονται στις 

συνεπώς σχεδιασµένες οντολογίες υψίστης στάθµης µπορούν να αποβούν χρήσιµες 

στη λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού και της κατασκευής µιας 

οντολογίας. Για παράδειγµα, µία από τις πιο βασικές διακρίσεις µεταξύ των 

οντοτήτων αφορά τα continuants (ή endurants) και τα occurrents (ή perdurants).  Τα 

continuants είναι εκείνες οι οντότητες που υπάρχουν ως πλήρη σύνολα 

(συµπεριλαµβανοµένων όλων των µερών τους) σε κάθε χρονική στιγµή, ενώ τα 

occurrents είναι εκείνες οι οντότητες που ξετυλίγονται µέσα στο χρόνο και δεν 

υπάρχουν ποτέ ως πλήρη σύνολα σε µια µοναδική χρονική στιγµή. Παραδείγµατα 

των continuants µπορεί να είναι τα: εγώ, το χειρουργικό νυστέρι, ο βραχίονάς µου ή 

το ρολόι του χεριού µου. Τα παραδείγµατα των occurrents περιλαµβάνουν τη ζωή 

µου, τη µετακίνηση του αίµατός µου µέσω των αρτηριών ή την εκτέλεση µιας 

χειρουργικής διαδικασίας. Με βάση αυτή τη θεµελιώδη διάκριση, µπορούν να 

διατυπωθούν διάφορα αξιώµατα που περιορίζουν το τι µπορεί να δηλωθεί για τις 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των continuants και  των occurrents, όπως για παράδειγµα: 

µολονότι τα continuants µπορούν να συµµετέχουν στα occurrents (π.χ.,\ εσείς 

µπορείτε να λάβετε µέρος στη ζωή σας), τα continuants δεν µπορεί να είναι µέρος 

των occurrents (π.χ. εσείς δεν είστε µέρος της ζωής σας). 

2.4 ΣΕ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΟΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ; 

Το έργο της κατασκευής µιας ενιαίας οντολογίας ή µιας ενιαίας οντολογίας ύψιστης 

στάθµης, που θα ήταν συγχρόνως ουσιαστική από άποψη περιεχοµένου και εύκολα 

και ευρέως υιοθετήσιµη από ένα µεγάλο αριθµό διαφορετικών πληροφορικών 

συστηµάτων, έχει σε µεγάλο βαθµό εγκαταλειφθεί. Ωστόσο, η κατασκευή 

οντολογιών πεδίου σε διάφορους θεµατικούς τοµείς συνεχίζει να ακµάζει και ο 

κύριος λόγος για αυτό έγκειται στο ότι η εστίαση των οντολογιών στην ταξινόµηση 

(στην ανάλυση των τύπων των αντικειµένων) και στους περιορισµούς για το τι 
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σηµαίνει επιτρεπόµενη ταξινοµία έχει αποδειχθεί χρήσιµη, µε τρόπο µάλιστα που δεν 

είχε προβλεφθεί από τους εισηγητές της οντολογικής µοντελοποίησης στο χώρο της 

πληροφορικών εφαρµογών (Guarino και Welty 2000). Στη συνέχεια, περιγράφονται 
οι λόγοι που δικαιολογούν τη χρησιµότητα και την αναγκαιότητα των οντολογιών στον 

τοµέα της βιοϊατρικής, που αποτελεί και το πεδίο ενδιαφέροντος του παρόντος έργου.  

 

2.4.1 ∆ιαχείριση ορολογίας 

Τα παραδοσιακά ορολογικά συστήµατα στην έντυπη µορφή τους θεωρούνται γενικά 

ανεπαρκή για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πληροφορικών συστηµάτων 

στον τοµέα της ιατρικής περίθαλψης, τα οποία στηρίζονται στη σαφή επικοινωνία των 

πολύπλοκων ιατρικών και βιολογικών πληροφοριών σε µορφή χρησιµοποιήσιµη και 
επεξεργάσιµη από τους υπολογιστές. Όπως ήταν αναµενόµενο, η επίτευξη αυτού του 

στόχου αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, κυρίως επειδή απαιτεί όχι απλή περιγραφή 

των όρων αλλά ανάλυση και τυπική αναπαράσταση της βαθιάς δοµής των εννοιών 

τις οποίες κατασηµαίνουν οι όροι. Επιπλέον, η ίδια η συντήρηση των διαφόρων 

ορολογιών αποτελεί από µόνη της µια σηµαντική πρόκληση. Η υιοθέτηση µιας 

οντολογικής προσέγγισης στη διαχείριση των βιοϊατρικών ορολογιών διευκολύνει 
ορισµένους από τους στόχους που συνδέονται µε αυτές τις δραστηριότητες, όπως 

έχουν διαπιστώσει οι ειδικοί στους τοµείς της κλινικής ιατρικής και της βιολογίας.  

 

Ενώ οι οντολογικές προσεγγίσεις που έχουν υιοθετηθεί προέρχονται συνήθως από 

τον τοµέα της πληροφορικής, οι ειδικοί επιστρέφουν όλο και περισσότερο στη 

φιλοσοφία για να αντλήσουν οντολογικές µεθόδους για την τυπική αναπαράσταση 

της γνώσης και ιδέες που θα τους βοηθήσουν να αντιµετωπίσουν εκείνα τα 

προβλήµατα που δεν ανήκουν παραδοσιακά στο πεδίο της πληροφορικής.  

 

2.4.2 Ενοποίηση, διαλειτουργικότητα και διανοµή των δεδοµένων 

Η διανοµή των δεδοµένων και η υποστήριξη της διαλειτουργικότητας µεταξύ των 

διαφορετικών εφαρµογών ιατρικής περίθαλψης και των πληροφορικών συστηµάτων 

αποτελεί ένα από τα κρίσιµα ζητήµατα της βιοϊατρικής πληροφορικής. Στην ιατρική 

αυτό είναι σηµαντικό προκειµένου να διευκολυνθεί η συνοχή της ιατρικής 

περίθαλψης, ενώ στη βιολογική έρευνα, διευκολύνει τη διανοµή των πειραµατικών 

στοιχείων µεταξύ των ερευνητών. Μια κοινή σηµασιολογία είναι απαραίτητο στοιχείο 

για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ένα παράδειγµα της χρήσης των οντολογιών 

προς αυτή την κατεύθυνση είναι η εργασία HL7 για το Reference Information Model 

(Μοντέλο Αναφοράς Πληροφοριών), που έχει στόχο να αναπαραστήσει «τις 

σηµασιολογικές και λεξικολογικές συνδέσεις µεταξύ των πληροφοριών που 

ανταλλάσσονται µέσω των HL7 µηνυµάτων και διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σε 

τυποποιηµένα µορφότυπα στο πλαίσιο της ιατρικής περίθαλψης». Ένα πρόβληµα, 

εντούτοις, είναι ότι δε διακρίνει κατά τρόπο σαφή και ρητό τις ίδιες τις πληροφορίες 

από τα αντικείµενα της πραγµατικότητας στα οποία αναφέρονται οι πληροφορίες. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, επειδή ο όγκος της πληροφορίας στη βιολογία 

και στην ιατρική αυξάνεται µε ταχείς ρυθµούς, βασικό πρόβληµα αποτελεί η 

ενοποίηση των πληροφοριών και των δεδοµένων από τους τοµείς της κλινικής 
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ιατρικής και της βιολογίας. Για την ικανοποίηση αυτού του στόχου, οι Kumar et al. 

έχουν περιγράψει µια σπερµατική εργασία για τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου 

πλαισίου µέσω της εφαρµογής τυπικών οντολογικών αρχών στις διαθέσιµες 

βιοϊατρικές οντολογίες. Οι πιθανές υλοποιήσεις αυτής της ενοποίησης 

περιλαµβάνουν την υποστήριξη εφαρµογών όπως είναι τα συστήµατα υποστήριξης 

απoφάσεων (decision support systems) τα οποία µπορούν να πραγµατοποιούν 

συλλογισµούς και να εξάγουν συµπεράσµατα επί τη βάσει των πληροφοριών της 

βιολογίας και της ιατρικής.   

 

2.4.3 Επαναχρησιµοποίηση της γνώσης και συστήµατα υποστήριξης 

αποφάσεων 

 

Τα βασισµένα σε βάσεις γνώσης συστήµατα που υποστηρίζουν εφαρµογές όπως 

είναι η υποστήριξη αποφάσεων στην ιατρική περίθαλψη στηρίζονται τυπικά στο 

µεγάλο όγκο της τρέχουσας γνώσης στο συγκεκριµένο πεδίο. Παρ’ όλα αυτά, η 

σύλληψη της γνώσης είναι µια δαπανηρή και δύσκολη διαδικασία, και θα ήταν 

εξαιρετικά ευεργετικό να δηµιουργηθούν οντολογίες ανεξάρτητες από συγκεκριµένη 

εφαρµογή που να µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν στα νέα συστήµατα χωρίς 

πρόσθετο έργο και κόστος ανάπτυξης. Η εργασία του Musen για τις 

επαναχρησιµοποιήσιµες µεθόδους επίλυσης προβλήµατος και την οντοκεντρική 

απόκτηση της γνώσης στο πλαίσιο του έργου Protégé (2000), η εργασία  των Rosse 

et al. στο Foundational Model of Anatomy (FMA) (2003) και οι εργασίες των Burgun 

et al. (2001) για το Unified Medical Language System (UMLS) αποτελούν εµφανή 

παραδείγµατα της γενικότερης προσπάθειας στον τοµέα της βιοϊατρικής 

πληροφορικής για τη δηµιουργία και την επαναχρησιµοποίηση των οντολογιών 

πεδίου. Ειδικότερα, το UMLS και το FMA περιγράφονται από τους δηµιουργούς τους 

ως οντολογίες αναφοράς για τη βιοϊατρική, δηλαδή, ως οντολογίες που 

χρησιµεύουν «ως βάση και αναφορά για το συσχετισµό άλλων οντολογιών». Αυτός ο 

ισχυρισµός όσον αφορά το FMA στηρίζεται πρώτον στη γενικότητα του µοντέλου και 
την παρουσία του πεδίου της ανατοµίας σε όλους τους υποτοµείς της βιοϊατρικής 

(από το επίπεδο του οργανισµού ως συνόλου µέχρι το επίπεδο των βιολογικών 

µακροµορίων) και, δεύτερον, στην προσπάθεια που έχει καταβληθεί από τους 

σχεδιαστές του να εφαρµόσουν µε συνέπεια αυστηρούς τυπικούς κανόνες στην 

ανάπτυξη της ταξινοµίας (taxonomy) και της µερωνυµίας (partonomy) του µοντέλου, 

µε έναν τρόπο που να διευκολύνει την ευθυγράµµιση και τη συµβατότητά του µε 

άλλες οντολογίες.   
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333    ΒΒΒ ΙΙΙ ΟΟΟ ΪΪΪ ΑΑΑ ΤΤΤ ΡΡΡ ΙΙΙ ΚΚΚ ΗΗΗ    ΚΚΚ ΑΑΑ ΙΙΙ    ΑΑΑΝΝΝ ΑΑΑ ΠΠΠ ΑΑΑ ΡΡΡ ΑΑΑ ΣΣΣ ΤΤΤ ΑΑΑ ΣΣΣ ΗΗΗ    ΤΤΤ ΗΗΗ ΣΣΣ    ΓΓΓ ΝΝΝ ΩΩΩ ΣΣΣ ΗΗΗ ΣΣΣ    

3.1 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι µονάδες υγείας δηµιουργούν σε καθηµερινή βάση τεράστιες ποσότητες 

δεδοµένων διαφορετικού είδους (διοικητικά, οικονοµικά, ιατρικά δεδοµένα κτλ.) και 
διαφορετικής φύσης (έντυπα, ιατρικοί φάκελοι, ιατρικές εικόνες, βιοσήµατα κτλ.). 

∆υστυχώς, ακόµα και σήµερα και παρά τις προσπάθειες πολλών ετών και την 

αλµατώδη εξέλιξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, τα 

δεδοµένα αυτά τις περισσότερες φορές δεν τηρούνται ηλεκτρονικά µένοντας 

ουσιαστικά ανεκµετάλλευτα τόσο από τους επαγγελµατίες της υγείας όσο και από τις 

διοικήσεις των µονάδων υγείας. Μέρος του προβλήµατος αποτελεί και η έλλειψη 

χρήσης κωδικοποιήσεων, προτύπων και πρωτοκόλλων για την τήρηση, την 

αποθήκευση και την ανταλλαγή των δεδοµένων που δηµιουργούνται. Η χρήση 

κωδικοποιήσεων επιτρέπει τη συστηµατική, τυποποιηµένη και αξιοποιήσιµη 

καταγραφή πληροφοριών µε σκοπό την ανάπτυξη και τήρηση ιατρικού ιστορικού 

ασθενών, την υποβοήθηση της διάγνωσης και την αναβάθµιση της υγειονοµικής 

περίθαλψης. Επίσης, επιτρέπει την ανάλυση και σύγκριση δεδοµένων και την τήρηση 

βασικών στατιστικών στοιχείων για εθνικές και διεθνείς συγκρίσεις. Η τήρηση 

κωδικοποιήσεων στα πληροφορικά συστήµατα δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση των 

µονάδων υγείας να έχουν σαφή και έγκαιρη πληροφόρηση και να την αξιοποιούν για 

λειτουργικούς και στρατηγικούς σκοπούς. Με βάση τα παραπάνω και ακολουθώντας 

τις διεθνείς πρακτικές είναι αναγκαίο να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την 

ευρεία χρήση διεθνώς αποδεκτών κωδικοποιήσεων και προτύπων (π.χ. ICD 10, 

LOINC, HL7, DICOM, SNOMED κτλ.) και στην Ελλάδα. Μια κωδικοποίηση είναι ο 

ορισµός ενός κωδικού σε µια οντότητα. Υπάρχουν πολλών ειδών κωδικοποιήσεων, 

κυριαρχούν όµως δύο είδη: οι ταξινοµήσεις (classifications), οι οποίες έχουν ως 

κύριο χαρακτηριστικό την απόδοση κωδικών σε οντότητες έτσι ώστε η οντότητα αυτή 

να ορίζεται κατά το δυνατόν αµφι-µονοσήµαντα, και οι ονοµατολογίες 

(nomenclatures), οι οποίες είναι ταξινοµηµένες συλλογές συνδεδεµένων όρων. 

Παράδειγµα ταξινόµησης είναι το International Classification of Diseases (ICD, 

http://www.who.int/whosis/icd10/) της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας ενώ 

ονοµατολογία είναι η κωδικοποίηση SNOMED (Systematized Nomenclature of 

Human and Veterinary Medicine, http://www.snomed.org). Άλλες έννοιες 

κωδικοποίησης είναι οι θησαυροί λέξεων (thesaurus), οι ταξινοµίες (taxonomies) και 
οι τυπικές ορολογίες (formal terminologies). Ιστορικά η αρχαιότερη κωδικοποίηση 

στον τοµέα της Υγείας δηµιουργήθηκε για ιατροδικαστικούς σκοπούς στην Αγγλία 

(1662) και είναι η «London Bills of Mortality». Επίσης, η κωδικοποίηση κατά ICD 

ξεκίνησε το 1901 στην έκδοση 1 ενώ σήµερα βρίσκεται σε χρήση η έκδοση 10. 

Αντίστοιχα, η SNOMED ξεκίνησε το 1928 (SNOMED RT) και εµπλουτίζεται µέχρι και 
σήµερα περιλαµβάνοντας περισσότερους από 361.800 ιατρικούς όρους, 975.000 

περιγραφές και 1.470.000 σηµασιολογικες διασυνδέσεις στην έκδοση SNOMED CT 

(2004).  
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Για την παρουσίαση των κλινικών δεδοµένων έχουν δηµιουργηθεί πολλά πρότυπα 

για να εκφράσουν µε συστηµατικό τρόπο διαγνώσεις και διαδικασίες. Σήµερα 

υπάρχουν περισσότερα από 150 συστήµατα κωδικοποίησης. Περιγράφουµε τα 

σηµαντικότερα από αυτά:  

 

∆ιεθνής Κατηγοριοποίηση Ασθενειών - International Classification of Diseases 

(ICD): Η ICD κωδικοποίηση βρίσκεται ήδη στη 10η έκδοση (ICD-10): Αυτοί οι κωδικοί 
συντηρούνται από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (WHO) και είναι αποδεκτοί 
παγκοσµίως. Το Εθνικό Κέντρο Στατιστικής για την Υγεία (National Centre for Health 

Statistics-NCHS) και το Κέντρο Οικονοµικής ∆ιαχείρισης των Οργανισµών Υγείας 

(Health Care Financing Administration-HCFA) στις ΗΠΑ έχουν υποστηρίξει την 

ανάπτυξη κάποιων αλλαγών για τους κωδικούς του ICD-9 και έχουν έτσι 
δηµιουργήσει το ICD-10-CM (βλ. και http://www.cs.umu.se/~medinfo/ICD10.html). 

Παρατήρηση: Το ICD-10 είναι ταξινόµηση που ταιριάζει περισσότερο σε 

στατιστικολόγους και όχι τόσο σε γιατρούς. Το ICD-10 µπορεί να συσχετιστεί µε το 

ICPC για χρήση στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).  

 

International Classification in Primary Care - ICPC-2: ∆ηµιουργήθηκε από την 

WICC της WONCA για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). Μεταφράστηκε σε 

35 γλώσσες και είναι σε χρήση σε 47 χώρες. Η τρέχουσα έκδοση του ICPC-2 

χρονολογείται από το 1998. ∆ιαθέτει θησαυρό και αντιστοίχιση στο ICD-10 και 
αποτελείται από τριψήφιους κωδικούς (1 γράµµα, 2 νούµερα). Οι βασικές αρχές 

αυτής της κωδικοποίησης περιγράφουν ένα Πλαίσιο επεξήγησης της 

αλληλεπίδρασης ασθενή – ιατρού στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας τόσο σε ένα 

περιστατικό όσο και σε µια σειρά περιστατικών, γίνεται παρακολούθηση της άποψης 

του ασθενή για την υγεία του ενώ γίνεται δυνατή η πλήρης απεικόνιση της 

κατάστασης της υγείας ενός ατόµου κατά τη διαδικασία θεραπείας (βλ. 

http://www.ulb.ac.be/esp/wicc/icpc2.html). 

Παρατήρηση: Το πρότυπο ICPC-2 κωδικοποιεί επιτυχώς το 90% των επισκέψεων 

στην ΠΦΥ ενώ κωδικοποιεί και κοινωνικού χαρακτήρα προβλήµατα.  

 

Clinical Terms: Οι Clinical Terms αναπτύχθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 
ουσιαστικά µια εκτενής λίστα όρων που χρησιµοποιούνται στον τοµέα της υγείας. Ο 

στόχος είναι να χρησιµοποιηθεί από όλους όσοι ασχολούνται µε την υγεία και θέλουν 

να περιγράψουν τη θεραπευτική αγωγή και την περίθαλψη των ασθενών τους. Έχει 
γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε µε τη χρήση των Clinical Terms να µπορεί κανείς να 

περιγράψει όσο το δυνατόν περισσότερα είδη πληροφορίων που σχετίζονται µε την 

κατάσταση κάποιου ασθενή, σχεδόν σε φυσική γλώσσα, αλλά µε κωδικοποιηµένο 

τρόπο ώστε να µπορεί να καταχωριστεί και να αναζητηθεί από κάποιο πληροφορικό 

σύστηµα. Καλύπτονται έτσι θέµατα όπως ιατρικές ειδικότητες, σηµάδια και 
συµπτώµατα, εξετάσεις, διαγνώσεις, θεραπευτικές αγωγές και θεραπείες, φάρµακα 

µε τις εφαρµογές τους και αρκετές ακόµα περιπτώσεις. Αυτό µπορεί να κάνει δυνατή 

την αποθήκευση σε έναν υπολογιστή σχεδόν οποιουδήποτε κειµένου σχετικού µε την 

υγεία, από την συνοπτική περιγραφή κάποιου επεισοδίου µέχρι τον πλήρη 

ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή, εάν αυτό είναι επιθυµητό. Ο κάθε όρος έχει ένα 

µοναδικό κωδικό ο οποίος βρίσκεται αποθηκευµένος στον υπολογιστή. Έτσι 
επιτρέπεται η αποθήκευση, η αναζήτηση και η ανάλυση των δεδοµένων. Όταν η 
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πληροφορία ανακαλείται στην οθόνη, ο γιατρός βλέπει µπροστά του, όχι τον κωδικό 

αλλά τον οικείο ιατρικό όρο που περιγράφει την κατάσταση. Είναι γεγονός ότι οι 
κωδικοί µπορούν να κάνουν τα αρχεία των ασθενών εύκολα αναζητήσιµα και 
ανακτήσιµα. Η δοµηµένη µορφή του ιατρικού φακέλου στον υπολογιστή µπορεί να 

προσπελαστεί και να χρησιµοποιηθεί για να λύσει πολλά προβλήµατα που 

σχετίζονται µε την περίθαλψη του ασθενή. Πρόσφατες έρευνες στη Μεγάλη Βρετανία 

δείχνουν ότι το 87% των γραφείων των οικογενειακών γιατρών είναι 
µηχανογραφηµένα. Από αυτά, περισσότερα από 60% χρησιµοποιούν τους Clinical 

Terms ενώ τα επόµενα χρόνια αναµένεται η χρήση τους  να επεκταθεί στο σύνολο 

των επαγγελµατιών στο χώρο της υγείας.  

 

Diagnosis Related Group (DRG): Ένα DRG είναι η κατηγοριοποίηση µιας 

επίσκεψης σε κάποιο νοσοκοµείο σχετικά µε το ποιο ήταν το πρόβληµα και πώς 

αντιµετωπίστηκε σε κάποιον ασθενή. Η κατηγοριοποίηση DRG (µια από τις περίπου 

500) προσδιορίζεται από ένα πρόγραµµα οµαδοποίησης (grouper) το οποίο 

βασίζεται σε διαγνώσεις και διαδικασίες κωδικοποιηµένες µε το ICD-10-CM καθώς 

και σε στοιχεία του ασθενή όπως ηλικία, φύλο, διάρκεια παραµονής στο νοσοκοµείο 

και άλλους παράγοντες. Συνήθως, το DRG προσδιορίζει το ποσό που θα κοστίσει µια 

επίσκεψη (µε την ευρεία έννοια) ανεξάρτητα από τις χρεώσεις που έχουν προκύψει. 
Οι κωδικοί DRG είναι χρήσιµοι κυρίως για να διευκολύνουν τέτοιου είδους 

οικονοµικές αναλύσεις και όχι για κλινικές έρευνες ή θεραπευτική αγωγή στους 

ασθενείς, καθώς δεν έχουν την απαραίτητη κλινική σαφήνεια (βλ. 

http://topomaps.usgs.gov/drg/drg_overview.html και http://topomaps.usgs.gov/ 

drg/drg_standard_change.html). 

  

Παρατήρηση: Η χρήση των DRG’s θέτει σαν προαπαιτούµενο την ύπαρξη 

ενηµερωµένων στατιστικών στοιχείων στα νοσοκοµεία τουλάχιστον µιας πενταετίας 

πράγµα που δεν ισχύει στην Ελλάδα, καθιστώντας την υιοθέτηση των DRG’s πράγµα 

ανέφικτο για την ώρα στη χώρα µας.  

 

Η κωδικοποίηση κατά ATC (Anatomical Therapeutic Chemical): ∆ηµιουργήθηκε 

το 1969 από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας και ανανεώνεται κάθε εξάµηνο. Είναι 
η επικρατέστερη διεθνής κωδικοποίηση που αφορά τα φάρµακα και τις δραστικές 

ουσίες και χρησιµοποιείται πλέον και από τον ΕΟΦ. Είναι πολύ πρακτική για τον 

γιατρό καθώς επιτρέπει την επιλογή συγγενικών φαρµάκων (βλ. http://www.who.int/ 

classifications/atcddd/en/ και http://www.whocc.no/atcddd/atcsystem.html).  

 

Η κωδικοποίηση LOINC: Αφορά την κωδικοποίηση των εξετάσεων. ∆ε θεωρείται 
ιδιαιτέρως πρακτική καθώς έχει πάρα πολλούς όρους και για κάθε εξέταση µπορεί να 

υπάρχουν πάρα πολλοί κωδικοί οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη µέθοδο 

µε την οποία πραγµατοποιείται η εξέταση. (βλ. http://www.loinc.org/).  

3.2 ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 

Στην ιατρική υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός ορολογικών συλλογών που 

αναπτύσσονται για διαφορετικούς λόγους (ευρετηρίαση και ανάκτηση πληροφοριών, 

ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών, στατιστικές εκθέσεις σχετικά µε τη θνησιµότητα κ.ά.), 
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σε διαφορετικά υποπεδία (ασθένειες, µικροοργανισµοί, ιατρικές συσκευές, 

διαδικασίες, φάρµακα), από διαφορετικές οργανώσεις (Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, 

κυβερνητικές αντιπροσωπείες, επαγγελµατικές ενώσεις). Κάθε ορολογικό προϊόν 

αναπαριστάνει τον κόσµο µε τρόπο συµβατό και κατάλληλο για το σκοπό για τον 

οποίο έχει αναπτυχθεί.   Οι προσπάθειες µε παγκόσµιο και καθολικό χαρακτήρα  για 

την αναπαράσταση της γνώσης στο πεδίο της ιατρικής είναι συνήθως 

προβληµατικές, αφού, είτε είναι περιορισµένες σε εµβέλεια (καλύπτουν λίγους 

υποτοµείς, π.χ. GALEN), είτε παρουσιάζουν προβλήµατα οντολογικής οργάνωσης, 

π.χ. SNOMED). Έτσι, η επιθυµητή σηµασιολογική διαλειτουργικότητα είναι δύσκολο 

να επιτευχθεί µέσω των υπαρχόντων ορολογικών πόρων. 

  

Η αυξανόµενη διαθεσιµότητα µεγάλου όγκου ιατρικών κειµένων σε επιγραµµική 

µορφή (online) (π.χ. άρθρα σε περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες, αρχεία ασθενών) 

επιβάλλει την ανάπτυξη  εφαρµογών βασισµένων στην επεξεργασία της γνώσης 

(knowledge processing). Παραδείγµατα τέτοιων εφαρµογών περιλαµβάνουν την 

εννοιοκεντρική ευρετηρίαση και ανάκτηση, εφαρµογές ερωτήσεων-απαντήσεων και, 
γενικότερα, εφαρµογές κατανόησης κειµένου, εξαγωγής πληροφορίας από κείµενα ή 

από βάσεις δεδοµένων. Μια έγκυρη αναπαράσταση της γνώσης του ιατρικού πεδίου, 

κυρίως µέσω οντολογιών, απαιτείται από όλες τις προαναφερθείσες εφαρµογές.   

 

Πολύ συχνά, αντί για τον όρο οντολογία, χρησιµοποιείται και ο όρος σηµασιολογικό 

δίκτυο (semantic network), που αποτελεί µια τεχνική για την αναπαράσταση της 

γνώσης και χρησιµοποιείται, κυρίως, για τη λεπτοµερή ανάλυση των κειµένων.  Το 

πιο γνωστό σηµασιολογικό δίκτυο στο χώρο των βιοιατρικής πληροφορικής είναι το 

UMLS. Όπως και άλλα δίκτυα,  τα σηµασιολογικά δίκτυα αποτελούνται από κόµβους 

µε συνδέσεις µεταξύ τους. Οι κόµβοι αντιπροσωπεύουν τις έννοιες. Μια έννοια είναι 
µια αφηρηµένη κατηγορία τα µέλη της οποίας είναι αντικείµενα που οµαδοποιούνται 
επειδή µοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ή ιδιότητες. Τα σηµασιολογικά 

δίκτυα υποστηρίζουν ιεραρχικές και συσχετικές σχέσεις µεταξύ των κόµβων, όπως 

είναι για παράδειγµα η σχέση µεταξύ των εννοιών δολοφονία και θάνατος, που 

µπορεί να περιγραφεί ως εξής: δολοφονία <είναι µια αιτία > θάνατος. Η αντίστροφη 

σχέση µπορεί να εκφραστεί: θάνατος <προκαλείται από> δολοφονία. Τα αντικείµενα 

καλούνται πραγµατώσεις (instances) της έννοιας. Οι συνδέσεις εµφανίζονται σε 

ζεύγη για να αντιπροσωπεύσουν µια σχέση και την αντίστροφη σχέση της. Για 

παράδειγµα, η έννοια «µηρός» συσχετίζεται µε «το πάνω µέρος της έννοιας πόδι» µε 

τη σχέση <has_location>, ενώ η αντίστροφή της σχέση <location_of» συσχετίζει 
αντίστοιχα «το πάνω µέρος του ποδιού» µε την έννοια «µηρός».  

 

Αναφέρονται στη συνέχεια ορισµένα παραδείγµατα οντολογιών και σηµασιολογικών 

δικτύων που κυριαρχούν στο πεδίο της βιοϊατρικής. 

 

1. Foundational Model of Anatomy (FMA): Μια από τις πιο συστηµατικά δοµηµένες 

οντολογίες στη βιοϊατρική είναι το µοντέλο FMA, µια οντολογία πεδίου (domain 

ontology) µε κλάσεις και σχέσεις που αναφέρονται στη δοµική οργάνωση του 

ανθρώπινου σώµατος. Οι εκδότες του έχουν περιγράψει εκτενώς την αυστηρή 

προσέγγιση που χρησιµοποίησαν για την ανάπτυξή της, στηριζόµενοι σε ένα σύνολο 

δηλωµένων αρχών,  σε σχήµατα ύψιστης στάθµης,  στους αριστοτελικούς ορισµούς 
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και στο φορµαλισµό πλαισίων (frame-based).  Ταυτόχρονα, γίνονται προσπάθειες για 

τη µετατροπή της πλαισιο-κεντρικής αναπαράστασης του FMA σε µια αναπαράσταση 

που βασίζεται στην περιγραφική λογική (description logic) χρησιµοποιώντας το 

φορµαλισµό OWL. Αν και αναπτύχθηκε αρχικά ως επέκταση του περιεχοµένου του 

UMLS που αφορά τις ανατοµικές έννοιες, το FMA προτείνεται τώρα ως οντολογία 

αναφοράς χρήσιµη για τη σύνδεση των διαφορετικών απόψεων στον τοµέα της 

ανατοµίας, την εναρµόνιση των υπαρχουσών και αναδυόµενων οντολογιών στη 

βιοϊατρική πληροφορική, και την παροχή ενός προτύπου αναπαράστασης των 

βιολογικών λειτουργιών που βασίζεται στην έννοια του δοµηµένου σχεδιότυπου. Για 

παράδειγµα, ο ορισµός της ανατοµικής δοµής στο FMA εκφράζεται µε λογικούς 

όρους ως εξής:  

Η Ανατοµική ∆οµή 

<είναι> υλική φυσική ανατοµική οντότητα 

η οποία <έχει> µια εγγενώς τρισδιάστατη µορφή 

παράγεται από τη συντονισµένη έκφραση 

των ίδιων των δοµικών γονιδίων του οργανισµού 

<αποτελείται> από µέρη που είναι ανατοµικές δοµές  

και <σχετίζονται χωρικά> η µία µε την άλλη σε σχήµατα που  

<καθορίζονται> από τη συντονισµένη έκφραση των γονιδίων. 

 
Σε αυτό τον ορισµό, η υλική φυσική ανατοµική οντότητα είναι το γένος (genus), στο 

οποίο ανήκει η ανατοµική δοµή, ενώ τα υπόλοιπα µέρη της περιγραφής είναι τα 

διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά (differentiae), που διακρίνουν την ανατοµική δοµή  

από οποιουσδήποτε άλλους τύπους που επίσης µπορούν να υπαχθούν στην κλάση 

«υλική φυσική ανατοµική οντότητα».  

 

Το FMA αποκαλείται θεµελιώδες από τους υπεύθυνους ανάπτυξης για δύο λόγους: 

1. η ανατοµία είναι θεµελιώδης σε όλους τους τοµείς της βιοϊατρικής και 2. οι 
ανατοµικές έννοιες και οι σχέσεις που καλύπτονται από το FMA µπορούν να 

γενικευτούν σε όλους αυτούς τους τοµείς. Με τον όρο «ανατοµική έννοια» εννοείται 
εδώ µια µονάδα γνώσης που αναφέρεται σε µια ανατοµική οντότητα. Το FMA 

περιέχει σήµερα 70.000 ευδιάκριτες ανατοµικές έννοιες, αναπαριστάνοντας δοµές 

που κυµαίνονται στο µέγεθος, από µακροµοριακά συστήµατα και τµήµατα κυττάρων 

σε µεγαλύτερα µέρη του σώµατος. Αυτές οι έννοιες συνδέονται µε περισσότερους 

από 110.000 όρους και συσχετίζονται µεταξύ τους µε περισσότερες από 1,5 

εκατοµµύριο πραγµατώσεις και 170 περίπου είδη σχέσεων.  

 
2. GALEN CRM (Common Reference Model): Ο στόχος του έργου GALEN είναι να 

δηµιουργήσει επαναχρησιµοποιήσιµους ορολογικούς πόρους για τα κλινικά 

συστήµατα. Στην καρδιά του GALEN  βρίσκεται το Common Reference Model 

(CRM), µια οντολογία που διατυπώνεται µε ένα εξειδικευµένο φορµαλισµό 

περιγραφικής λογικής, το GRAIL. Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης έχουν περιγράψει τα 

οντολογικά ζητήµατα που αντιµετώπισαν, καθώς επίσης και τις βασικές αρχές και τις 

συγκεκριµένες µεθόδους που χρησιµοποίησαν για να εξετάσουν τις διάφορες 

προκλήσεις κατά τη µοντελοποίησή του. Μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα 

προβλήµατα που κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν είναι ο χειρισµός της αβεβαιότητας 

(uncertainty), η αναπαράσταση της γνώσης που αφορά τις ασθένειες και η 
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αναπαράσταση των προκαθορισµένων επιλογών και των εξαιρέσεων. Ένα 

παράδειγµα για το τελευταίο έχει σχέση µε το πώς θα έπρεπε να αναπαρασταθεί η 

γνώση για τις αλληλεπιδράσεις των φαρµάκων. Οι περιγραφικές λογικές, αντίθετα 

από τους φορµαλισµούς που βασίζονται στα πλαίσια και στα σηµασιολογικά δίκτυα, 

δεν επιτρέπουν την έκφραση της γνώσης που περιλαµβάνει προκαθορισµένες 

επιλογές και εξαιρέσεις, όπως είναι η εξής διατύπωση: «γενικά, η χρήση των β-

παρεµποδιστών αντενδείκνυται οπωσδήποτε εάν ο ασθενής έχει άσθµα, εκτός αν ο 

β-παρεµποδιστής είναι καρδιοεπιλεκτικός, οπότε σ' αυτή την περίπτωση είναι µόνο 

ήπια µη ενδεικνυόµενος». Για να ξεπεραστεί αυτός ο περιορισµός, διάφορες µελέτες 

στο πλαίσιο του GALEN έδειξαν ότι οντολογία που βασίζεται στην περιγραφική 

λογική µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δείκτης για τις εξωγενείς πληροφορίες που 

µπορούν να ενσωµατωθούν άµεσα µέσα στην οντολογία. Το GALEN δεν 

αναπτύσσεται πλέον ενεργά και δεν µπορεί να θεωρηθεί µε κανένα τρόπο µια ευρεία  

οντολογία στην παρούσα κατάστασή του. 

 

3. Medical Entities Dictionary (MED): Το MED είναι µια εννοιοκεντρική συλλογή 

όρων που αναπτύχθηκε και χρησιµοποιείται από το Columbia University και το New 

York Presbyterian Hospital (NYPH). Σήµερα περιλαµβάνει 97.000 έννοιες, οι οποίες 

είναι οργανωµένες σε ένα σηµασιολογικό δίκτυο πλαισιο-κεντρικών ορολογικών 

περιγραφών, ενσωµατώνοντας όρους που χρησιµοποιούνται στην εργαστηριακή 

ιατρική, τη φαρµακευτική, τη ραδιολογία κτλ. Το MED περιλαµβάνει επίσης 

πληροφορίες σχετικά µε τα συνώνυµα των όρων, ιεραρχικές και οντολογικές σχέσεις, 

καθώς επίσης και συνδέσεις µε άλλες οντολογίες. Το MED έχει χρησιµοποιηθεί για να 

υποστηρίξει διάφορες εφαρµογές, όπως είναι η ανάκτηση στοιχείων από ιατρικά 

αρχεία και κείµενα ιατρικής εκπαίδευσης, τα έµπειρα συστήµατα, η ανάσυρση 

δεδοµένων και η συντήρηση βάσεων γνώσης ορολογικών δεδοµένων. 

 

4. National Cancer Institute Thesaurus (NCI): Ο θησαυρός NCI είναι µια συλλογή 

όρων βασισµένη στην περιγραφική λογική, που αποτελεί συστατικό του συστήµατος 

βιοπληροφορικής διάθεσης περιεχοµένου του US National Cancer Institute (NCI)  

∆ηµιουργήθηκε και διανέµεται από το Κέντρο Βιοπληροφορικής και το Office of 

Cancer Communications του NCI για χρήση από τους ερευνητές του NCI και την 

ερευνητική κοινότητα του καρκίνου συνολικά. Ένας από τους κύριους στόχους του 

είναι «να χρησιµοποιήσει τις καλύτερες τρέχουσες πρακτικές στο χώρο της 

Ορολογίας για να συσχετίσει σχετικές έννοιες µεταξύ τους σε µια τυπική δοµή, έτσι 
ώστε οι υπολογιστές αλλά και οι άνθρωποι να µπορούν να χρησιµοποιήσουν το 

θησαυρό σε ποικίλες εφαρµογές, συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης του 

αυτόµατου συµπερασµού». Ο θησαυρός NCI εξυπηρετεί διάφορες λειτουργίες όπως, 

για παράδειγµα, το σχολιασµό των στοιχείων στα αρχεία του NCI και τις διαδικασίες 

αναζήτησης και ανάκτησης που εφαρµόζονται σε αυτά τα αρχεία. Ένας από τους 

αρχικούς σχεδιαστικούς στόχους του  θησαυρού ήταν οι οντολογικές ιδιότητές του να 

προετοιµάσουν το έδαφος για πιο σύνθετες χρήσεις, όπως είναι η αυτοµατοποιηµένη 

ευρετηρίαση, η βιβλιογραφική ανάκτηση και η σύνδεση των ετερογενών πόρων. Ο 

NCI συνδέεται επίσης µε άλλες πηγές πληροφοριών, όπως το caCore του NCI, το 

caBIO και το MGED, και επίσης µε εξωτερικές οντολογίες, όπως είναι η οντολογία 

GENE και το SNOMED-CT. Επιπλέον, είναι διαθέσιµο  σε διάφορα µορφότυπα µε 

άδεια ανοικτής πηγής (Open Source License) στον ιστότοπο του NCI. Αν και ο 
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θησαυρός έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί σε πιο σύνθετες εφαρµογές 

«δυνάµει των οντολογικών ιδιοτήτων του», ο θησαυρός υπολείπεται στις τυπικές 

αρχές που έπρεπε να έχουν τηρηθεί κατά το σχεδιασµό του. Σύµφωνα µε τα 

συµπεράσµατα µελετών (Ceusters et al. : 2004), που πραγµατοποιήθηκαν για την 

ποιοτική ανάλυση του θησαυρού και την αξιολόγηση της συµµόρφωσής του µε τις 

αρχές της ορθής πρακτικής στην ανάπτυξη των ορολογικών δεδοµένων όπως αυτές 

διατυπώνονται στα σχετικά πρότυπα Ορολογίας του ISO και στις οντολογικές αρχές 

της πρόσφατης βιβλιογραφίας, εντοπίστηκαν ποικίλα προβλήµατα στους ορισµούς 

των εννοιών, στο σχηµατισµό των όρων, στις οντολογικές ιδιότητες και στην 

αναπαράσταση του θησαυρού στο φορµαλισµό OWL.  

 

5. Gene Ontology: Η Οντολογία Gene (GO) (http://www.geneontology.org/ 

doc/GO.biblio.html) δηµιουργήθηκε µε στόχο να καλύψει την ανάγκη για συνεπή 

αναπαράσταση των πληροφοριών που αφορούν τα προϊόντα των γονιδίων σε 

διαφορετικές βάσεις δεδοµένων. Το έργο ξεκίνησε ως συνεργασία µεταξύ των 

υπεύθυνων ανάπτυξης τριών πρότυπων βάσεων σχετικά µε οργανισµούς: τη 

FlyBase (Drosophila), τη Saccharomyces Genome Database (SGD) και τη Mouse 

Genome Database (MGD). Έκτοτε, έχει ενσωµατώσει πολλές βάσεις δεδοµένων, 

συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικότερων αρχείων γονιδιωµάτων σε όλο τον 

κόσµο. Η χρήση των όρων της οντολογίας GO από διάφορες συνεργαζόµενες βάσεις 

δεδοµένων διευκολύνει τη διατύπωση οµοιόµορφων ερωτήσεις σε αυτές. Από 

δοµικής απόψεως, η GO διαιρείται σε τρεις οντολογίες οι κορυφαίοι κόµβοι των 

οποίων είναι οι: Cellular component (Συστατικό κυττάρου), Molecular function 

(Μοριακή λειτουργία) και Biological process (Βιολογική διεργασία), αντίστοιχα. Οι 
τρεις επιµέρους οντολογίες επιτρέπουν την περιγραφή των προϊόντων γονιδίων σε 

σχέση µε αυτές τις κατηγορίες, δηλαδή επιτρέπουν τη διατύπωση απαντήσεων στους 

τρεις σηµαντικότερους τύπους ερωτήσεων που προκύπτουν όταν ανακαλύπτεται ένα 

νέο γονιδιακό προϊόν: 1. Σε ποιο σηµείο του κυττάρου βρίσκεται; 2. Ποιες λειτουργίες 

επιτελεί στο µοριακό επίπεδο; 3. Σε ποιες βιολογικές διεργασίες συµβάλλουν αυτές οι 
λειτουργίες;  

Οι οντολογίες κατασκευάζονται µε βάση τις λογικές σχέσεις υπαγωγής, δηλαδή τη 

σχέση γένους-είδους is_a και τη µεριστική σχέση part_of. Αυτά τα τρία δοµηµένα 

δίκτυα αντιµετωπίζονται στη GO ως χωριστές οντολογίες, ενώ καµία οντολογική 

σχέση δεν καθορίζεται µεταξύ τους. Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα που έχουν 

εντοπιστεί στην οντολογία GO είναι η ασυνεπής διαχείριση των σχέσεων µεταξύ των 

εννοιών και κυρίως στη σχέση is_a. Παρά τους περιορισµούς της, η GO έχει επιτύχει 
τη διαδεδοµένη χρήση στη βιολογική κοινότητα και καταβάλλονται προσπάθειες να 

αναπαρασταθεί σε κάποιο φορµαλισµό περιγραφικής λογικής ώστε να βελτιωθεί η  

καταλληλότητά της για χρήση από υπολογιστές. 

 

6. Unified Medical Language System (UMLS): Ο σκοπός του UMLS που έχει 
αναπτύξει η National Library of Medicine (NLM) είναι να ξεπεραστούν τα προβλήµατα 

ετερογένειας µεταξύ της ορολογίας που χρησιµοποιούν διαφορετικοί οργανισµοί στον 

τοµέα της υγείας και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη υπολογιστικών συστηµάτων που 

συµπεριφέρονται σαν να «καταλαβαίνουν» τη σηµασία της γλώσσας της βιοϊατρικής 

και της υγείας. Με αυτό το στόχο, η NLM παράγει και διανέµει τις πηγές γνώσης 

UMLS (βάσεις δεδοµένων) και τα σχετικά εργαλεία λογισµικού (προγράµµατα) προς 
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χρήση από τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη συστηµάτων ηλεκτρονικών 

πληροφοριών που δηµιουργούν, επεξεργάζονται, ανακτούν και ενσωµατώνουν 

στοιχεία βιοϊατρικής και πληροφορίες σχετικά µε τον τοµέα της υγείας. Οι πηγές 

γνώσης UMLS έχουν σχεδιαστεί για πολλές χρήσεις. Ο Μεταθησαυρός 

(Metathesaurus) είναι µια εκτενής, πολυχρηστική και πολύγλωσση εννοιοκεντρική 

βάση δεδοµένων, που έχει σχεδιαστεί για πολλές εφαρµογές και χρήσεις και περιέχει 
έννοιες και όρους από περίπου 100 διαφορετικά λεξιλόγια, ταξινοµίες και θησαυρούς. 

O Μεταθησαυρός περιέχει πληροφορίες για τις βιοϊατρικές και σχετικές µε την υγεία 

έννοιες, τα διάφορα ονόµατά τους και τις σχέσεις µεταξύ τους. Χτίζεται από τις 

ηλεκτρονικές εκδόσεις πολλών διαφορετικών θησαυρών, τις ταξινοµήσεις, και τους 

καταλόγους ελεγχόµενων ορολογίων που χρησιµοποιούνται στην περίθαλψη, τις 

υγειονοµικές υπηρεσίες, τις στατιστικές υπηρεσίες δηµόσιας υγείας, τη βιοϊατρική 

βιβλιογραφία, ή/και την έρευνα βασικών, κλινικών και υγειονοµικών υπηρεσιών. Οι 
πηγές αυτές αναφέρονται ως "λεξιλόγια πηγής" του Metathesaurus. Το 

Σηµασιολογικό ∆ίκτυο (Semantic Network) παρέχει µια κατηγοριοποίηση των 

εννοιών που αντιπροσωπεύονται στο Μεταθησαυρό του UMLS  σε 

σηµασιολογικούς τύπους και ένα σύνολο σχέσεων που υφίστανται µεταξύ αυτών 

των σηµασιολογικών τύπων. Η τρέχουσα έκδοση του Σηµασιολογικού ∆ικτύου 

περιέχει 135 σηµασιολογικούς τύπους (ως κόµβους) και 54 σχέσεις (ως συνδέσεις 

µεταξύ των κόµβων). Οι σηµασιολογικοί τύποι καθορίζονται µε βάση τις κειµενικές 

περιγραφές και µε τη βοήθεια άλλων πληροφοριών που είναι εγγενείς στις ιεραρχίες 

του. Βασικοί σηµασιολογικοί κόµβοι στην ιεραρχία του UMLS είναι οι : Οργανισµός, 

Ανατοµική ∆οµή, Βιολογική Λειτουργία, Χηµική Ουσία, Συµβάν, Φυσικό αντικείµενο, 

Έννοια ή Ιδέα.  

 

Τα τελευταία χρόνια έχει δηµοσιευτεί πλήθος µελετών που αξιολογούν τη 

χρησιµότητα του UMLS ως πόρου ορολογίας και γνώσης σε ποικίλες εφαρµογές, 

από τη µετάφραση όρων ως την κατασκευή οντολογιών πεδίου (πρβλ. Foundational 

Model of Anatomy και Gene Ontology, οι οποίες έχουν στηριχθεί στο Σηµασιολογικό 

∆ίκτυο του UMLS). Άλλες µελέτες έχουν εστιάσει στο ζήτηµα του ρόλου του ίδιου του 

Σηµασιολογικού ∆ικτύου του UMLS ως οντολογίας της βιοϊατρικής περιοχής. Μερικά 

από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που εντοπίστηκαν αφορούν την ασυµβατότητα 

που παρατηρήθηκε ανάµεσα σε oντολογίες γενικής γλώσσας ύψιστης στάθµης (top-

level ontologies), όπως είναι η οντολογία Wordnet και CyC, και στο UMLS. Έτσι, 
παρατηρήθηκε ότι δύο κατηγορίες που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και τον ίδιο 

εντατικό ορισµό στο Wordnet και στο UMLS, παρ΄ όλα αυτά δεν περιλαµβάνουν τις 

ίδιες εκτάσεις. Για παράδειγµα, µολονότι το «Σύµπτωµα» έχει ισοδύναµους ορισµούς 

στο WordNet και στο UMLS, το «Σύµπτωµα» στο WordNet περιλαµβάνει την  

«εγκεφαλίτιδα» αλλά και άλλους όρους, οι οποίοι στο  UMLS είναι ταξινοµηµένοι ως 

«Ασθένεια ή Σύνδροµο». Σε άλλες µελέτες (Smith et al.: 2004) προτείνονται 
αναθεωρήσεις στο Σηµασιολογικό ∆ίκτυο του UMLS, που αφορούν τη σαφή και 
ευκρινή διάκριση των ιεραρχικών σχέσεων is_a και part_of και κατά συνέπεια των 

σηµασιολογικών τύπων που αναφέρονται σε είδη και µέρη, διάκριση που δεν 

εφαρµόζεται συστηµατικά στις κατηγοριοποιήσεις του Σηµασιολογικού ∆ικτύου.  

 

7. Systematized Nomenclature of Human & Veterinary Medicine (SNOMED CT) : 

Το SNOMED CT (http://www.snomed.org/) είναι αµφισβητήσιµα το περιεκτικότερο 
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κλινικά προσανατολισµένο ιατρικό σύστηµα ορολογίας (περιλαµβάνει όρους για την 

περιγραφή αποτελεσµάτων παθολογοανατοµικών (ιστολογικών) εξετάσεων), και ένας 

από τους σηµαντικότερους σχεδιαστικούς στόχους κατά την ανάπτυξή του ήταν να 

αποτελέσει «ορολογία αναφοράς», αφού, για παράδειγµα, αποτελείται από έννοιες 

και σχέσεις που παρέχουν ένα κοινό σηµείο αναφοράς για τη σύγκριση και τη 

συγχώνευση των δεδοµένων στον τοµέα της ιατρικής περίθαλψης. Πρόσφατα, το 

SNOMED CT ενσωµατώθηκε στο UMLS. Το SNOMED CT διαµορφώθηκε από τη 

σύγκλιση του SNOMED RT και της Έκδοσης 3 των Clinical Terms (γνωστής στο 

παρελθόν ως Read Codes) και εκφράζεται σε φορµαλισµό περιγραφικής λογικής. 

Από τον Οκτώβριο του 2005 περιέχει 366.170 έννοιες. Το πρώτο επίπεδο εννοιών 

υποδιαιρείται σε 18 έννοιες, καθεµία από τις οποίες είναι η γενικότερη έννοια σε µια 

διαφορετική  ιεραρχία is_a (που καλείται axis), και όλες οι άλλες έννοιες στο 

SNOMED CT εντάσσονται σε µία ή περισσότερες από αυτές τις ιεραρχίες. Κάθε 

έννοια έχει µια περιγραφή που αποτελείται από τουλάχιστον ένα µοναδικό διακριτικό 

κωδικό και ένα µοναδικό, πλήρως προσδιορισµένο όνοµα. Επιπλέον, περιλαµβάνει 
τις εναλλακτικές µορφές µιας έννοιας (τους διαφορετικούς όρους), τους γονείς στην 

ιεραρχία και τις σχέσεις (που καλούνται roles στην περιγραφική λογική) µε άλλες 

έννοιες. Παρά τα πλεονεκτήµατά του ως µία από τις σηµαντικότερες κωδικοποιήσεις 

στο τοµέα της Υγείας-Πρόνοιας, το SNOMED CT παρουσιάζει διάφορα προβλήµατα, 

που κυµαίνονται από λάθη στην κωδικοποίηση των εννοιών (π.χ. ελλιπείς 

πληροφορίες σε πολλές έννοιες) και αδικαιολόγητες αλλαγές στους ορισµούς των 

εννοιών και κορυφώνονται στην έλλειψη µιας οντολογικής θεωρίας και οντολογικών 

αρχών για  την αναπαράσταση και οργάνωση της σηµασιολογικής πληροφορίας. Με 

αυτή την έννοια το SNOMED CT δεν µπορεί να αξιοποιηθεί ως οντολογία αλλά 

κυρίως ως κωδικοποίηση. 

 

 

MeSH® (Μedical Subject Headings): Ο θησαυρός MeSH 

(http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html) είναι ένα ελεγχόµενο λεξιλόγιο 

ιατρικών επικεφαλίδων, που αναπτύχθηκε και συντηρείται από τη National Medical 

Library (NLM) των ΗΠΑ από το 1960. Χρησιµοποιείται για την ευρετηρίαση, 

καταχώριση και αναζήτηση άρθρων, βιβλίων, τίτλων ιατρικών περιοδικών κτλ. που 

περιλαµβάνονται στη MEDLINE®/PubMed®, τη βάση καταλόγων της NLM, και σε 

άλλες βάσεις δεδοµένων της NLM. Έχοντας πλέον µεταφραστεί σε πολλές 

διαφορετικές γλώσσες, το MeSH χρησιµοποιείται ευρέως για την ευρετηρίαση και την 

καταλογογράφηση ιατρικών εγγράφων και πληροφοριών από βιβλιοθήκες και άλλα 

ιδρύµατα σε όλο τον κόσµο. Η έκδοση του 2006 περιλαµβάνει περίπου 24.500 

περιγραφείς (προτιµώµενους όρους), οι οποίοι οργανώνονται σε 16 δενδρικές 

κατηγορίες/ιεραρχίες. Παραδείγµατα περιγραφέων υψηλής στάθµης αποτελούν οι 
ακόλουθες κατηγορίες: ανατοµία, οργανισµοί, ασθένειες, χηµικές ουσίες και φάρµακα, 

αναλυτικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές και εξοπλισµός κ.ά. Το MeSH 

παραµένει ο πιο αξιόπιστος θησαυρός στο είδος του, ωστόσο, παρά την ταξινοµική 

οργάνωση των εννοιών και των όρων του, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να 

αξιοποιηθεί αυτόνοµα ως οντολογικός γλωσσικός πόρος στο πλαίσιο εφαρµογών 

ΕΦΓ. Η πρόσβαση σε οντολογικού περιεχοµένου πληροφορία σχετικά µε τους 

περιγραφείς του MeSH είναι εφικτή µόνο µέσω του Μεταθησαυρού του UMLS µε τον 

οποίο συνδέεται. 
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««« ΙΙΙ ΑΑΑ ΤΤΤ ΡΡΡ ΟΟΟ ΛΛΛ ΕΕΕ ΞΞΞ ΗΗΗ »»»    

4.1 ΓΕΝΙΚΑ − ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ 

Στη βιβλιογραφία της µηχανικής της γνώσης (knowledge engineering) περιγράφονται 
διάφορες γενικές µεθοδολογίες για την ανάπτυξη των οντολογιών. Οι Lenat και Guha 

(1990) ανέφεραν τα γενικά βήµατα που  ακολούθησαν για την ανάπτυξη της Cyc, 

µιας τεράστιας βάσης γνώσης που περιγράφει τη γενική γνώση του κόσµου. Αρχικό 

βήµα στη διαδικασία ανάπτυξης της οντολογίας αποτέλεσε η χειρωνακτική εξαγωγή 

και κωδικοποίηση της γνώσης. Σε επόµενο στάδιο και όταν µια ικανοποιητική 

ποσότητα γνώσης είχε ήδη εισαχθεί στο σύστηµα, τα εργαλεία ανάλυσης της φυσικής 

γλώσσας και τα εργαλεία εκµάθησης µηχανών ήταν πλέον σε θέση να 

χρησιµοποιήσουν την κωδικοποιηµένη γνώση και να ενισχύσουν τη διαδικασία 

εµπλουτισµού του συστήµατος µε νέα πληροφορία. Αργότερα, οι Uschold, King και 
Gruninger (1996) πρότειναν µια σειρά τυπικών οδηγιών για την κατασκευή µιας 

οντολογίας, οι οποίες προέκυψαν ως αποτέλεσµα της εµπειρίας που απέκτησαν κατά 

την ανάπτυξη της οντολογίας Enterprise. Σύµφωνα µε την προσέγγισή τους, θα 

πρέπει να ακολουθούνται τα ακόλουθα βασικά βήµατα:  

1. προσδιορισµός του σκοπού της οντολογίας  

2. κατασκευή της οντολογίας 

3. αξιολόγηση της οντολογίας, και  
4. τεκµηρίωση της οντολογίας  

 

Η κάλυψη της γνώσης ενός θεµατικού πεδίου, που αποτελεί έναν από τους βασικούς 

στόχους της ανάπτυξης µιας οντολογίας, συνίσταται στον προσδιορισµό και τον 

καθορισµό των βασικών εννοιών και των σχέσεων µεταξύ των εννοιών στο πεδίο 

ενδιαφέροντος. Οι έννοιες δεν ορίζονται µε το χαρακτηριστικό τρόπο που 

ακολουθείται στα λεξικά, αλλά χτίζονται, χρησιµοποιώντας φιλοσοφικές έννοιες για 

την ανάλυσή τους, όπως είναι οι έννοιες της κλάσης και της υπαγωγής (π.χ. το 

αυτοκίνητο είναι µια κλάση, που µε τη σειρά της είναι µια υποκλάση του οχήµατος). 

Επιπλέον, µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτόνοµα ή συνδυασµένα οι στρατηγικές 

του από πάνω προς τα κάτω (top-down) και του από κάτω προς τα πάνω 

(bottom-up) εµπλουτισµού, προκειµένου για το συστηµατικό προσδιορισµό των 

εννοιών. 

 

Η από επάνω προς τα κάτω διαδικασία ανάπτυξης αρχίζει µε τον καθορισµό των 

γενικότερων εννοιών σε ένα θεµατικό πεδίο και προχωρά προς τη διαδοχική 

εξειδίκευση των εννοιών. Η από κάτω προς τα επάνω διαδικασία ανάπτυξης ξεκινά 

µε τον καθορισµό των πιο συγκεκριµένων κατηγοριών και προχωρά προς τη 

διαδοχική οµαδοποίηση αυτών των κατηγοριών σε γενικότερες έννοιες. Η ιδιαίτερη 

στρατηγική που επιλέγεται να ακολουθηθεί επηρεάζει το τελικό επίπεδο λεπτοµέρειας 

της οντολογίας. Η διαδικασία ανάπτυξης που στηρίζεται στο συνδυασµό των δύο 

παραπάνω µεθόδων περιλαµβάνει αρχικά καθορισµό των βασικών, γενικών 

εννοιών ενός θεµατικού πεδίου και στη συνέχεια προχωρά στον εντοπισµό και την 
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καταγραφή πρόσθετων εννοιών, που είτε αποτελούν υποκατηγορίες των ήδη 

υπαρχουσών γενικών εννοιών και ενσωµατώνονται στη δοµή τους, είτε αποτελούν 

ανεξάρτητες έννοιες στο ίδιο επίπεδο στάθµης µε τις γενικές και διευρύνουν τον 

αρχικό πυρήνα. Η διαδοχική επανάληψη των δύο διαδικασιών, που συνίσταται στην 

κατάρτιση ενός αρχικού πυρήνα εννοιών και στη συνέχεια στον εµπλουτισµό του µε 

ειδικότερες έννοιες ή στη διεύρυνσή µε άλλες έννοιες της ίδιας στάθµης, συνεχίζεται 
έως ότου καλυφθεί ο επιθυµητός όγκος των γενικών και των ειδικών εννοιών ώστε να 

ικανοποιούνται τα κριτήρια της επάρκειας και της ευρύτητας της περιγραφόµενης  

γνώσης του συγκεκριµένου πεδίου.  

 

4.2 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ «ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, απαντώνται διαφορετικοί ορισµοί του όρου «οντολογία» 

στη βιβλιογραφία της µηχανικής της γνώσης (knowledge engineerig) και της τεχνητής 

νοηµοσύνης (artificial intelligence), της λογικής και της φιλοσοφίας, που ποικίλλουν 

ανάλογα µε τη θεωρητική προσέγγιση ή τις ιδιαιτερότητες των εφαρµογών για τις 

οποίες αυτή σχεδιάζεται. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, η οντολογία είναι η 

τυπική περιγραφή της γνώσης του πεδίου της βιοϊατρικής, για την υλοποίησή 

της οποίας θα ακολουθηθούν διαδοχικά βήµατα, που θα αξιοποιούν συνδυασµένα τις 

διαδικασίες της από πάνω προς τα κάτω και της από κάτω από τα πάνω ανάπτυξης. 

Τα βήµατα για την ανάπτυξη της οντολογίας προσδιορίζονται ως εξής:  

 

4.2.1 Βήµα 1ο : Καθορισµός µοντέλου αναπαράστασης και αρχικής 

ταξινοµίας 

Ο καθορισµός του µοντέλου αναπαράστασης της οντολογίας συνίσταται αφενός στον 

προσδιορισµό του θεωρητικού πλαισίου και των σηµασιολογικών µηχανισµών που 

θα χρησιµοποιηθούν για την ανάλυση, την περιγραφή και την οργάνωση των 

εννοιών του βιοϊατρικού τοµέα και αφετέρου στον προσδιορισµό των πληροφοριών 

που θα χρησιµοποιηθούν για την οργάνωση των όρων που κατασηµαίνουν κάθε 

έννοια.  

 

Το µοντέλο αναπαράστασης των όρων (βλ. Ενότητα 5 για αναλυτική περιγραφή) 

περιλαµβάνει ειδικότερα: 

• καθορισµό των αρχών µε βάση τις οποίες θα δοµηθεί η ορολογική εγγραφή 

στο σύστηµα διαχείρισης της οντολογίας,  

• καθορισµό των πληροφοριών που θα κωδικοποιούνται για κάθε όρο.  

 

Το µοντέλο αναπαράστασης των εννοιών (βλ. Ενότητα 6 για αναλυτική περιγραφή) 

περιλαµβάνει ειδικότερα: 

• τον καθορισµό των βασικών εννοιών και την οργάνωσή τους σε ταξινοµία,  

• τη δήλωση των ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών κάθε έννοιας, και 
• τον εντοπισµό και την περιγραφή των σχέσεων κάθε έννοιας µε άλλες 

έννοιες. 
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∆εδοµένου ότι στόχος του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ είναι η δηµιουργία µιας γενικής και 
ανεξάρτητης από εφαρµογές υποδοµής για την επεξεργασία της βιοϊατρικής 

ορολογίας στα ελληνικά, αποφασίστηκε µετά από έρευνα και αξιολόγηση των 

σχετικών πηγών να χρησιµοποιηθεί ως βασικό µοντέλο αναπαράστασης των 

βιοϊατρικών εννοιών, µε τις ανάλογες προσαρµογές και προσθήκες που θα 

προκύψουν κατά την επεξεργασία των ορολογικών δεδοµένων, το µοντέλο 

αναπαράστασης και οι ιεραχίες εννοιών και σχέσεων του Σηµασιολογικού ∆ικτύου 

του UMLS, που αποτελεί την πιο εκτεταµένη από άποψη όγκου και ποικιλίας 

δεδοµένων πηγή οντολογικής γνώσης για το θεµατικό πεδίο της βιοϊατρικής. 

 

Η επιλογή του συγκεκριµένου µοντέλου στηρίχτηκε ειδικότερα στα εξής κριτήρια: 

 

Γενικότητα και ευρύτητα: Οι κατηγορίες εννοιών (σηµασιολογικοί τύποι στην 

ορολογία του UMLS) που καλύπτονται από το Σηµασιολογικό ∆ίκτυο αφορούν ένα 

ευρύ φάσµα υποπεδίων της βιοϊατρικής (π.χ. ανατοµία, βιολογία, ασθένειες, 

συµπτώµατα, χηµικές ουσίες, φάρµακα κτλ.), γεγονός που εξυπηρετεί 
αποτελεσµατικότερα τις ανάγκες ενός έργου υποδοµής όπως είναι το ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ.  

Επιπλέον, η ευρύτητα των κατηγοριών που περιγράφονται ως σηµασιολογικοί τύποι 
στο δίκτυο του UMLS, εν αντιθέσει µε άλλες οντολογίες που είναι περιορισµένες σε 

ένα µόνο πεδίο της βιοϊατρικής (π.χ. GO ή FMA), εξασφαλίζει συνοχή στη γνώση του 

σχετικού θεµατικού πεδίου, η οποία µπορεί να γενικευτεί και να 

επαναχρησιµοποιηθεί σε ποικιλία άλλων υποπεδίων. Αυτό ισχύει τόσο για τις έννοιες 

των κλασικών και βασικών βιοϊατρικών επιστηµών όσο και για τις έννοιες πιο 

σύγχρονων τοµέων, όπως είναι η νευρολογία και η αναπτυξιακή βιολογία. Όλοι αυτοί 
οι τοµείς «αγκαλιάζονται» από το Σηµασιολογικό ∆ίκτυο του UMLS, που δεν 

ασχολείται µόνο µε την ανθρώπινη βιολογία αλλά και µε παρατηρήσεις και 
πειραµατικά στοιχεία που προέρχονται και από τα µη ανθρώπινα είδη. ∆εδοµένου ότι 
οι επεξεργάσιµες από υπολογιστές πηγές γνώσης θα είναι αναγκαίες στο µέλλον όχι 
µόνο για τους σύγχρονους αλλά και για τους πιο παραδοσιακούς τοµείς της ιατρικής 

επιστήµης, η ευρύτητα των εννοιών του UMLS το καθιστά πολύτιµη πηγή, 

τουλάχιστον για την ανάπτυξη γενικών γλωσσικών πόρων στο πεδίο της βιοϊατρικής 

πληροφορικής.  

 

Ευελιξία και επεκτασιµότητα:  Η τρέχουσα έκδοση του Σηµασιολογικού ∆ικτύου 

περιέχει 135 σηµασιολογικούς τύπους και 54 σηµασιολογικές σχέσεις και η ευρύτητά 

των περιγραφόµενων κατηγοριών επιτρέπει την αξιοποίησή του ως οντολογίας 

πυρήνα για την κωδικοποίηση εννοιών από διαφορετικά πεδία της βιοϊατρικής. 

Ωστόσο, επειδή η ιεραρχία των τύπων και η ιεραρχία των σχέσεων δοµούνται µέσα 

στο ∆ίκτυο µέσω της σχέσης “is_a”, δηλαδή µέσω της σχέσης γένους-είδους, είναι 
δυνατή η εξειδίκευση των γενικών σηµασιολογικών κατηγοριών και σχέσεων µέσω 

της καθιέρωσης πιο ειδικών εννοιών και σχέσεων, χωρίς να ανατρέπεται η 

υπάρχουσα δοµή του µοντέλου. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει τον εµπλουτισµό 

των δύο ιεραρχιών µε ειδικότερες κατηγορίες για τη λεπτοµερέστερη περιγραφή 

εννοιών σε πεδία που το ∆ίκτυο περιορίζεται σε γενικές κατηγοριοποιήσεις (π.χ. 

ανατοµία, ασθένειες κτλ.).  
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Επεξεργασιµότητα από υπολογοστικά εργαλεία: Αν και το Σηµασιολογικό ∆ίκτυο 

του UMLS δε θεωρείται ένα αυστηρά τυπικό µοντέλο αναπαράστασης οντολογιών 

που θα µπορούσε να στηρίξει άµεσα και χωρίς σχεδιαστικές προσαρµογές τη 

δηµιουργία µηχανών συµπερασµού, ωστόσο, η καθαρότητα και η απλότητα που 

χαρακτηρίζει τη δοµή των ιεραρχιών του και την εφαρµογή των σχέσεων µεταξύ των 

εννοιών επιτρέπουν την εύκολη µεταφορά του σε σύγχρονους φορµαλισµούς 

αναπαράστασης (π.χ. OWL) και την επεξεργασία του από πλατφόρµες ανάπτυξης 

οντολογιών (π.χ. Protégé), (βλ. επίσης Ενότητα 7).  

 

Επίσης, στην εύκολη µετατροπή του Σηµασιολογικού ∆ικτύου του UMLS σε γλώσσα 

OWL συµβάλλει και η τεµαχιακότητά του (π.χ. ιεραρχία σηµασιολογικών τύπων, 

ιεραρχία σχέσεων, περιορισµοί στην εφαρµογή σχέσεων), η οποία επιτρέπει την 

ανεξάρτητη και ευέλικτη χρήση των επιµέρους συστατικών του. Έτσι, για 

παράδειγµα, η υιοθέτηση µόνο των ιεραρχιών των σηµασιολογικών τύπων και των 

σχέσεων είναι δυνατή χάρη στο γεγονός ότι οι πολύπλοκοι περιορισµοί που 

εφαρµόζονται στις σχέσεις αποτελούν ανεξάρτητο συστατικό του µοντέλου και η 

παράκαµψή τους στο πρώτο στάδιο της παρούσας εφαρµογής δεν επηρεάζουν την 

ανάπτυξη της οντολογίας.    

 

 

Συµβατότητα µε διεθνή προϊόντα: Με την υιοθέτηση των σηµασιολογικών 

πληροφοριών του Σηµασιολογικού ∆ικτύου του UMLS −των ιεραρχιών των 

σηµασιολογικών τύπων και των σηµασιολογικών σχέσεων που τους συνδέουν− ως 

οντολογίας πυρήνα για την κωδικοποίηση ελληνικών βιοϊατρικών εννοιών 

επιτυγχάνεται αφενός συµβατότητα µε ένα γλωσσικό πόρο που θεωρείται οντολογία 

αναφοράς στη βιοϊατρική πληροφορική ενώ, συγχρόνως, καθίσταται δυνατή η 

πρόσβαση στις εννοιολογικές πληροφορίες µερικών χιλιάδων βιοϊατρικών όρων, 

αφού το Σηµασιολογικό ∆ίκτυο αποτελεί τη διεπαφή για την κωδικοποίηση 

οντολογικής πληροφορίας σε περισσότερα από 100 βιοϊατρικά λεξιλόγια 

παγκοσµίως. 

 

4.2.2 Βήµα 2ο : Κατάρτιση της µακροδοµής της οντολογίας 

∆εύτερο βήµα για την ανάπτυξη της οντολογίας αποτελεί η κατάρτιση της 

µακροδοµής της, δηλαδή του συνόλου των όρων που αποτελούν πραγµατώσεις των 

βιοϊατρικών εννοιών και απαρτίζουν το λεξιλόγιο της. Θα ακολουθηθούν δύο 

αλληλοσυµπληρούµενες διαδικασίες για τη συγκέντρωση των όρων: 

 

1. Επεξεργασία δίγλωσσων λεξιλογίων βιοϊατρικών όρων (αγγλικών - 

ελληνικών): Στόχος αυτής της εργασίας είναι να εντοπιστεί το βασικό λεξιλόγιο 

της ελληνικής βιοϊατρικής ορολογίας που περιλαµβάνεται σε έντυπα και 
ηλεκτρονικά λεξικά. Πιο συγκεκριµένα, για τον εντοπισµό του βασικού 

λεξιλογίου έχει σχεδιαστεί η επεξεργασία περίπου 14.000 όρων που 

περιλαµβάνονται στο ελληνικό MeSH (έκδοση 1996) και συνεχίζουν να 

αποτελούν όρους της τρέχουσας έκδοσης του αµερικανικού MeSH® (έκδοση 

2006) και η σύγκρισή τους µε το λεξιλόγιο των 20.000 όρων του Λεξικού 

Βιολογικών και Ιατρικών Όρων της Magenta και των 5.000 βιοϊατρικών όρων 
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που περιλαµβάνονται στο Μορφολογικό Λεξικό της Neurosoft. Ο εντοπισµός 

του βασικού λεξιλογίου στο πρώτο στάδιο κατάρτισης της µακροδοµής 

αναµένεται ότι θα προσφέρει ορολογικό υλικό για τις περισσότερες από τις 

σηµασιολογικές κατηγορίες της οντολογίας.  

 

2. Εξαγωγή όρων από ελληνικά βιοϊατρικά κείµενα : Το ορολογικό υλικό που 

θα αντληθεί από υπάρχοντα λεξικά θα εµπλουτιστεί µε έννοιες και όρους που 

θα εντοπιστούν σε ελληνικά βιοϊατρικά κείµενα. Για να καταστεί δυνατή η 

αυτόµατη ή ηµιαυτόµατη εξαγωγή όρων από αυτά έχουν προβλεφθεί οι εξής 

εργασίες στο πλαίσιο του έργου:  

 

o Σχεδιασµός και κατάρτιση σώµατος βιοϊατρικών κειµένων, που 

θα αποτελέσει την είσοδο σε µια σειρά υπολογιστικών εργαλείων 

γλωσσικής ανάλυσης. Το σώµα βιοϊατρικών κειµένων θα 

χρησιµοποιηθεί ως πηγή για την εξαγωγή µονολεκτικών και 
πολυλεκτικών όρων, για τον εντοπισµό εναλλακτικών όρων για την 

ίδια έννοια κτλ., ενώ ταυτόχρονα θα αξιοποιηθεί ως πηγή για την 

τεκµηρίωση της χρήσης και της σηµασίας των όρων (βλ. Παραδοτέο 1 

«Σχέδιο Συγκρότησης Σώµατος Βιοϊατρικών Κειµένων»). 

o Κατασκευή και προσαρµογή εργαλείων γλωσσικής ανάλυσης 

(π.χ. ληµµατοποιητής (lemmatizer), µορφοσυντακτικός χαρακτηριστής 

(tagger, γραµµατική ιατρικών πολυλεκτικών όρων)), που θα 

χρησιµοποιηθούν για τον εντοπισµό και την αυτόµατη εξαγωγή 

µονολεκτικών και πολυλεκτικών όρων από τα κείµενα. 

 

Οι όροι που θα συγκεντρωθούν µε τις δύο προαναφερθείσες διαδικασίες θα τύχουν 

περαιτέρω επεξεργασίας για την επιστηµονική τους εγκυρότητα και τη γλωσσική τους 

ορθότητα από τους ειδικούς επιστήµονες του έργου, γιατρούς και γλωσσολόγους. 

 

4.2.3 Βήµα 3ο : Εµπλουτισµός της οντολογίας µε νέες έννοιες και νέους 

όρους  

Η διαδικασία του εµπλουτισµού της οντολογίας θα πραγµατοποιείται ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα και θα αφορά αφενός τη διεύρυνση του πυρήνα της οντολογίας 

µε έννοιες που δεν έχουν προβλεφθεί από το µοντέλο, αφετέρου την προσθήκη στο 

βασικό λεξιλόγιο όρων που εντοπίζονται στο διαρκώς εµπλουτιζόµενο µε νέο υλικό 

σώµα κειµένων του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ.  
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555    ΑΑΑ ΝΝΝ ΑΑΑ ΠΠΠ ΑΑΑ ΡΡΡ ΑΑΑ ΣΣΣ ΤΤΤ ΑΑΑ ΣΣΣ ΗΗΗ    ∆∆∆ ΕΕΕ ∆∆∆ ΟΟΟ ΜΜΜ ΕΕΕ ΝΝΝ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΣΣΣ ΧΧΧ ΕΕΕ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΜΜΜ ΕΕΕ    

ΤΤΤ ΟΟΟ ΥΥΥ ΣΣΣ    ΟΟΟ ΡΡΡ ΟΟΟ ΥΥΥ ΣΣΣ    ΤΤΤ ΗΗΗ ΣΣΣ    ΟΟΟ ΝΝΝ ΤΤΤ ΟΟΟ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΙΙΙ ΑΑΑ ΣΣΣ    ««« ΙΙΙ ΑΑΑ ΤΤΤ ΡΡΡ ΟΟΟ ΛΛΛ ΕΕΕ ΞΞΞ ΗΗΗ »»»    

5.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Ο σχεδιασµός του προτεινόµενου µοντέλου αναπαράστασης των ορολογικών 

δεδοµένων στηρίχτηκε στις δύο ακόλουθες βασικές υποεργασίες, για την εκπόνηση 

των οποίων εξετάστηκε η σύγχρονη ορολογική βιβλιογραφία (θεωρητικά κείµενα και 
ορολογικά πρότυπα):  

 

1. Προσδιορισµός των τύπων πληροφορίας που θα περιγράφεται σε κάθε 

ορολογική εγγραφή. Η πληροφορία αυτή αντλήθηκε από το πρότυπο ISO 

12620: 19992 (Computer applications in terminology: Data categories) µε 

σχετικές προσαρµογές που κρίθηκαν είτε απαραίτητες για τις ανάγκες της 

προτεινόµενης εφαρµογής είτε περισσότερο συµβατές µε το σύγχρονο 

θεωρητικό προβληµατισµό στο χώρο της Ορολογίας. Το ISO 12620:1999 

αποτελεί το συνολικό κατάλογο των τύπων δεδοµένων που έχουν 

χρησιµοποιηθεί µέχρι σήµερα ή προβλέπεται ότι µπορεί να χρησιµοποιηθούν 

σε διαφορετικά περιβάλλοντα ορολογικής διαχείρισης. Καθένας από τους 

τύπους δεδοµένων που περιγράφονται σε αυτό ονοµάζεται «κατηγορία 

δεδοµένων» (data category).  

 

2. Αρχές αναπαράστασης και οργάνωσης των δεδοµένων (data 

representation and data structuring). Στο πλαίσιο αυτής της υποεργασίας 

προτείνεται για την αποθήκευση και την οργάνωση των δεδοµένων να 

χρησιµοποιηθεί κάποια από τις σύγχρονες σχεσιακές βάσεις δεδοµένων 

(RDB). ∆εν αποκλείστηκε, ωστόσο, το ενδεχόµενο, συµπληρωµατικά ή 

εναλλακτικά και σε συµφωνία µε τους τεχνικούς ανάπτυξης του συστήµατος, η 

εσωτερική οργάνωση των δεδοµένων να υλοποιηθεί σε αρχείο κειµένου 

δοµικά σχολιασµένο µε κάποια γλώσσα σήµανσης (π.χ. XML)3. 

 

Σχετικά µε την οργάνωση των δεδοµένων αποφασίστηκε να ακολουθηθούν οι 
ακόλουθες βασικές αρχές, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις τρέχουσες θεωρίες και την 

πρακτική της εννοιοκεντρικής προσέγγισης στη θεωρία της Ορολογίας (Wright, 

Schmitz, Sager, ISO 12200): 

 

• Η ορολογική εγγραφή είναι η βασική µονάδα µιας συλλογής ορολογικών 

πληροφοριών. Κάθε ορολογική εγγραφή αποτελείται από στοιχεία δεδοµένων 

(data elements) (ένα στοιχείο αντιστοιχεί σε ένα πεδίο ή σε έναν πίνακα στη 

                                                
2
 Συνεξετάστηκαν, επίσης, το µοντέλο δεδοµένων για την ανάπτυξη πολύγλωσσης βάσης ορολογικών 

δεδοµένων του ΕΛΟΤ, καθώς και τα σχεδιότυπα πεδιακής δοµής εγγραφής όρου και πηγής που 
σχεδιάστηκαν από την Επιτροπή ΤΕ48. Το σχετικό υλικό παραχωρήθηκε στην οµάδα σύνταξης των 
προδιαγραφών αυτής της εργασίας από την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ). 

3
 Ο λόγος της συµπληρωµατικής ή εναλλακτικής οργάνωσης των δεδοµένων σε διαφορετικό µέσο 

αναπαράστασης θα εξαρτηθεί από τις δυνατότητες του εργαλείου που θα χρησιµοποιηθεί  για την 
κωδικοποίηση της οντολογίας (π.χ. Protégé). 
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βάση δεδοµένων)· κάθε στοιχείο είναι η πραγµάτωση µιας κατηγορίας 

δεδοµένων. 

 

• Η έννοια (concept) είναι η βασική µονάδα µιας ορολογικής εννοιακής 

εγγραφής (terminological concept entry), εφεξής ορολογική εγγραφή. Η 

ορολογική προσέγγιση που εστιάζει στην έννοια και τεκµηριώνει όλους τους 

όρους που συνδέονται µε αυτή έχει αποδειχτεί ότι παρουσιάζει σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα κατά τη διαχείριση των ορολογικών δεδοµένων4.  

 

• Όλοι οι όροι που τεκµηριώνουν µία έννοια παριστάνονται ως ισοδύναµοι και 
καθένας από αυτούς περιγράφεται σε ξεχωριστό ορολογικό στοιχείο (term 

element). Η προσέγγιση αυτή αναφέρεται συχνά στην ορολογική θεωρία ως η 

αρχή της αυτονοµίας του όρου (Schmitz:1998). Ο όρος είναι ουδέτερος σε 

σχέση µε το αν η εγγραφή είναι µονόγλωσση ή πολύγλωσση και δε συνεπάγεται 
κανενός είδους θεωρητική µεροληψία, αφού όλες οι εγγραφές περιέχουν όρους 

και κάθε όρος µπορεί να συσχετιστεί −και σχεδόν πάντα αυτό συµβαίνει− µε 
συµπληρωµατική πληροφορία. Έτσι συνώνυµα, παραλλαγές και ισοδύναµα σε 

άλλες γλώσσες αντιµετωπίζονται στα δικά τους ορολογικά στοιχεία. 

 

• Εφαρµόζονται οι αρχές της επαναληψιµότητας (repeatability) και της 

συνδυαστικότητας (combinability). Η επαναληψιµότητα αφορά την ικανότητα 

που έχει µια κατηγορία δεδοµένων να χρησιµοποιείται περισσότερες από µία 

φορές σε µια ορολογική εγγραφή (π.χ. µία ορολογική εγγραφή µπορεί να 

περιλαµβάνει  περισσότερους από έναν όρους στην ίδια γλώσσα αλλά και σε 

περισσότερες από µία γλώσσες, ή µία ορολογική εγγραφή µπορεί περιλαµβάνει 
περισσότερους από έναν συνώνυµους όρους στην ίδια γλώσσα). Η 

συνδυαστικότητα επιτρέπει να συνδέονται µεταξύ τους στοιχεία στενά 

σχετιζόµενα (π.χ. η γραµµατική κατηγορία συνδυάζεται µόνο µε τον όρο και όχι 
µε άλλο στοιχείο). 

 

Οι απαιτήσεις που ελήφθησαν υπόψη κατά το σχεδιασµό του µοντέλου είναι οι 
ακόλουθες: 

• Να είναι ευέλικτο έτσι ώστε να επιτρέπει σε διαφορετικές κατηγορίες 

χρηστών να τo προσαρµόζουν στις ανάγκες τους. 

• Να επιτρέπει τη διαχείριση πολυγλωσσικών ορολογικών δεδοµένων. 

• Να είναι συµβατό µε τα διεθνή πρότυπα που κυριαρχούν στο πεδίο της 

Ορολογίας, έτσι ώστε το επεξεργαζόµενο υλικό να είναι 
επαναχρησιµοποιήσιµο στο πλαίσιο διαθεµατικών προσεγγίσεων τόσο στο 

ελληνικό όσο στο διεθνές ορολογικό περιβάλλον. 

• Να είναι γενικό, έτσι ώστε µε την εφαρµογή κατάλληλων κριτηρίων να δίνει τη 

δυνατότητα για εξαγωγή υποσυνόλων ορολογικών δεδοµένων για ειδικές 

εφαρµογές. 

                                                

4
 Για παράδειγµα, τα µειονεκτήµατα της λεξικογραφικής ορολογικής προσέγγισης που εστιάζει 

στον όρο και στην περιγραφή των διαφορετικών σηµασιών του παρουσιάζονται όταν πρέπει 
σε κάποια εφαρµογή -που αποτελεί και την πιο συνηθισµένη περίπτωση- να τεκµηριωθούν τα 
πολλαπλά ισοδύναµα (µεταφραστικά αντίστοιχα) για τις πολλαπλές σηµασίες ενός όρου. 
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• Η δοµή της ορολογικής εγγραφής να διασφαλίζει ότι: 
o όλη η ορολογική πληροφορία, περιλαµβανοµένων των αλλαγών στη 

χρήση ανάλογα µε την εφαρµογή,  µπορεί να αποθηκευτεί επαρκώς, 

o όλη η πληροφορία µπορεί να είναι εύκολα επεξεργάσιµη και 
ανακτήσιµη. 

 

Η παρούσα πρόταση παρέχει (1) ένα υποσύνολο κατηγοριών δεδοµένων που 

αντλήθηκαν από το ISO 12620, και (2) µια προσέγγιση στη δόµηση των στοιχείων σε 

µια ορολογική εγγραφή κατά τρόπο σύµφωνο µε τις τρέχουσες θεωρίες και την 

πρακτική της εννοιοκεντρικής ορολογίας (ISO 12200, CLS Framework).  

 

5.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Σύµφωνα µε το ISO 12620 οι κατηγορίες δεδοµένων διακρίνονται σε τρεις ευρύτερες 

οµάδες: 

1. Κατηγορίες δεδοµένων για τους όρους και τις σχετικές µε τον όρο 

πληροφορίες (term and term-related categories). 

2. Περιγραφικές κατηγορίες δεδοµένων, που αφορούν την περιγραφή της 

έννοιας και τις σχετικές µε την έννοια πληροφορίες (descriptive data 

categories). 

3. ∆ιαχειριστικές κατηγορίες δεδοµένων (administrative data categories). 

 

Οι οµάδες αυτές διακρίνονται περαιτέρω σε υποοµάδες. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 
τα ονόµατα των κατηγοριών δεδοµένων που ορίζονται στο 12620 εφαρµόζονται κατά 

την ανταλλαγή δεδοµένων και ότι παρέχεται η δυνατότητα από το πρότυπο να 

χρησιµοποιούνται άλλα ονόµατα στις διάφορες εφαρµογές. Με αυτή την έννοια τα 

ονόµατα που περιγράφονται στο 12620 µπορούν να λειτουργήσουν απλώς ως 

αναγνωριστικά της κατηγορίας δεδοµένων για την αντιστοίχιση διαφορετικών 

εφαρµογών κατά την ανταλλαγή δεδοµένων, µε την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 

κατηγορίες πληρούν τα κριτήρια που έχουν οριστεί στην περιγραφή τους που 

περιλαµβάνεται σε αυτό το πρότυπο.  

 

Για τις ανάγκες της παρούσας εφαρµογής, οι κατηγορίες δεδοµένων που αφορούν 

την ιεραρχική οργάνωση των εννοιών και τη δήλωση των µεταξύ τους 

σχέσεων δεν αντλήθηκαν από το συγκεκριµένο πρότυπο αλλά από το 

σηµασιολογικό-οντολογικό δίκτυο του UMLS. Οι διαχειριστικές πληροφορίες 

δεδοµένων δεν αφορούν την κωδικοποίηση της σχετικής πληροφορίας µόνον για 

τους όρους αλλά και για τη σύνδεση των εννοιών µεταξύ τους. Στους πίνακες που 

ακολουθούν παρουσιάζεται το σύνολο των κατηγοριών δεδοµένων που 

αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθούν στην παρούσα εφαρµογή για την περιγραφή των 

ορολογικών εγγραφών. Πιο συγκεκριµένα, κάθε πίνακας παρουσιάζει τις κατηγορίες 

δεδοµένων που αφορούν τη συγκεκριµένη οµάδα· στην πρώτη στήλη περιγράφεται η 

ελληνική ονοµασία, στη δεύτερη στήλη η αγγλική ονοµασία, και στην τρίτη στήλη η 

αντιστοιχία µε το αναγνωριστικό της έννοιας της κατηγορίας δεδοµένων όπως δίνεται 
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στο ISO 126205 και ο ορισµός της όπως ορίζεται στα πρότυπα ISO 12620 και ISO 

1087-1.  

 

 
Πίνακας κατηγοριών δεδοµένων για τον όρο και για τις σχετικές µε τον όρο 

πληροφορίες 
 

Κατηγορία δεδοµένων 
(ελληνικά) 

Κατηγορία 
δεδοµένων (αγγλικά) 

Αντιστοιχία µε ISO 12620  

                     Οµάδα--Όρος & πληροφορίες σχετικές µε τον όρο 

                                           Υποοµάδα 1: Όρος 

όρος term  A.1  
λεκτική κατασήµανση µιας 
έννοιας6 σε ειδικό θεµατικό 
πεδίο 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Ένας όρος µπορεί 
να περιέχει σύµβολα και µπορεί 
να εµφανίζει παραλλαγές, π.χ. 
διαφορετικούς ορθογραφικούς 
τύπους. 

 

                                    Υποοµάδα 2: Ιδιότητες του όρου 

   

µορφή όρου7 term form  

Ο προτεινόµενος κατάλογος των υποκατηγοριών προβλέπει τις εξής τιµές: 

απλός όρος simple term που περιλαµβάνει µόνο µία ρίζα  
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Παραδείγµατα απλών 
όρων: ήχος, φως. 

µονολεκτικός 
σύµπλοκος όρος 

one-word complex 
term 

που περιλαµβάνει δύο ή 
περισσότερες ρίζες σε µία µόνο λέξη· 
πρόκειται για σύνθετο µονολεκτικό 
όρο 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Παραδείγµατα 
σύµπλοκων όρων: ερυθροκύτταρο 
οπισθοπνευµοπεριτόναιο, 
αµφιβληστροειδοβλάστωµα 

                                                

5
 Στο προτεινόµενο µοντέλο οργάνωσης των δεδοµένων προβλέπεται ότι κάθε κατηγορία 

δεδοµένων θα περιγράφεται και µε την ελληνική και µε την αγγλική ονοµασία.  

6
 Για τις ανάγκες της παρούσας εφαρµογής «όρους» θεωρούµε και τα κύρια ονόµατα, δηλαδή 

τις λεκτικές πραγµατώσεις ατοµικών εννοιών και όχι µόνο των γενικών εννοιών.  

7
 ∆εν υπάρχει αντίστοιχη κατηγορία στο ISO 12620. Την υιοθετήσαµε γιατί θεωρούµε ότι θα διευκολύνει 

την κωδικοποίηση των υποκατηγοριών της, κάποιες από τις οποίες  χωρίς σαφή γλωσσολογικά κριτήρια 
περιλαµβάνονται ως υποκατηγορίες της επόµενης κατηγορίας «Τύπος όρου». 
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πολυλεκτικός 
σύµπλοκος όρος 

multiword complex 
term 

που περιλαµβάνει δύο ή 
περισσότερες ρίζες σε περισσότερες 
από µία λέξεις· πρόκειται για 
πολυλεκτικό σύνθετο όρο 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Παραδείγµατα 
σύµπλοκων όρων: λοιµώξεις από 
ρετροϊούς, ρευµατική καρδιοπάθεια, 
ραδιοϊσότοπα ρουβιδίου 

φράση phraseological unit A.2.1.18 

κάθε οµάδα από δύο ή περισσότερες 
λέξεις που σχηµατίζουν µία µονάδα, 
η σηµασία της οποίας δεν µπορεί να 
εξαχθεί από τις σηµασίες των 
συστατικών της, ή κάποιο παγιωµένο 
σύνολο όρων  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Παραδείγµατα φράσεων: 
αναµείνατε στο ακουστικό σας 

τύπος όρου term type  A.2.1 

Ο προτεινόµενος κατάλογος των υποκατηγοριών προβλέπει τις εξής τιµές: 

συνοπτική µορφή short form A.2.1.8.2 

που χρησιµοποιεί λιγότερες λέξεις 
από την πλήρη µορφή ενός όρου για 
την απόδοση της ίδιας έννοιας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Παραδείγµατα: πειθαρχικό 
(συµβούλιο), Πάντειο (Πανεπιστήµιο). 

αρκτικόλεξο initialism A.2.1.8.3 

που σχηµατίζεται από τα αρχικά 
γράµµατα των συστατικών στοιχείων 
της πλήρους µορφής ενός όρου ή 
από συλλαβές της πλήρους µορφής 
και προφέρεται γράµµα-γράµµα µε 
τα ονόµατα των γραµµάτων 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Παραδείγµατα αρκτικολέξων: 
ΙΧ  (Ιδιωτικής Χρήσης), ∆Σ (∆ιοικητικό 
Συµβούλιο), TV  (TeleVision -τηλεόραση). 

ακρώνυµο acronym A.2.1.8.4 

που σχηµατίζεται από τα αρχικά 
γράµµατα των συστατικών 
στοιχείων της πλήρους µορφής ενός 
όρου ή από συλλαβές της πλήρους 
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µορφής και προφέρεται συλλαβικά 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Παραδείγµατα 
ακρωνύµων: ΑΣΕΠ  (Ανώτατο 
Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού), 
ΥΠΕΧΩ∆Ε (Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων). 

συντετµηµένη µορφή, 
µονολεκτική 
συντοµολογία 

clipped form A.2.1.8.5 

που σχηµατίζεται µε αποκοπή 
τµήµατος ενός µονολεκτικού όρου, 
απλού ή σύµπλοκου όρου 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ-Παραδείγµατα: 
προκάτ (προκατασκευασµένος) 
κορφή (κορυφή) 

παραλλαγή variant A.2.1.9 

γραφηµατική µορφή µίας ή 
περισσότερων ορθογραφικών ή 
µορφολογικών παραλλαγών ενός 
όρου 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ-Παραδείγµατα: 
διοξείδιο θείου, διοξίδιο θείου 

µεταγραφή transcribed form A.2.1.11 

όρος που αποδίδεται µε τη φωνητική 
απόδοση των χαρακτήρων άλλου 
αλφάβητου 

µεταγραµµατισµός transliterated form A.2.1.10 

όρος που αποδίδεται χαρακτήρα 
προς χαρακτήρα από άλλο 
αλφάβητο ανεξάρτητα από τη 
φωνητική τους απόδοση 

ξένη λέξη8 foreign word A.10.8 

λέξη που υιοθετείται αυτούσια από 
άλλη γλώσσα 

                                                

8
 Η υποκατηγορία αυτή περιγράφεται στο ISO 12620 στην οµάδα «∆ιαχειριστική 

Πληροφορία» και δε συνδέεται αποκλειστικά µε τον όρο. Κρίναµε ότι η πληροφορία µπορεί να 
αφορά µόνο τον όρο όταν σε µία γλώσσα ο όρος έχει επικρατήσει µε τη µορφή της γλώσσας 
στην οποία έχει δηµιουργηθεί (π.χ. η συντοµορφή ISDN αποτελεί όρο που χρησιµοποιείται 
στα ελληνικά διατηρώντας την αγγλική µορφή). Η πληροφορία αυτή δεν είναι ετυµολογικού 
χαρακτήρα, αλλά κυρίως τεχνικού, αφού κατά το σχεδιασµό της βάσης στο συγκεκριµένο 
πεδίο για την ελληνική γλώσσα θα αίρεται ο περιορισµός για την κωδικοποίηση µόνο 
ελληνικών χαρακτήρων.  
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συνώνυµο synonym A.2.1.2 

όρος που παριστάνει την ίδια έννοια 
µε έναν ή µε περισσότερους όρους 
σε δεδοµένη γλώσσα 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1– Η σχέση της συνωνυµίας 
υπάρχει, για παράδειγµα, ανάµεσα 
στους όρους πυόρροια και διαπύηση. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 – Τα συνώνυµα είναι όροι 
που είναι εναλλάξιµοι σε όλα τα 
συγκείµενα.  

σύµβολο σύµβολο A.2.1.13 

η κατασήµανση µιας έννοιας που 
αποτελείται από αριθµούς ή από 
συνδυασµό αριθµών και γραµµάτων 
ή άλλων συµβόλων 

Σηµείωση – Παραδείγµατα: O χηµικός 
τύπος του νερού Η20. 

                              Γραµµατική πληροφορία9    Α.2.2 

ισοδύναµη 
γραµµατική 
κατηγορία10 

equivalent 
grammatical 
category  

A.2.2.1  

ισοδύναµη 
γραµµατική 
υποκατηγορία 

equivalent 
grammatical 
subcategory 

A.2.2.5 & A.2.2.6 

Για τα ελληνικά µπορεί να έχει τιµή 
µόνο για τα ουσιαστικά: Κύριο 
όνοµα 

Σηµείωση: Στα κύρια ονόµατα ο αρχικός 
χαρακτήρας του µονολεκτικού όρου  
γράφεται µε κεφαλαίο γράµµα. Στους 

                                                

9
Η γραµµατική πληροφορία στην προτεινόµενη εφαρµογή θα αντλείται για τους µονολεκτικούς 

όρους από το Μορφολογικό Λεξικό της Neurosoft, το οποίο καταγράφει για κάθε µονολεκτικό 
τύπο την γραµµατική του κατηγορία και τα υπόλοιπα γραµµατικά χαρακτηριστικά που 
χαρακτηρίζουν κάθε κλιτικό τύπο του όρου (π.χ. επικύηση (ουσιαστικό, ενικός αριθµός, 
θηλυκό, ονοµαστική πτώση), επικύησης (ουσιαστικό, ενικός αριθµός, θηλυκό, γενική πτώση) 
κτλ.  

10
 Προτείνουµε την πρόταξη του όρου «ισοδύναµος» για τις κατηγορίες «γραµµατική 

κατηγορία», «γραµµατική υποκατηγορία», «γένος», «αριθµός», «πτώση», «πρόσωπο», 
«φωνή», προκειµένου να καταστεί θεωρητικά ορθή η απόδοση γραµµατικών πληροφοριών 
και στους σύµπλοκους πολυλεκτικούς όρους, οι οποίοι µόνο ισοδύναµα προς τους 
µονολεκτικούς σύµπλοκους µπορούν να χαρακτηριστούν µε αυτές τις κατηγορίες δεδοµένων, 
π.χ. ο πολυλεκτικός όρος προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση έχει την τιµή ουσιαστικό 
για την κατηγορία δεδοµένων ισοδύναµη γραµµατική κατηγορία  (βλ. Βαλεοντής: 2004). 
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πολυλεκτικούς όρους που ισοδυναµούν 
µε «ουσιαστικά» γράφεται µε κεφαλαίο 
γράµµα ο πρώτος χαρακτήρας κάθε 
συστατικού από το οποίο αποτελείται ο 
όρος. 

ισοδύναµο γένος grammatical 
gender  

A.2.2.2  

ισοδύναµος 
αριθµός 

grammatical 
number  

A.2.2.3  

ισοδύναµη πτώση equivalent case ∆εν περιλαµβάνεται στο ISO 12620, 
προφανώς γιατί δεν έχουν ληφθεί 
υπόψη οι µορφολογικές 
ιδιαιτερότητες άλλων γλωσσών, 
εκτός της αγγλικής ή και της 
γαλλικής. 

ισοδύναµο 
πρόσωπο 

equivalent person ∆εν περιλαµβάνεται στο ISO 12620.  

ισοδύναµη φωνή equivalent voice ∆εν περιλαµβάνεται στο ISO 12620.  

Χρήση                              Α.2.3 

γεωγραφική χρήση geographical 
usage  

A.2.3.2  

περιλαµβάνει τις τιµές που 
χαρακτηρίζουν τη γεωγραφική χρήση 
ενός όρου  

Σηµείωση: Για παράδειγµα ο όρος 
“windshield” µπορεί να πάρει την τιµή 
“USA”, ενώ ο όρος “windscreen” την τιµή 
“GB”. O χαρακτηρισµός αυτός δεν 
προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί −προς 

το παρόν− για τους ελληνικούς όρους 
της οντολογίας, αλλά µόνο για τους 
αγγλικούς,  εφόσον χρειαστεί.  

επίπεδο γλώσσας register  A.2.3.3  

Χαρακτηρισµός σχετικά µε το 
επίπεδο ενός όρου· προβλέπονται 
να χρησιµοποιηθούν οι τιµές 
επίσηµο, ανεπίσηµο, προκειµένου 
να διακριθεί η χρήση συνώνυµων 
όρων, π.χ. έµµηνος ρύση (επίσ.), 
περίοδος (ανεπίσ.) 

συχνότητα frequency  A.2.3.4  

Καταγραφή της συχνότητας ενός 
όρου όπως θα προκύψει µετά την 
αυτόµατη ληµµατοποίηση των 
κειµένων 
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χρονικός 
χαρακτηρισµός 

temporal qualifier  A.2.3.5  

Πληροφορία που χαρακτηρίζει έναν 
όρο που δε βρίσκεται σε κοινή 
χρήση. Η τιµή που ορίζουµε αρχικά 
είναι απαρχαιωµένος. 

Συστατικά σύµπλοκου όρου 

Συστατικό 1,2,3…ν constituent of a 
multi-word 
complex term  

∆εν περιλαµβάνεται στο ISO 12620. 
Προβλέφθηκε γιατί κρίνεται 
σηµαντική πληροφορία για τη 
συντακτική ανάλυση ενός 
πολυλεκτικού όρου στα συστατικά 
του και για την κωδικοποίηση της 
µορφολογικής πληροφορίας κάθε 
συστατικού ώστε να µπορεί να 
αντλείται η πληροφορία της κλίσης 
από το Μορφολογικό Λεξικό (ΜΛ). 
Για κάθε συστατικό του όρου, το 
οποίο θα είναι ήδη κωδικοποιηµένο 
ως µονολεκτικός όρος, θα πρέπει να 
προσδιορίζονται η µορφή του 
λήµµατος, που είναι καταχωρισµένη 
στο ΜΛ, η γραµµατική κατηγορία 
και οι εξής µορφολογικοί 
περιορισµοί: αριθµός, γένος και 
πτώση.  

Παράδειγµα:Πολυλεκτικός όρος: κύστη 
ορογόνου αδένα 

Συστατικό 1: κύστη (ουσιαστικό, χωρίς 
γραµµατικό περιορισµό) 

Συστατικό 2: ορογόνος (επίθετο, µόνο 
αρσενικό, µόνο γενική) 

Συστατικό 2: αδένας (ουσιαστικό, µόνο 
γενική) 

                             Συγκειµενική πληροφορία όρου 

συγκείµενο context A.5.3 

Αν και στο ISO 12620 το 
«συγκείµενο» περιλαµβάνεται στην 
περιγραφική οµάδα κατηγοριών 
δεδοµένων που αφορούν την 
τεκµηρίωση της έννοιας, η σύγχρονη 
ορολογική προσέγγιση κρίνει ότι το 
συγκείµενο «προσδένει εννοιολογικά 
τον όρο στη ροή του λόγου και, έτσι, 
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προσδιορίζει την τρέχουσα χρήση 
του (σε αντίθεση µε την εν δυνάµει 
χρήση του)» (Wright: 2001, 564). Με 
αυτή τη λογική θεωρήθηκε ορθότερο 
στο προτεινόµενο µοντέλο το 
συγκείµενο να θεωρηθεί πληροφορία 
που συνδυάζεται κάθε φορά µε τον 
συγκεκριµένο όρο σε µια γλώσσα και 
όχι γενικά µε τη θεωρητική 
τεκµηρίωση της έννοιας. 

Η πληροφορία του συγκειµένου θα 
αντλείται απευθείας από τα κείµενα 
για όσους από τους όρους έχουν 
εντοπιστεί στο σώµα κειµένων του 
ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. 

                            Κατάσταση όρου           Α.2.9 

διαβάθµιση 
αποδεκτότητας 
όρου, διαβάθµιση 
ορολογικής 
αποδεκτότητας 

acceptability rating A.2.9.1  

διαβάθµιση βάσει προκαθορισµένης 
κλίµακας που χρησιµοποιείται για 
την αξιολόγηση ενός όρου 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Συνήθεις διαβαθµίσεις 
αποδεκτότητας ενός όρου είναι:  
1. προτιµώµενος: που αξιολογείται 
σύµφωνα µε την κλίµακα της 
διαβάθµισης αποδεκτότητας όρου ως ο 
κύριος όρος για δεδοµένη έννοια 
2. δεκτός: που αξιολογείται σύµφωνα µε 
την κλίµακα της διαβάθµισης 
αποδεκτότητας όρου ως συνώνυµο ενός 
προτιµώµενου όρου 
3. αδόκιµος: που αξιολογείται σύµφωνα 
µε την κλίµακα της διαβάθµισης 
αποδεκτότητας όρου ως µη 
συνιστώµενος, αν και απαντάται στα 
κείµενα ή σε άλλες πηγές 

Σχέσεις όρου11 

οµόγραφο του homograph of A.10.18.5  

Όρος που έχει την ίδια µορφή µε 
κάποιον άλλο αλλά αναφέρεται σε 
διαφορετική έννοια 

                                                

11
 ∆εν προβλέπονται από το 12620 τέτοιες σχέσεις αλλά µόνο κατηγορίες δεδοµένων, οι 

οποίες αποδίδονται ως χαρακτηριστικά σε όρους. Προτείνουµε η κωδικοποίηση αυτών των 
πληροφοριών να γίνεται µέσω σχέσεων όρων διαφορετικών εγγραφών, αφού ουσιαστικά 
πρόκειται για όρους που αναφέρονται σε διαφορετικές έννοιες. 



Ε.Π. «Κ.τ.Π.»   

Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ» Πράξη «Επεξεργασία εικόνων, 
ήχου και γλώσσας» 

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

 

Π2: Μοντέλο Αναπαράστασης Οντολογίας 

 
 

39 

αντώνυµο του antonym of A.10.18.6  

όρος που παριστάνει αντίθετη έννοια 
από αυτή που παριστάνει ένας  ή 
περισσότεροι όροι σε δεδοµένη 
γλώσσα 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1– Η σχέση της αντωνυµίας 
υπάρχει, για παράδειγµα, ανάµεσα στους 
όρους εγκωδίκευση 
και αποκωδίκευση, θετικός και αρνητικός. 

οιονεί συνώνυµο του quasi – 
synonym of 

 Α.2.1.3 
 
όροι που είναι εναλλάξιµοι µόνο σε 
κάποια συγκείµενα και θεωρούνται 
ότι δεν παριστάνουν την ίδια έννοια. 
Για το λόγο αυτό οι όροι αυτοί 
ανήκουν σε διαφορετικές ορολογικές 
εγγραφές και µπορεί να συνδέονται 
περαιτέρω µε αυτή τη σχέση 

 
 
 

Πίνακας κατηγοριών δεδοµένων για την περιγραφή της έννοιας 
 

Οµάδα -- Περιγραφική πληροφορία 

Υποοµάδα 4: Θεµατικό πεδίο 

θεµατικό πεδίο subject field  A.4  

πεδίο ειδικής γνώσης στο 
οποίο αναφέρεται µια 
ορολογική εγγραφή 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: 
βιοϊατρική, ανατοµία, 
φαρµακευτική κτλ.  

όνοµα ταξινοµικού 
συστήµατος 

classification 
system  

A.4.1  

Το θεµατικό πεδίο µπορεί να 
ανήκει σε κάποιο σύστηµα 
ταξινόµησης θεµατικών 
πεδίων, π.χ. UDC, BRT κτλ. 

αριθµός ταξινόµησης classification 
number  

A.4.2  

το επίπεδο της ιεραρχίας του 
ταξινοµικού συστήµατος στο 
οποίο ανήκει ένα θεµατικό 
πεδίο µε βάση ένα 



Ε.Π. «Κ.τ.Π.»   

Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ» Πράξη «Επεξεργασία εικόνων, 
ήχου και γλώσσας» 

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

 

Π2: Μοντέλο Αναπαράστασης Οντολογίας 

 
 

40 

συγκεκριµένο σύστηµα 
ταξινόµησης, π.χ. ότι η 
ανατοµία είναι υποκλάδος της 
βιοϊατρικής 

Υποοµάδα 5: Ορισµός & εξωγλωσσική πληροφορία 

ορισµός definition  A.5.1  

παράσταση µιας έννοιας 
µέσω µιας περιγραφικής 
δήλωσης που εξυπηρετεί τη 
διαφοροποίησή της από 
συναφείς (σχετιζόµενες) 
έννοιες. Για τις ανάγκες της 
παρούσας εφαρµογής ο 
ορισµός µπορεί να 
αντικατασταθεί ή να 
συµπληρωθεί από µια απλή 
επεξηγηµατική σηµείωση 
(βλ. υποοµάδα 8). 

εικόνα figure  A.5.5.1  

ήχος audio  A.5.5.2  

βίντεο video  A.5.5.3  

πίνακας table  A.5.5.4  

άλλα δυαδικά δεδοµένα other binary data  A.5.5.5  

Υποοµάδα 6&7: Συστήµατα εννοιών & εννοιακές σχέσεις12 

Υποοµάδα 8—∆ιάφορες κατηγορίες δεδοµένων 

επεξηγηµατική σηµείωση note  A.8  

H κατηγορία αυτή µπορεί να 
συνδεθεί µε οποιοδήποτε 
στοιχείο της ορολογικής 
εγγραφής (π.χ. όρο, εννοιακή 
σχέση κτλ.). 

εσωτερικό σχόλιο internal comment Το εσωτερικό σχόλιο µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί σε 
συγκεκριµένα στοιχεία της 
εγγραφής για την καταγραφή 
και µεταφορά σχολίων 
ανάµεσα στους χρήστες που 
θα είναι υπεύθυνοι για την 
επεξεργασία των δεδοµένων. 

 

                                                

12
 Οι προδιαγραφές για το οντολογικό µοντέλο µε βάση το οποίο θα κωδικοποιηθούν οι 

έννοιες περιγράφεται στην Ενότητα  6 «Αναπαράσταση δεδοµένων σχετικών µε τις έννοιες 
της οντολογίας». 
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                    Υποοµάδα 10: Άλλη διαχειριστική πληροφορία 

Ορολογικές εργασίες 

δηµιουργία  origination  A.10.2.1.1  

κωδικοποίηση input  A.10.2.1.2  

τροποποίηση modification  A.10.2.1.3  

έγκριση approval  A.10.2.1.5  

απόσυρση withdrawal  A.10.2.1.6  

τυποποίηση standardization  A.10.2.1.7  

εισαγωγή (από άλλη 
πηγή) 

exportation  A.10.2.1.8  

εξαγωγή (από τη βάση 
δεδοµένων) 

importation  A.10.2.1.9  

Ηµεροµηνία ορολογικών εργασιών13 

δηµιουργίας  origination date A.10.2.1.1 

κωδικοποίησης input date A.10.2.1.2 

τροποποίησης modification date A.10.2.1.3 

έγκρισης approval date A.10.2.1.5 

απόσυρσης withdrawal date A.10.2.1.6 

τυποποίησης standardization 
date 

A.10.2.1.7 

εισαγωγής (από άλλη 
πηγή) 

importation date A.10.2.1.8 

εξαγωγής (από τη βάση 
δεδοµένων) 

exportation date A.10.2.1.9 

Υπεύθυνοι ορολογικών εργασιών  A.10.2.2 

δηµιουργός originator  A.10.2.2.1  

κωδικοποιητής inputter  A.10.2.2.2  

ελεγκτής checker  A.10.2.2.4  

εξωτερικός χρήστης user  A.10.2.2.6  

Υποσύνολα ορολογικών δεδοµένων 

ιδιοκτήτης υποσυνόλου subset owner  A.10.2.2.10  

πελάτης υποσυνόλου customer subset  A.10.3.1  

υποσύνολο έργου  project subset  A.10.3.3  

∆ιάφορα 

κατάσταση εργασίας 
στοιχείου14 

element working 
status 

 A.10.11 

                                                

13
 H µορφή των ηµεροµηνιών θα δίνεται όπως ορίζει το πρότυπο ISO 8601. 

14
 Μπορεί να συνδέεται µε διάφορα στοιχεία της ορολογικής εγγραφής (π.χ. ορολογική 

εγγραφή, όρο, ορισµό κτλ.) 
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κωδικός γλώσσας15 language code A.10.7 

Πηγή 

αναγνωριστικό πηγής source identifier Α.10.20 

τύπος πηγής source type   

τίτλος πηγής source title  

κατάσταση πηγής source status  

έκδοση πηγής source edition  

ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης πηγής 

source publication 
date 

 

συγγραφέας πηγής source author  

εκδότης πηγής source publisher  

τόπος έκδοσης source place 
public 

 

αναγνωριστικό 
επιτροπής 

committee 
identifier 

 

όνοµα επιτροπής committee name  

ISBN/ISSN ISBN/ISSN  

αναφορά citation  
 
 

Συνδέσεις16 

 URL  A.10.21.1  

 FPI  A.10.21.2  

 Hypelink   

 

5.3 ∆ΟΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

5.3.1 Γενικά 

Στην προηγούµενη ενότητα περιγράψαµε ποιες κατηγορίες δεδοµένων από το ISO 

12620 θα χρησιµοποιηθούν στο προτεινόµενο µοντέλο. Επίσης, περιγράψαµε αδρά 

κάποια είδη συνδέσεων που θα χρησιµοποιηθούν για τη συσχέτιση των στοιχείων 

κάθε ορολογικής εγγραφής. Ως πηγές για την καταγραφή και τη σηµασιοδότηση 

αυτών των συνδέσεων χρησιµοποιήθηκαν το ISO 12200:1999 (Computer 

applications in Terminology- Machine readable terminology interchange format 

(Martif) – Nedogiated interchange), που αναφέρεται στο µορφότυπο ανταλλαγής 

ορολογικών δεδοµένων, καθώς και το πλαίσιο CLS (Concept-oriented with Links and 

Shared references), το οποίο πραγµατεύεται τη δοµή και το περιεχόµενο των 

ορολογικών βάσεων δεδοµένων. Πρέπει ωστόσο να αναφέρουµε ότι µε εξαίρεση το 

                                                

15
 Οι κωδικοί των διαφόρων γλωσσών ορίζονται στο πρότυπο  ISO 639. 

16
 Πρόκειται για συνδέσεις µε βιβλιογραφικές πηγές ή τα ίδια κείµενα που βρίσκονται στη 

βάση δεδοµένων των κειµένων του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ ή στον παγκόσµιο ιστό. 
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CLS κανένα από τα άλλα δύο πρότυπα δε διευκρινίζει µε ποιο τρόπο µπορούν να 

οργανωθούν οι κατηγορίες ορολογικών δεδοµένων σε ένα σχεσιακό µοντέλο βάσης 

δεδοµένων.  

 

Πολλές βάσεις ορολογικών δεδοµένων, όπως αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία, 

είναι συνήθως επίπεδες, µε την έννοια ότι δεν περιέχουν ιεραρχική ενσωµάτωση 

πληροφορίας. Λεπτοµερής εξέταση της οργάνωσης της πληροφορίας σε πολλά 

συστήµατα αποκαλύπτει ότι τα δεδοµένα στις ορολογικές εγγραφές συνήθως 

αναφέρονται: είτε 1. σε ολόκληρη την ορολογική εγγραφή,  ή 2. σε µία από τις 

γλωσσικές ενότητες, ή 3. σε έναν από τους όρους της εγγραφής. Με βάση αυτή την 

παρατήρηση, τα δοµικά στοιχεία που παριστάνουν τα υποτασσόµενα επίπεδα 

πληροφορίας σε µια ορολογική εγγραφή είναι τα: 1. οµάδα πληροφοριών 

εγγραφής, 2. οµάδα πληροφοριών γλώσσας, και 3. οµάδα πληροφοριών όρου. 

 

Το προτεινόµενο µοντέλο, όπως φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί, προβλέπει την 

οργάνωση των ορολογικών στοιχείων της ορολογικής εγγραφής µε βάση αυτές τις 

τρεις δοµικές ενότητες. 
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 Ορολογική εγγραφή 

                                                                                   

                                                                                                     

• αναγνωριστικό εγγραφής 

• [περιγραφική πληροφορία]: θεµατικό πεδίο 

• [διαχειριστική πληροφορία]:ορολογικές εργασίες, 
ηµεροµηνία, υπεύθυνος, πηγή, αναφορά… 

• [άλλη πληροφορία]: σηµείωση, εσωτερικό σχόλιο 

• [δείκτες συνδέσεων]: µεταξύ εγγραφών, συνδέσεων 
µε βιβλιογραφικές πηγές & θησαυρούς   

Ενότητα πληροφοριών εγγραφής 

                                                                                                                         

                                                                                                              

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

Ενότητα πληροφοριών γλώσσας 

• κωδικός γλώσσας 

• [περιγραφική πληροφορία]: επεξηγηµατική σηµείωση 
στη συγκεκριµένη γλώσσα, εξωγλωσσική 
πληροφορία , σχέσεις εννοιών       + [διαχειριστική 
πληροφορία ορισµού]:                                                                                                                            

                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• όρος + σχετικές πληροφορίες 

• [περιγραφική πληροφορία]: 
συγκείµενο + [διαχειριστική 
πληροφορία συγκειµένου] 

• [δείκτες συνδέσεων]: µεταξύ 
όρων της εγγραφής, όρων µε 
βιβλιογραφικές πηγές 
&θησαυρούς 

                  

 

 

 

Ενότητα πληροφοριών όρου 

 
Ενότητα πληροφοριών όρου 
επαναλαµβάνεται Ν φορές 

 

Ενότητα πληροφοριών γλώσσας 
επαναλαµβάνεται Ν φορές 

 



Ε.Π. «Κ.τ.Π.»   

Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ» Πράξη «Επεξεργασία εικόνων, 
ήχου και γλώσσας» 

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

 

Π2: Μοντέλο Αναπαράστασης Οντολογίας 

 
 

45 

Σύµφωνα µε το παραπάνω σχήµα κάθε ορολογική εγγραφή περιλαµβάνει 

πληροφορίες για µία µόνον έννοια σε ένα συγκεκριµένο θεµατικό πεδίο και για έναν 

ή περισσότερους όρους που κατασηµαίνουν αυτή την έννοια σε µία ή 

περισσότερες γλώσσες. Όπως ορίζει η αρχή της αυτονοµίας του όρου, κάθε όρος 

συνοδεύεται από διάφορα κοµµάτια πληροφοριών (σχετικών µε τον όρο, 

περιγραφικών και διαχειριστικών).  Ιδανικά, κάθε όρος σε µία ορολογική εγγραφή 

κατασηµαίνει µία έννοια, τουλάχιστον σε ένα θεµατικό πεδίο. Οι όροι στις διάφορες 

γλώσσες µπορεί να µην είναι πλήρως ισοδύναµοι, δεδοµένου ότι οι σχετικές έννοιες 

τις οποίες κατασηµαίνουν µπορεί αντίστοιχα να µην είναι ίδιες. Εάν η έλλειψη 

ισοδυναµίας υπερβαίνει κάποιο κατώτατο όριο, που καθορίζεται από την κρίση του 

ειδικού ή του ορολόγου, είναι ορθότερο να καθορίζονται δύο ευδιάκριτες έννοιες και, 

άρα, να διακρίνονται δύο εγγραφές. Η ιδανική ορολογική εγγραφή έχει τις ακόλουθες 

ιδιότητες: είναι βασισµένη σε µια ενιαία και σαφώς καθορισµένη έννοια και όλοι οι 

όροι της εγγραφής είναι συνώνυµοι όταν αφορούν την ίδια γλώσσα και ισοδύναµοι 
όταν αφορούν διαφορετικές γλώσσες.  

5.3.2 ∆οµή & οργάνωση της βάσης δεδοµένων 

Στην παρούσα ενότητα θα περιγράψουµε πώς οι κατηγορίες δεδοµένων που 

περιγράφηκαν µπορούν να οργανωθούν έτσι ώστε να χτίσουν τη βασική µονάδα της 

βάσης δεδοµένων που είναι η ορολογική εγγραφή. Το µοντέλο υλοποιείται υπό τη 

µορφή οντοτήτων -σχέσεων (entity -relationship model). 

Κάθε στοιχείο δεδοµένων είναι µία οντότητα που συνδέεται µε άλλες οντότητες µε 

τρεις τύπους σχέσεων: 

1. Συνδέσεις µεταξύ δύο στοιχείων, όπου 1. το δεύτερο αποτελεί 

χαρακτηριστικό του πρώτου και είναι συνήθως κάποιος κατάλογος 

επιτρεπόµενων τιµών όπως π.χ. στην περίπτωση του όρου και του στοιχείου 

«τύπος όρου» ή του στοιχείου «γραµµατική κατηγορία», ή 2. το δεύτερο είναι 

ένα στοιχείο κειµένου που προσδιορίζει το πρώτο, όπως π.χ. η σύνδεση 

του όρου µε την κατηγορία «συγκείµενο». 

2. Συνδέσεις µεταξύ στοιχείων της ίδιας ορολογικής εγγραφής (π.χ. 

σύνδεση ενός πλήρους όρου και του ακρώνυµου, ενός όρου και του 

συνώνυµου) ή µεταξύ στοιχείων διαφορετικών ορολογικών εγγραφών 

(π.χ. σύνδεση εννοιών µέσω των εννοιακών σχέσεων. Σε αυτό το είδος των 

συνδέσεων απαιτείται η δήλωση του στοιχείου-στόχου (π.χ. ISDN 

(συντοµοµορφή του) � (στοιχείο - στόχος) id86=ψηφιακό δίκτυο 

ενοποιηµένων υπηρεσιών). Στην περίπτωση αυτών των συνδέσεων η σχέση 

µεταξύ δύο ή περισσότερων στοιχείων γίνεται µέσω των όρων στη γλώσσα 

που θα επιλέγει ο κωδικοποιητής. Οι όροι σε αυτούς τους καταλόγους 

επιλογής θα πρέπει να φέρουν την τιµή «Προτιµώµενος» στο στοιχείο 

«∆ιαβάθµιση αποδεκτότητας»· για όσους όρους δεν υπάρχει κωδικοποιηµένη 

αυτή η πληροφορία το σύστηµα θα επιλέγει τυχαία τον πρώτο από µία σειρά 

συνωνύµων στην ίδια γλώσσα. Όταν το στοιχείο –στόχος για µια σύνδεση 

δεν υπάρχει, το σύστηµα πρέπει να ρωτάει το χρήστη αν θέλει να 

δηµιουργήσει νέα εγγραφή. 
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3. Συνδέσεις στοιχείων µε  βιβλιογραφικές πηγές, εξωγλωσσικές 

πληροφορίες ή γλώσσες τεκµηρίωσης, που βρίσκονται σε άλλη βάση 

δεδοµένων, σε άλλο σηµείο του δικτύου ή στον παγκόσµιο ιστό. Οι συνδέσεις 

αυτές γίνονται µέσω κάποιου URL, FPI ή άλλης υπερζεύξης (hyperlink).  

Οι γλωσσολόγοι και ειδικοί του πεδίου που θα αναλάβουν την κωδικοποίηση των 

ορολογικών δεδοµένων θα πρέπει να συµπληρώνουν για κάθε ορολογική εγγραφή 

τις εξής πληροφορίες µε βάση το ακόλουθο  σχεδιότυπο. Κατά την περιγραφή των 

οντοτήτων και των συνδέσεών τους διευκρινίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες, που 

θεωρούνται απαραίτητες για το σχεδιασµό της βάσης δεδοµένων και για την 

κωδικοποίηση των δεδοµένων: 

• Επαναληψιµότητα: πόσες φορές επαναλαµβάνεται µία οντότητα ή µια 

σύνδεση. 

• Υποχρεωτικότητα: 1. αν µία οντότητα είναι υποχρεωτική στην ορολογική 

εγγραφή (Υ), και 2. αν ένα πεδίο µιας οντότητας είναι υποχρεωτικό για τη 

δηµιουργία αυτής της οντότητας17 (ΥΠρ). 

Σχεδιότυπο κωδικοποίησης ορολογικής πληροφορίας 

CPNUM αναγνωριστικό έννοιας Υ 

θεµατικό πεδίο το θεµατικό πεδίο του συγκεκριµένου λεξιλογίου Υ 

θεµατικό 
υποπεδίο 

το θεµατικό πεδίο του συγκεκριµένου λεξιλογίου  

ορισµός ή 
επεξηγηµατική 
σηµείωση 

ο ορισµός της έννοιας στα αγγλικά ή στα ελληνικά 
αν υπάρχει 

 

γλώσσα επιλογή γλώσσας για καθέναν από τους όρους και 
τις σχετικές µε τον όρο πληροφορίες που 
αντιστοιχούν στην οριζόµενη έννοια, π.χ. 
Ελληνικά ή Αγγλικά 

Υ 

TRNUM αναγνωριστικό όρου  

όρος  η γραφηµατική µορφή του όρου Υ, Ε 

µορφή όρου 
επιλογή µιας τιµής από τον κατάλογο «µορφή 
όρου» : συνώνυµο, αρκτικόλεξο, ακρώνυµο, 
συντετµηµένη µορφή, µονολεκτική συντοµολογία, 
παραλλαγή, ξένος όρος σύµβολο, µεταγραφή, 
µεταγραµµατισµός 

 

                                                

17
 Μία οντότητα µπορεί να είναι υποχρεωτική υπό προϋποθέσεις (ΥΠρ). Η κάλυψη από το 

σύστηµα της υποχρεωτικότητας υπό προϋποθέσεις προκύπτει ως σχεδιαστική ανάγκη για τη 
δηµιουργία ενός ευέλικτου εργαλείου που θα µπορεί να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές 
απαιτήσεις της κωδικοποίησης πληροφοριών για κάθε όρο (π.χ. απαίτηση για κωδικοποίηση 
των συστατικών όταν πρόκειται για πολυλεκτικό σύµπλοκο όρο. Η πρόταση για την 
αντιµετώπιση των περιορισµών που µπορεί να θέτει η υποχρεωτικότητα ή µη µιας οντότητας 
είναι ο προσδιορισµός της ελάχιστης δυνατής υποχρεωτικότητας για κάποιες οντότητες. 



Ε.Π. «Κ.τ.Π.»   

Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ» Πράξη «Επεξεργασία εικόνων, 
ήχου και γλώσσας» 

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

 

Π2: Μοντέλο Αναπαράστασης Οντολογίας 

 
 

47 

τύπος όρου 
επιλογή µιας τιµής από τον κατάλογο «τύπος 
όρου» : απλός µονολεκτικός, µονολεκτικός 
σύµπλοκος, πολυλεκτικός σύµπλοκος, φράση  

Υ 

συγκείµενο απόσπασµα κειµένου στο οποίο απαντάται ο όρος 
ή υπερζεύξη µε το κείµενο 

 

συστατικό όρου 
1-ν 

γραφηµατική µορφή για καθένα από τα συστατικά 
που αποτελούν έναν πολυλεκτικό σύµπλοκο όρο 

ΥΠρ 

ισοδύναµη 
γραµµατική 
κατηγορία 

επιλογή τιµής από τον κατάλογο «γραµµατική 
κατηγορία» για κάθε όρο ή, αν πρόκειται για 
πολυλεκτικό σύµπλοκο όρο, επιλογή τιµής για 
καθένα από τα συστατικά του όρου 

ΥΠρ 

ισοδύναµο 
γένος 

επιλογή τιµής από τον κατάλογο «γένος» για τους 
µονολεκτικούς όρους που είναι ουσιαστικά η 
επίθετα, ή, αν πρόκειται για πολυλεκτικό 
σύµπλοκο όρο, επιλογή τιµής για καθένα από τα 
συστατικά του όρου που είναι ουσιαστικό ή 
επίθετο 

ΥΠρ 

ισοδύναµος 
αριθµός 

επιλογή τιµής από τον κατάλογο «αριθµός» για 
τους µονολεκτικούς όρους που είναι ουσιαστικά η 
επίθετα, ή, αν πρόκειται για πολυλεκτικό 
σύµπλοκο όρο, επιλογή τιµής για καθένα από τα 
συστατικά του όρου που είναι ουσιαστικό ή 
επίθετο 

ΥΠρ 

ισοδύναµη 
πτώση 

επιλογή τιµής από τον κατάλογο «πτώση» για 
τους µονολεκτικούς όρους που είναι ουσιαστικά η 
επίθετα, ή, αν πρόκειται για πολυλεκτικό 
σύµπλοκο όρο, επιλογή τιµής για καθένα από τα 
συστατικά του όρου που είναι ουσιαστικό ή 
επίθετο 

ΥΠρ 

γεωγραφική 
χρήση 

επιλογή τιµής από τον κατάλογο «γεωγραφική 
χρήση» µόνο για τους αγγλικούς όρους 

 

χρονικός 
χαρακτηρισµός 

απόδοση της τιµής «απαρχαιωµένος» µόνο για 
τους όρους που δε βρίσκονται σε κοινή χρήση 

 

επίπεδο 
γλώσσας 

επιλογή τιµής από τον κατάλογο «επίπεδο 
γλώσσας» :  επίσηµο, ανεπίσηµο 

 

συχνότητα αριθµός εµφανίσεων ενός όρου στα κείµενα  

διαβάθµιση 
αποδεκτότητας 
όρου 

επιλογή τιµής από τον κατάλογο «διαβάθµιση 
αποδεκτότητας όρου»: προτιµώµενος, δεκτός, 
αδόκιµος 
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666    ΑΑΑ ΝΝΝ ΑΑΑ ΠΠΠ ΑΑΑ ΡΡΡ ΑΑΑ ΣΣΣ ΤΤΤ ΑΑΑ ΣΣΣ ΗΗΗ    ∆∆∆ ΕΕΕ ∆∆∆ ΟΟΟ ΜΜΜ ΕΕΕ ΝΝΝ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΣΣΣ ΧΧΧ ΕΕΕ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΜΜΜ ΕΕΕ    

ΤΤΤ ΙΙΙ ΣΣΣ    ΕΕΕ ΝΝΝ ΝΝΝ ΟΟΟ ΙΙΙ ΕΕΕ ΣΣΣ    ΤΤΤ ΗΗΗ ΣΣΣ    ΟΟΟ ΝΝΝ ΤΤΤ ΟΟΟ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΙΙΙ ΑΑΑ ΣΣΣ    ««« ΙΙΙ ΑΑΑ ΤΤΤ ΡΡΡ ΟΟΟ ΛΛΛ ΕΕΕ ΞΞΞ ΗΗΗ »»»    

6.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Η φάση προδιαγραφών του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ εστιάζει στην προετοιµασία της οντολογίας 
πυρήνα των σηµασιολογικών τύπων, του συνόλου των τυπικών εργαλείων για την 
περιγραφή των ορολογικών δεδοµένων, αλλά και στο σχεδιασµό δοµηµένων οµάδων 
σηµασιολογικής πληροφορίας, τα σχεδιότυπα, που θα καθοδηγήσουν τους ειδικούς 
του βιοϊατρικού τοµέα και θα εξασφαλίσουν συνέπεια και συστηµατικότητα κατά την 
κωδικοποίηση. Το αποτέλεσµα αυτής της εργασίας είναι το σύνολο των σχεδιοτύπων 
που συνοδεύουν αυτή τη φάση των προδιαγραφών και παρουσιάζονται αναλυτικά 
στην Ενότητα 8 της παρούσας αναφοράς. Τα σχεδιότυπα θα διευκολύνουν τη 
διαδικασία της κωδικοποίησης της οντολογικής πληροφορίες εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ένα οµοιόµορφο ποσό πληροφοριών που θα κωδικοποιηθεί για τις 
έννοιες της βιοϊατρικής στα ελληνικά και στα αγγλικά.  
 

Η γενική φιλοσοφία που έχει καθοδηγήσει το µοντέλο είναι να αναπτυχθεί ένα 
ενοποιηµένο σύστηµα βασισµένο σε µια οµοιόµορφη προσέγγιση για την 
κωδικοποίηση των διαφορετικών εννοιών. Οι προδιαγραφές στηρίζονται στην 
παραδοχή ότι ένας σηµασιολογικός τύπος λαµβάνεται ως µια συστάδα δοµηµένων 
σηµασιολογικών πληροφοριών. Η κύρια υπόθεση πίσω από την ανάπτυξη των 
προδιαγραφών µπορεί να συνοψιστεί ως εξής:  

Κάθε έννοια αντιστοιχεί σε ένα δεδοµένο σηµασιολογικό τύπο. Κάθε σηµασιολογικός 
τύπος είναι µια συστάδα δοµηµένων πληροφοριών. Οι σηµασιολογικοί τύποι 
διαφέρουν από την άποψη του αριθµού και του είδους των πληροφοριών που τους 
χαρακτηρίζουν. Με άλλα λόγια, οι έννοιες διαφέρουν στο βαθµό της πολυπλοκότητάς 
τους, ο οποίος είναι ρητά µέρος του σηµασιολογικού τύπου τους.  
 
∆ιακρίνουµε τις οντότητες που αποτελούν τον κορµό του γενικού µοντέλου και 
συζητούνται στα επόµενα κεφάλαια:  

• Έννοια: Για κάθε έννοια θα ορίζεται ένας σηµασιολογικός τύπος καθώς και 
άλλα είδη των πληροφοριών που προορίζονται να προσδιορίσουν το 
περιεχόµενο, τη δοµή της και τις σχέσεις της µε άλλες έννοιες. Οι όροι που 
κατασηµαίνουν τις ίδιες έννοιες στα ελληνικά και στα αγγλικά θα έχουν τον 
ίδιο σηµασιολογικό τύπο. Για παράδειγµα, η έννοια «τροφική δηλητηρίαση» 
θα λάβει το σηµασιολογικό τύπο «Τραυµατισµός και δηλητηρίαση». Οι 
πληροφορίες που διαµορφώνουν το περιεχόµενο των εννοιών έχει 
προβλεφτεί να αποτελέσουν τη βάση για µελλοντικές πολύγλωσσες 
συνδέσεις της οντολογίας του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ µε άλλες οντολογίες στα αγγλικά.  

 

• Σηµασιολογικός Τύπος: Αντιστοιχεί σε έναν κόµβο στο σηµασιολογικό 
δίκτυο του UMLS.  

 

• Σχέσεις: Πρόκειται για τις συνδέσεις µεταξύ των σηµσιολογικών τύπων και 
κατ΄ επέκταση των εννοιών. 
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• Σχεδιότυπο: Μια σχηµατική δοµή που ο ειδικός θα χρησιµοποιεί για να 
κωδικοποιήσει µια δεδοµένη έννοια. Τα σχεδιότυπα παρουσιάζουν µε τυπικό 
τρόπο την πληροφορία που θα πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε 
σηµασιολογικό τύπο, όπως το θεµατικό πεδίο, τον υπερτασσόµενο 
σηµασιολογικό τύπο (προσδιορίζοντας έτσι τη θέση της έννοιας στην 
ιεραρχία), την επεξηγηµατική σηµείωση και πέντε γενικές κατηγορίες σχέσεων 
µε βάση τις οποίες συχετίζονται οι έννοιες µεταξύ τους. Ένα σύνολο 135 
σχεδιοτύπων έχει προετοιµαστεί κατά τη διάρκεια της φάσης των 
προδιαγραφών στο ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ.  

6.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

Οι παρακάτω είναι οι ορισµοί της βασικής ορολογίας που χρησιµοποιείται για την 
περιγραφή του σηµασιολογικού-οντολογικού µοντέλου αναπαράστασης που 
περιγράφεται στο παρόν κείµενο και αποτελεί µεταφορά και προσαρµογή στα 
ελληνικά του εννοιολογικού µοντέλου του UMLS. Κρίνονται απαραίτητοι, αφενός ως 
βοήθηµα στους ορολόγους και ειδικούς του γνωστικού πεδίου της βιοϊατρικής που θα 
κληθούν να κωδικοποιήσουν οντολογική πληροφορία στο πλαίσιο του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ, 
αφετέρου ως καθορισµός της φιλοσοφίας και της λειτουργίας του συγκεκριµένου 
µοντέλου. Για τη διατύπωση των ορισµών αλλά για και την επιλογή της σχετικής 
ορολογίας δεν περιοριστήκαµε στη σχετική βιβλιογραφία του Σηµασιολογικού 
∆ικτύου του UMLS, αλλά συµβουλευτήκαµε επίσης εργασίες που ανήκουν στο 
ευρύτερο πλαίσιο της οντοκεντρικής µοντελοποίησης, όπως είναι το Εννοιολογικό 
Μοντέλο Αναφοράς (CRM) του CIDOC, µιας τυπικής οντολογίας στον τοµέα της 
πολιτισµικής τεκµηρίωσης, στην ορολογία του  RDF (Recource Descritpion 
Framework),  στη δοµή και φιλοσοφία του Protégé, αλλά και στα πρότυπα ISO 1087-
1 και ISO 704, τα οποία αφορούν την τυποποίηση της ορολογίας των εννοιών του 
πεδίου της Ορολογίας. Σε ορισµένες περιπτώσεις παρουσιάζονται για την ίδια έννοια 
εναλλακτικοί όροι, που χρησιµοποιούνται σε διαφορετικές εφαρµογές των 
οντολογιών. Ο στόχος είναι να καταδειχθεί ότι η διαφορετική ορολογία σε αυτές τις 
περιπτώσεις δεν οφείλεται απαραίτητα σε διαφορετική φιλοσοφία ή διαφορετικές 
σχεδιαστικές αρχές, αλλά στην ορολογική χαλαρότητα που χαρακτηρίζει συχνά την 
περιγραφή των αντικειµένων και των διεργασιών στις διαθεµατικές προσεγγίσεις. 
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αντικείµενο18 Ένα αντικείµενο ορίζεται ως οτιδήποτε είναι αντιληπτό 
µέσω των αισθήσεων ή συλληπτό µε το νου. Μερικά 
αντικείµενα, που είναι συγκεκριµένα, όπως µια µηχανή, ένα 
διαµάντι ή ένα ποτάµι, θεωρούνται υλικά· άλλα αντικείµενα 
θεωρούνται άυλα ή αφηρηµένα, όπως κάθε δήλωση 
χρηµατοοικονοµικού σχεδιασµού, η βαρύτητα, η 
ρευστότητα, ένας λόγος µετατροπής· ενώ άλλα θεωρούνται 
καθαρά φανταστικά, για παράδειγµα ένας µονόκερος, η 
φιλοσοφική λίθος ή ένας χαρακτήρας λογοτεχνικού έργου. 
Τα αντικείµενα υποτίθεται ότι υπάρχουν και η προσοχή στο 
παρόν πλαίσιο εστιάζεται στο πώς πραγµατευόµαστε τα 
αντικείµενα για τη δηµιουργία δοµηµένων συστηµάτων για 
την αναπαράσταση της γνώσης. 

σηµασιολογικός τύπος, 
κόµβος  
κλάση, 
έννοια, 
 

Ο σηµασιολογικός τύπος είναι η µονάδα γνώσης που 
αντιστοιχεί σε ένα µοναδικό συνδυασµό χαρακτηριστικών, 
δηλαδή νοητικών αφαιρέσεων µιας ιδιότητας ενός 
αντικειµένου ή µιας οµάδας αντικειµένων. Οι 
σηµασιολογικοί τύποι δε συνδέονται απαραίτητα µε 
ιδιαίτερες γλώσσες. Επηρεάζονται, όµως, από το κοινωνικό 
ή πολιτισµικό υπόβαθρο το οποίο συχνά οδηγεί σε 
διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις. Ο σηµασιολογικός τύπος 
στην ορολογία των  δικτύων καλείται και κόµβος. Ο 
σηµασιολογικός τύπος αντιστοιχεί σε δύο ή περισσότερα 
αντικείµενα τα οποία αποτελούν οµάδα επειδή έχουν κοινά 
χαρακτηριστικά ή ιδιότητες. Στην κλασική λογική και στην 
Ορολογία τα χαρακτηριστικά αυτά διατυπώνονται µέσα 
στους ορισµούς, που αποτελούν την περιγραφική δήλωση 
των εννοιών ή των σηµασιολογικών τύπων. Στο πλαίσιο 
τούτης της προσέγγισης, όπως έχει ήδη διατυπωθεί και στο 
µοντέλο αναπαράστασης των όρων, θεωρούµε ότι δεν είναι 
εφικτή η παρουσίαση των χαρακτηριστικών των 
σηµασιολογικών τύπων µε την αυστηρή µορφή του ορισµού, 
και για το λόγο αυτό το κείµενο που θα τα περιγράφει 
ονοµάζεται επεξηγηµατική σηµείωση. 
Το σύνολο των χαρακτηριστικών που συνιστούν το 
σηµασιολογικό τύπο ονοµάζεται ένταση ή βάθος. Η έκταση 
ή το πλάτος ενός σηµασιολογικού τύπου είναι όλα τα 
αντικείµενα που αντιπροσωπεύει ο σηµασιολογικός τύπος. 
Το πλήθος των αντικειµένων αυτών (δηλαδή ο πληθικός 
αριθµός του µαθηµατικού συνόλου) δεν είναι κατ’ ανάγκην 
ίσο µε έναν πεπερασµένο αριθµό. 
 
Κάθε στοιχείο που ανήκει σε ένα σηµασιολογικό τύπο 
λέγεται πραγµάτωση του σηµασιολογικού τύπου. Η ένταση 
και η έκταση ενός σηµασιολογικού τύπου είναι 

                                                

18
 Με εντονότυπους χαρακτήρες παρουσιάζεται ο όρος στην αριστερή στήλη όπως 

χρησιµοποιείται στο περιγραφόµενο µοντέλο. Οι εντονότυποι χαρακτήρες στον ορισµό που 
δίνεται στη δεξιά στήλη παραπέµπουν σε έννοιες που ορίζονται σε άλλο σηµείο του πίνακα. 
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αλληλοεξαρτώµενες. Για παράδειγµα, τα χαρακτηριστικά 
που σχηµατίζουν το σηµασιολογικό τύπο «Φυσικό 
Αντικείµενο» καθορίζουν την έκταση του σηµασιολογικού 
τύπου «Φυσικό Αντικείµενο», δηλαδή εκείνα τα αντικείµενα 
που καλύπτονται από το «Φυσικό Αντικείµενο», και 
αντίστροφα: τα κοινά χαρακτηριστικά όλων των αντικειµένων 
που περιλαµβάνονται στην έκταση του σηµασιολογικού 
τύπου «Φυσικό Αντικείµενο» αποτελούν στοιχεία της 
έντασης του σηµασιολογικού τύπου «Φυσικό Αντικείµενο».  
 
Οι σηµασιολογικοί τύποι δεν είναι πάντοτε ανεξάρτητοι και 
ξένοι, αλλά ενδέχεται να εµφανίζουν µεταξύ τους διάφορες 
σχέσεις, δηλαδή οµοιότητες ή διαφορές ή αλληλεξαρτήσεις 
στα χαρακτηριστικά τους που έχουν ως αποτέλεσµα τη 
σύνδεση ή τη συνάφεια στην ένταση και/ή στην έκτασή τους. 
Οι σχέσεις µεταξύ των σηµασιολογικών τύπων στην 
ορολογία των δικτύων αποτελούν τους συνδέσµους. 
 
Το σηµασιολογικό δίκτυο του UMLS περιλαµβάνει 134 
σηµασιολογικούς τύπους οι οποίοι εκφράζονται µέσω 2 
µονοκληρονοµικών ιεραρχιών, εκ των οποίων η µία αφορά 
τις οντότητες (entities) και η άλλη τα συµβάντα (events). 

σηµασιολογικός 
υποτύπος, 
υποτασσόµενος 
σηµασιολογικός τύπος, 
υποδέντρο, 
παιδί, 
υποκλάση 

Ο σηµασιολογικός υποτύπος είναι ο υποτασσόµενος 
σηµασιολογικός τύπος σε µια σχέση γένους-είδους 
(ειδογονική σχέση),  αυτός που ανήκει σε χαµηλότερη 
στάθµη. Ως στάθµη (ιεραρχική στάθµη) εδώ εννοούµε τη 
θέση σε µια κατακόρυφη κλίµακα διαβάθµισης (ιεραρχίας), 
στην οποία υπάρχει η κατεύθυνση από το χαµηλό στο 
υψηλό, ή από κάτω προς τα άνω, και η αντίθετή της. Η 
σχέση γένους-είδους  ή σχέση "is_a" είναι η ιεραρχική 
σχέση µεταξύ δύο σηµασιολογικών τύπων στην οποία η 
ένταση του υποτασσόµενου σηµασιολογικού τύπου 
περιλαµβάνει την ένταση του υπερτασσσόµενου 
σηµασιολογικού τύπου, και διαθέτει τουλάχιστον ένα 
επιπλέον χαρακτηριστικό σε σχέση µε τον υπερτασσόµενο 
σηµασιολογικού τύπο. Η σχέση  "is_a" είναι ο βασικός 
σύνδεσµος για την ιεραρχία των τύπων στο σηµασιολογικό 
δίκτυο. Στο συγκεκριµένο µοντέλο και στην ορολογία των 
δικτύων κάθε υποτασσόµενος σηµασιολογικός είναι παιδί 
ενός µόνον άµεσου ή πλησιέστερου υπερτασσόµενου 
σηµασιολογικού τύπου, που θεωρείται ο γονέας του. Η 
σχέση γένους-είδους είναι σχέση µεταβατική. 
 
Οι σχέσεις δηλώνονται µεταξύ των σηµασιολογικών τύπων 
υψηλής στάθµης στο δίκτυο όποτε είναι δυνατόν και 
κληρονοµούνται  (κληρονοµικότητα) γενικά µέσω της 
"is_a" σχέσης από όλους τους σηµασιολογικούς υποτύπους 
εκείνων των τύπων. Για παράδειγµα, η σχέση «διαδικασία» 
αποδίδεται στους σηµασιολογικούς τύπους «Βιολογική 
Λειτουργία» και «Οργανισµός», και εποµένως, υφίσταται 
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επίσης µεταξύ του «Οργάνου ή της Λειτουργίας Ιστού» (που 
είναι µια «Φυσιολογική Λειτουργία», που είναι µια "Βιολογική 
Λειτουργία") και στο «Ζώο» (που είναι ένας «Οργανισµός»). 
Η σχέση γένους-είδους δηλώνει ότι ο υπερτασσόµενος 
τύπος είναι το γένος και ο υποτασσόµενος τύπος είναι το 
είδος και µπορεί να µεταφραστεί µε το ότι το <γένος> 
περιλαµβάνει <το είδος>. Η σχέση is_a δηλώνει ότι ο 
υποτασσόµενος τύπος είναι το είδος ενός υπερτασσόµενου 
τύπου που είναι το γένος και µπορεί, για παράδειγµα, να 
αποδοθεί ως εξής: ο «Άνθρωπος» <είναι_είδος> 
«Θηλαστικό». Απαιτούνται περισσότερα χαρακτηριστικά για 
να αναγνωριστεί ένα στοιχείο ως «Άνθρωπος» απ’ ό,τι για 
να αναγνωριστεί ως «Θηλαστικό». 

σηµασιολογικός 
υπερτύπος, 
υπερτασσόµενος 
σηµασιολογικός τύπος, 
γονέας, 
υπερκλάση 
 

Ο σηµασιολογικός υπερτύπος είναι ο υπερτασσόµενος 
τύπος που ανήκει στην υψηλότερη στάθµη σε µια σχέση 
γένους-είδους (ειδογονική σχέση). Ενώ στην Ορολογία και 
στην κλασική λογική αναγνωρίζονται δύο βασικές 
περιπτώσεις υπερτασσόµενoυ σηµασιολογικού τύπου το 
γένος και το όλον, στο παρόν σηµασιολογικό δίκτυο, επειδή 
ως ιεραρχική σχέση θεωρείται µόνο η σχέση γένους-είδους 
και όχι η µεριστική σχέση (part-whole relationship), ο 
υπερτασσόµενος σηµασιολογικός τύπος είναι το γένος. Το 
γεγονός ότι η σχέση γένους-είδους ουσιαστικά δε 
διαφοροποιείται στο σηµασιολογικό δίκτυο του UMLS 
δηµιουργεί µια σειρά προβληµάτων (Smith et al. (2005)), 
όπως για παράδειγµα ότι  οι «ρίζες ενός φυτού», όπως και 
τα «φύλλα ενός φυτού» είναι_είδος «φυτό», δηλώσεις οι 
οποίες αντίκεινται σε αντικειµενικές κατηγοριοποιήσεις της 
γνώσης.  
 
Ο υπερτασσόµενος σηµασιολογικός τύπος ως γένος 
περιέχει τις πραγµατώσεις των υποτασσόµενων 
σηµασιολογικών τύπων και µπορεί να διαθέτει επιπλέον 
πραγµατώσεις, οι οποίες δεν ανήκουν σε κανέναν από τους 
υποτασσόµενους σηµασιολογικούς τύπους. Ο 
υπερτασσόµενος σηµασιολογικός τύπος έχει µικρότερη 
ένταση από την ένταση οποιουδήποτε από τους 
υποτασσόµενους σηµασιολογικούς τύπους του. Στο 
συγκεκριµένο µοντέλο και στην ορολογία των δικτύων κάθε 
υπερτασσόµενος σηµασιολογικός έχει ένα ή περισσότερα 
παιδιά, δηλαδή άµεσα υποτασσόµενους σηµασιολογικούς 
τύπους, των οποίων θεωρείται ο γονέας τους. Η σχέση 
γένους-είδους δηλώνει ότι ο υπερτασσόµενος τύπος είναι το 
γένος και ότι ο υποτασσόµενος τύπος είναι το είδος και 
µπορεί να µεταφραστεί µε το ότι το <γένος> περιλαµβάνει 
<το είδος>, για παράδειγµα : η «Ανατοµική ∆οµή» 
<περιλαµβάνει> την «Εµβρυική ∆οµή». Απαιτούνται 
λιγότερα χαρακτηριστικά προκειµένου να αναγνωριστεί ένα 
στοιχείο ως «Ανατοµική ∆οµή» απ’ ό,τι για να αναγνωριστεί 
ως «Εµβρυική ∆οµή». 
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Οι έννοιες του Μεταθησαυρού του UMLS χαρακτηρίζονται 
µε βάση τον πιο συγκεκριµένο διαθέσιµο σηµασιολογικό 
τύπο στην ιεραρχία. Έτσι, για παράδειγµα, τo υποδέντρο 
κάτω από τον κόµβο «Φυσικό Αντικείµενο» περιλαµβάνει 
την έννοια «Κατασκευασµένο Αντικείµενο». Η έννοια 
«Κατασκευασµένο Αντικείµενο» µε τη σειρά της έχει µόνο 
δύο παιδιά, την «Ιατρική Συσκευή" και την «Ερευνητική 
Συσκευή". Είναι σαφές ότι υπάρχουν κατασκευασµένα 
αντικείµενα εκτός από τις ιατρικές συσκευές και τις 
ερευνητικές συσκευές. Για να αποφευχθεί ο αριθµός των 
πρόσθετων υποτασσόµενων σηµασιολογικών τύπων για την 
κατηγοροποίηση των κατασκευασµένων αντικειµένων, στις 
έννοιες που δεν είναι ούτε «ιατρικές συσκευές» ούτε 
«ερευνητικές συσκευές» αποδίδεται απλώς ο άµεσα 
υπερτασσόµενος σηµασιολογικός τύπος «Κατασκευασµένο 
Αντικείµενο». 

παρατασσόµενος 
σηµασιολογικός τύπος, 
αδέλφια 

Ο παρατασσόµενος σηµασιολογικός τύπος έχει τον ίδιο 
πλησιέστερο υπερτασσόµενο σηµασιολογικό τύπο και το 
ίδιο κριτήριο υποδιαίρεσης µε κάποιο άλλο σηµασιολογικό 
τύπο σε δεδοµένο σύστηµα εννοιών. Για παράδειγµα, ο 
υπερτασσόµενος σηµασιολογικός τύπος «Άνθρωπος» µε 
κριτήριο υποδιαίρεσης το «φύλο, αρσενικό ή θηλυκό» δίνει 
τους υποτασσόµενους σηµασιολογικούς τύπους «Άνδρας» 
και «Γυναίκα». ∆ηλαδή ο «Άνδρας» έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά του «Ανθρώπου» και επιπλέον το διακριτικό 
χαρακτηριστικό «έχει φύλο αρσενικό», ενώ η «Γυναίκα» έχει 
όλα τα χαρακτηριστικά του «Ανθρώπου» και επιπλέον το 
διακριτικό χαρακτηριστικό «Έχει φύλο θηλυκό». Οι τύποι 
«Άνδρας» και «Γυναίκα» είναι παρατασσόµενοι 
σηµασιολογικοί τύποι και είναι αδέλφια µεταξύ τους. 

ένταση, 
βάθος 

Η ένταση ή το βάθος ενός σηµασιολογικού τύπου είναι το 
(µαθηµατικό) σύνολο των χαρακτηριστικών βάσει των 
οποίων ορίζεται ένας σηµασιολογικός τύπος. Εδώ δεν 
πρόκειται για το σύνολο όλων των υπαρκτών ή δυνατών 
χαρακτηριστικών των αντικειµένων τα οποία 
αντιπροσωπεύει ένας σηµασιολογικός τύπος, τα οποία εν 
γένει δεν γνωρίζουµε, – αλλά τουλάχιστον το σύνολο των 
ουσιωδών χαρακτηριστικών. Η ένταση ενός σηµασιολογικού 
τύπου περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά, 
που είναι κοινά σε όλες τις πραγµατώσεις του. 
Τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά δε χρειάζεται να 
διατυπωθούν αναλυτικά µε λογικούς όρους, αλλά µπορούν 
απλώς να περιγραφούν σε µία επεξηγηµατική σηµείωση, η 
οποία περιγράφει µια κοινή σύλληψη του σηµασιολογικού 
τύπου από τους ειδικούς του θεµατικού πεδίου. 

έκταση, 
πλάτος 

Η έκταση ή το πλάτος µιας έννοιας είναι το (µαθηµατικό) 
σύνολο που έχει ως στοιχεία (µέλη) όλα τα αντικείµενα που 
αντιπροσωπεύει ο σηµασιολογικός τύπος, όσα δηλαδή είναι 
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δυνατό να αντιληφθούµε ή να διανοηθούµε ότι διαθέτουν 
εκείνον το συνδυασµό χαρακτηριστικών  που αποτελούν την 
ένταση του σηµασιολογικού τύπου. Το πλήθος των 
αντικειµένων αυτών (δηλαδή ο πληθικός αριθµός του 
µαθηµατικού συνόλου) δεν είναι κατ’ ανάγκην ίσο µε έναν 
πεπερασµένο αριθµό, αφού είναι πέρα από τις δυνατότητές 
µας να γνωρίζουµε όλες τις πραγµατώσεις του 
σηµασιολογικού τύπου στον κόσµο. Ένα σύστηµα 
πληροφόρησης ενδέχεται ανά πάσα στιγµή να αναφέρεται 
σε ορισµένες πραγµατώσεις ενός σηµασιολογικού τύπου, 
που αποτελούν υποσύνολο της έκτασής του. 

πραγµάτωση Η πραγµάτωση ενός σηµασιολογικού τύπου είναι ένα 
στοιχείο το οποίο διαθέτει τα χαρακτηριστικά που 
αντιστοιχούν στην ένταση του σηµασιολογικού τύπου στον 
οποίο ανήκει. Για παράδειγµα, η «φεριττίνη» είναι 
πραγµάτωση του σηµασιολογικού τύπου «Πρωτεΐνη». Όταν 
αναφερόµαστε σε ένα ιδιαίτερο αντικείµενο χωρίς αυτό να 
είναι παρόν και να υπόκειται εκείνη τη στιγµή στην αντίληψή 
µας, τότε ουσιαστικά ανατρέχουµε στην αποθηκευµένη 
γνώση που έχουµε στο µυαλό µας γι’ αυτό το ιδιαίτερο 
αντικείµενο, αναφερόµαστε δηλαδή στην έννοια που έχουµε 
στο µυαλό µας για το αντικείµενο αυτό. Όταν η έννοια αυτή 
καλύπτει (αντιπροσωπεύει) αυτό και µόνο το αντικείµενο και 
κανένα άλλο, λέµε ότι πρόκειται για µια ατοµική έννοια. Το 
πλάτος της ατοµικής έννοιας είναι ένα µαθηµατικό σύνολο 
µε ένα µόνο µέλος, ένα µονοµελές µαθηµατικό σύνολο. 
Όταν αναφερόµαστε σε κάποιο µη ιδιαίτερο αντικείµενο ως 
µέλος µιας οµάδας αντικειµένων (που µπορεί δηλαδή να 
είναι οποιοδήποτε µέλος της οµάδας), τότε ουσιαστικά 
ανατρέχουµε στην αποθηκευµένη γνώση που έχουµε στο 
µυαλό µας και είναι κοινή για όλα τα αντικείµενα της οµάδας, 
αναφερόµαστε δηλαδή στην έννοια  που έχουµε στο µυαλό 
µας για όλα µαζί τα αντικείµενα της οµάδας. Η έννοια αυτή 
καλύπτει (αντιπροσωπεύει) το οποιοδήποτε µέλος της 
οµάδας αυτής· λέµε, λοιπόν, ότι πρόκειται για µια γενική 
έννοια. Το πλάτος της γενικής έννοιας είναι ένα µαθηµατικό 
σύνολο µε περισσότερα του ενός µέλη, ένα πολυµελές 
µαθηµατικό σύνολο. Για παράδειγµα, ο µηρός είναι µια 
έννοια που αντιπροσωπεύει το σύνολο όλων των µηρών, 
ωστόσο, ο δεξιός µηρός του ασθενή Χ είναι µια 
πραγµάτωση της έννοιας «µηρός». 
 
Ενώ στο σηµασιολογικό δίκτυο που χρησιµοποιείται ως 
βάση του οντολογικού µοντέλου στο οποίο θα στηριχθεί η 
κωδικοποίηση των ορολογικών δεδοµένων του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ 
περιγράφεται η δοµή και οι σχέσεις µεταξύ των γένιων και 
σε υψηλή στάθµη στην ιεραρχία σηµασιολογικών τύπων, η 
οντολογία του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ θα εµπλουτιστεί µε πληροφορίες 
που θα αφορούν τη δοµή και τις σχέσεις των είδιων 
πραγµατώσεων αυτών των σηµασιολογικών τύπων. Οι 
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πραγµατώσεις αυτές θα είναι στην πλειονότητά τους γενικές 
έννοιες, άρα υψηλότερης στάθµης εννοιακή πληροφορία 
όπως στην περίπτωση του «µηρού», είτε, σπανιότερα 
ατοµικές έννοιες, όπως στην περίπτωση, του «δεξιού µηρού 
του ασθενή Χ» ή στην περίπτωση ονοµάτων (π.χ. το όνοµα  
ενός οργανισµού στο χώρο της Υγείας). 

σχέση,  
σύνδεσµος, 
ιδιότητα, 
 

Οι έννοιες δεν είναι πάντοτε ανεξάρτητες και ξένες µεταξύ 
τους, αλλά ενδέχεται να εµφανίζουν µεταξύ τους διάφορες 
σχέσεις, δηλαδή οµοιότητες ή διαφορές ή αλληλεξαρτήσεις 
στα χαρακτηριστικά τους που έχουν ως αποτέλεσµα τη 
σύνδεση ή συνάφεια στην ένταση και/ή στην έκτασή τους. 
Πρωτεύοντα ρόλο στη διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ 
σηµασιολογικών πεδίων παίζει το θεµατικό πεδίο. Σύµφωνα 
µε την κλασική λογική αναγνωρίζονται δύο είδη σχέσεων: η 
λογική σχέση ή αλλιώς σχέση “is_a” και οι οντολογικές 
σχέσεις, οι οποίες σύµφωνα µε τους ορισµούς στο ISO 
1087-1 ονοµάζονται πραγµατολογικές σχέσεις ή συσχετικές 
σχέσεις.  
Στη σχέση “is_a” µεταξύ των σηµασιολογικών τύπων Α και 
Β, η ένταση του Β περιλαµβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του 
Α (δηλαδή ολόκληρη την ένταση του Α) και τουλάχιστον ένα 
επιπλέον διακριτικό χαρακτηριστικό. Στην έκτασή του ο Β 
περιλαµβάνει από τα αντικείµενα της έκτασης του Α µόνο 
εκείνα που διαθέτουν το πρόσθετο διακριτικό 
χαρακτηριστικό. Ο υπερτασσόµενος σηµασιολογικός τύπος 
Α είναι το γένος ενώ ο υποτασσόµενος σηµασιολογικός 
τύπος Β είναι το είδος. Αν προστεθεί και άλλο διακριτικό 
χαρακτηριστικό, η ένταση µεγαλώνει ενώ η έκταση µικραίνει 
και προκύπτει ο τύπος ∆ που αποτελεί είδος του Β. 
 
Στο παρόν πλαίσιο µε τον όρο σχέσεις αναφερόµαστε στις 
συσχετικές σχέσεις. Μια κατηγορία συσχετικών σχέσεων 
αφορούν εξάρτηση µεταξύ των σηµασιολογικών τύπων 
εξαιτίας της γειτνίασής τους στο φυσικό χώρο ή στο χρόνο ή 
σε άλλους (θεωρητικούς) χώρους. Σε πολλές περιπτώσεις η 
γειτνίαση παρουσιάζει διαδοχή (είναι ακολουθιακή) ενώ σε 
άλλες υπάρχει η σχέση αιτίου αποτελέσµατος. Σχέσεις 
αυτής της κατηγορίας είναι λ.χ. οι σχέσεις µεταξύ των 
εννοιών που αντιπροσωπεύουν:  

ενέργεια – όργανο 
ενέργεια, δράση – στόχος 
ενέργεια, δράση – δράστης, δρων 
ενέργεια, δράση – τόπος, θέση 
εργασία – εξοπλισµός 
εργασία – εργαλείο 
µέγεθος (φυσικό) – µονάδα (µέτρησης) 
πρώτη ύλη – προϊόν 
σήµα – φάσµα συχνοτήτων 
υλικό – κατάσταση 
υλικό αντικείµενο – υλικό 
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υλικό αντικείµενο – σχήµα 
υλικό αντικείµενο – µάζα 
υλικό αντικείµενο – κίνηση 
υλικό, ύλη, ουσία – ιδιότητα 
 

Κάθε σχέση στο σηµασιολογικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από 
µια ένταση, η οποία εκφράζεται σε µια επεξηγηµατική 
σηµείωση. Η σχέση έχει το ρόλο που έχει το κατηγόρηµα 
στη λογική  και καθορίζεται µε βάση δύο ορίσµατα, το 
σηµασιολογικό τύπο πηγή και το σηµασιολογικό τύπο 
στόχο : SemType1 <relation> SemType2. 
 
∆εν έχει σηµασία ποιος από τους δύο  σηµασιολογικούς 
τύπου επιλέγεται ως πηγή και ποιος ως στόχος, γιατί οι 
σχέσεις εµφανίζονται σε ζεύγη για να αντιπροσωπεύσουν 
µια σχέση και την αντίστροφη σχέση της. Για παράδειγµα,  
«Μέρος σώµατος, Όργανο ή Τµήµα Οργάνου» <είναι η θέση 
του/της> «Νεοπλασµατικής ∆ιεργασίας» και, αντίστροφα, η 
«Νεοπλασµατική ∆ιεργασία» < έχει τη θέση στο/στη> 
«Μέρος σώµατος, Όργανο ή Τµήµα Οργάνου».  
Με άλλα λόγια µια σχέση µπορεί να ερµηνευτεί και προς τις 
δύο κατευθύνσεις µε δύο διαφορετικές αλλά αλληλένδετες 
ερµηνείες. Ωστόσο, κάποιες σχέσεις είναι από τη φύση τους 
αντίστροφες (π.χ. «συσχετίζεται µε»). Οι σχέσεις αυτές 
αποκαλούνται συµµετρικές.  
 
Οι σχέσεις οργανώνονται και αυτές σε µια ιεραρχία και 
διακρίνονται σε υπερτασσόµενες και υποτασσόµενες 
σχέσεις. Για παράδειγµα, η σχέση «έχει επιπτώσεις» είναι 
ένα είδος «λειτουργικής σχέσης» που περιλαµβάνει 
περαιτέρω κάποιες από τις εξής υποτασσόµενες σχέσεις: 
«διαχειρίζεται», «µεταχειρίζεται», «αποτρέπει».  
 

υποτασσόµενη σχέση, 
υποϊδιότητα 

Υποτασσόµενη σχέση είναι η σχέση που ανήκει σε 
χαµηλότερη στάθµη σε µια σχέση γένους-είδους από την 
υπερτασσόµενη σχέση, που βρίσκεται σε υψηλότερη 
στάθµη. Η σχέση “is_a” σηµαίνει ότι: κάθε πραγµάτωση της 
υποτασσόµενης σχέσης είναι επίσης πραγµάτωση της 
υπερτασσόµενης σχέσης της, η ένταση της υποτασσόµενης 
σχέσης επεκτείνει την ένταση της υπερτασσόµενης σχέσης, 
δηλαδή τα χαρακτηριστικά της είναι πιο πολλά από αυτά της 
υπεριδιότητάς της, ο σηµασιολογικός τύπος πηγή της 
υποτασσόµενης σχέσης είναι ο ίδιος µε  το σηµασιολογικό 
τύπο πηγή της υπερτασσόµενης ή αποτελεί είδος του, ο 
σηµασιολογικός τύπος στόχος της υποτασσόµενης 
σχέσης είναι ίδιος µε το σηµασιολογικό τύπο στόχο της 
υπερτασσόµενης σχέσης της ή αποτελεί είδος του, και η 
υποτασσόµενη σχέση κληρονοµεί τον ορισµό όλων των 
χαρακτηριστικών που αποδίδονται στην υπερτασσόµενη 
σχέση της (κληρονοµικότητα). Ωστόσο, οι σχέσεις που 
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δηλώνονται µεταξύ των σηµασιολογικών τύπων δεν ισχύουν 
απαραίτητα σε όλες τις περιπτώσεις εννοιών που έχουν 
οριστεί σε εκείνους τους σηµασιολογικούς τύπους. Έτσι, αν 
και η σχέση «αξιολόγηση του/της» συνδέει τους 
σηµασιολογικούς τύπους «Ένδειξη» και «Ιδιότητα 
οργανισµού», µία ιδιαίτερη ένδειξη ή µια ιδιαίτερη ιδιότητα 
δεν µπορεί να συνδεθεί µε αυτή την σχέση. Έτσι,  οι 
ενδείξεις όπως το «Υπερβολικό Βάρος» και ο «Πυρετός» 
είναι αξιολογήσεις των ιδιοτήτων «Σωµατικό Βάρος» και 
«Θερµοκρασία Σώµατος», αντίστοιχα· εντούτοις, το 
«Υπερβολικό Βάρος» δεν είναι µια αξιολόγηση της « 
Θερµοκρασίας Σώµατος», και ο «Πυρετός» δεν είναι µια 
αξιολόγηση του «Σωµατικού Βάρους". 
 
Μία υποτασσόµενη σχέση έχει µία µόνον άµεση ή 
πλησιέστερη υπερτασσσόµενη σχέση και, κατά συνέπεια, 
κληρονοµεί τα χαρακτηριστικά µόνο της υπερτασσόµενης 
σχέσης (µονοκληρονοµικότητα). Η σχέση “is_a” ανάµεσα 
σε δύο ή περισσότερες σχέσεις παράγει τη δοµή που 
αποκαλούµε ιεραρχία σχέσεων. Οι συσχετικές σχέσεις που 
έχουν υιοθετηθεί στο σηµασιολογικό δίκτυο του UMLS 
παρουσιάζονται αναλυτικά στην υποενότητα «Ιεραρχία 
σχέσεων».  

υπερτασσόµενη 
σχέση, 
υπεριδιότητα 

Υπερτασσόµενη σχέση είναι η σχέση που ανήκει σε 
υψηλότερη στάθµη  σε µια σχέση γένους-είδους από την 
υποτασσόµενη σχέση, που βρίσκεται στη χαµηλότερη 
στάθµη. Μια υπερτασσόµενη σχέση µπορεί να έχει 
περισσότερες από µία υποτασσόµενες σχέσεις, που 
σηµαίνει ότι περιέχει όλες τις πραγµατώσεις των 
υποτασσόµενων σχέσεων της και ότι µπορεί επίσης να έχει 
επιπλέον πραγµατώσεις που δεν ανήκουν σε καµία από τις 
υποτασσόµενες σχέσεις. Η ένταση της υπερτασσόµενης 
σχέσης περιλαµβάνει λιγότερα χαρακτηριστικά από εκείνα 
οποιασδήποτε από τις υποτασσόµενες σχέσεις της.  

(σηµασιολογικός 
τύπος) πηγή, 
πεδίο ορισµού 

Σηµασιολογικός τύπος πηγή είναι ο σηµασιολογικός τύπος 
για τον οποίο καθορίζεται τυπικά µια σχέση. Αυτό σηµαίνει 
ότι οι πραγµατώσεις της σχέσης ισχύουν για 
πραγµατώσεις του σηµασιολογικού τύπου που αποτελεί την 
πηγή της σχέσης. Μία σχέση πρέπει να έχει αποκλειστικά 
ένα σηµασιολογικό τύπο πηγή, αν και ο σηµασιολογικός 
τύπος που αποτελεί την πηγή της σχέσης µπορεί να 
περιέχει πραγµατώσεις για τις οποίες η σχέση δεν έχει 
πραγµατώσεις. Η σχέση έχει τη θέση που έχει το 
κατηγόρηµα στη Λογική ενώ ο σηµασιολογικός τύπος πηγή 
και ο σηµασιολογικός τύπος στόχος αποτελούν τα ορίσµατα 
του κατηγορήµατος. ∆εν έχει σηµασία ποιο από τα δύο 
ορίσµατα του επιλέγεται ως πηγή και ποιο ως στόχος. Τα 
ονόµατα των σχέσεων στο σηµασιολογικό δίκτυο του UMLS 
έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι συµβατά µε τη 
γραµµατική µορφή που θα διατυπώναµε µία σχέση στη 
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φυσική γλώσσα όταν τη διαβάζουµε µε κατεύθυνση από το 
σηµασιολογικό τύπο πηγή προς το σηµασιολογικό τύπο 
στόχο. Το ίδιο ισχύει και για το όνοµα της αντίστροφης 
σχέσης, που δίνεται µέσα σε παρενθέσεις (π.χ. <αναλύει 
(αναλύεται)>, <προηγείται (έπεται)>). 

(σηµασιολογικός 
τύπος) στόχος, 
πεδίο τιµών 

Σηµασιολογικός τύπος στόχος είναι ο σηµασιολογικός 
τύπος που αποτελείται από όλες τις δυνητικές τιµές µιας 
σχέσης. Αυτό σηµαίνει ότι οι πραγµατώσεις της σχέσης 
µπορούν να οδηγήσουν µόνο σε πραγµατώσεις του 
σηµασιολογικού τύπου που αποτελούν το στόχο µιας 
σχέσης. Μία σχέση πρέπει να έχει ακριβώς ένα 
σηµασιολογικό τύπο στόχο, αν και ο σηµασιολογικός τύπος 
στόχος µπορεί να περιέχει πραγµατώσεις που δεν 
αποτελούν τιµή της σχέσης αυτής. Η σχέση έχει τη θέση 
που έχει το κατηγόρηµα στη Λογική ενώ ο σηµασιολογικός 
τύπος πηγή και ο σηµασιολογικός τύπος στόχος αποτελούν 
τα ορίσµατα του κατηγορήµατος. ∆εν έχει σηµασία ποιο από 
τα δύο ορίσµατα του επιλέγεται ως πηγή και ποιο ως 
στόχος. Τα ονόµατα των σχέσεων στο σηµασιολογικό 
δίκτυο του UMLS έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι 
συµβατά µε τη γραµµατική µορφή που θα διατυπώναµε µία 
σχέση στη φυσική γλώσσα όταν τη διαβάζουµε µε 
κατεύθυνση από το σηµασιολογικό τύπο πηγή προς το 
σηµασιολογικό τύπο στόχο.  

κληρονοµικότητα Κληρονοµικότητα των  χαρακτηριστικών και των σχέσεων 
από υπερτασσόµενους σηµασιολογικούς τύπους σε 
υποτασσόµενους σηµαίνει ότι εάν ένα στοιχείο Χ αποτελεί 
πραγµάτωση ενός σηµασιολογικού τύπου Α, τότε όλες οι 
σχέσεις που πρέπει να ισχύουν για τις πραγµατώσεις 
οποιουδήποτε υπερτασσόµενου σηµασιολογικού τύπου του 
Α πρέπει επίσης να ισχύουν και για το στοιχείο Χ και όλες οι 
προαιρετικές σχέσεις που ενδέχεται να ισχύουν για τις 
πραγµατώσεις οποιουδήποτε υπερτασσόµενου 
σηµασιολογικού τύπου του Α, ενδέχεται να ισχύουν για το 
στοιχείο Χ.  Το µοντέλο του σηµασιολογικού δικτύου του 
UMLS εφαρµόζει την κληρονοµικότητα αλλά όχι πάντα την 
αυστηρή κληρονοµικότητα, δηλαδή επιτρέπει εξαιρέσεις 
στην κληρονοµικότητα των σχέσεων από υπερτασσόµενες 
σηµασιολογικές σχέσεις σε υποτασσόµενες σηµασιολογικές 
σχέσεις. Για το λόγο αυτό σε κάποιες µελέτες διατυπώνονται 
επικρίσεις ότι το σηµασιολογικό δίκτυο του UMLS δεν είναι 
ένα πλήρως κανονικοποιηµένο οντολογικό µοντέλο. 

µονοκληρονοµικότητα Μονοκληρονοµικότητα σηµαίνει ότι ένας σηµασιολογικός 
τύπος A µπορεί να έχει έναν και µόνον έναν άµεσο ή 
πλησιέστερο γονέα.. Η έκταση ενός σηµασιολογικού τύπου 
µε έναν µόνο άµεσο γονέα αποτελεί υποσύνολο της έκτασης 
του γονέα της. Η ένταση ενός σηµασιολογικού τύπου µε 
έναν µόνο άµεσο γονέα επεκτείνει την ένταση του γονέα της. 
Όταν εφαρµόζεται η µονοκληρονοµικότητα, η «ιεραρχία 



Ε.Π. «Κ.τ.Π.»   

Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ» Πράξη «Επεξεργασία εικόνων, 
ήχου και γλώσσας» 

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

 

Π2: Μοντέλο Αναπαράστασης Οντολογίας 

 
 

59 

σηµασιολογικών τύπων» που προκύπτει είναι µια δενδρική 
δοµή και όχι ένας κατευθυνόµενος γράφος όπως συµβαίνει 
στην πολλαπλή κληρονοµικότητα. 

ξένο σηµασιολογικοί 
τύποι, 
εντελώς διάφορες 
έννοιες,  
ξένες κλάσεις 

Σε περίπτωση όπου µεταξύ δύο σηµασιολογικών τύπων δεν 
υπάρχει ιεραρχική σχέση λέµε ότι οι δύο τύποι είναι ξένοι 
µεταξύ τους. Οι ξένοι τύποι  ταυτίζονται µε τις εντελώς 
διάφορες έννοιες της κλασικής Λογικής, οι οποίες δεν έχουν 
κανένα κοινό χαρακτηριστικό και  έχουν εντελώς 
διαφορετική ένταση. Η τοµή των εκτάσεων των ξένων 
σηµασιολογικών τύπων είναι το κενό σύνολο.  

 
 

6.3 ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ  

Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζεται συνοπτικά υπό τη µορφή ιεραρχικού 
καταλόγου (απλή ιεραρχία) η ιεραρχία των Οντοτήτων (Entities) και η ιεραρχία των 
Συµβάντων (Events) του σηµασιολογικού δικτύου του UMLS. Μολονότι η 
παρουσίαση αυτή δεν περιλαµβάνει επεξηγηµατικές σηµειώσεις για τον κάθε τύπο, 
παρουσιάζει µε εποπτικό τόπο τη βασική δοµή του σηµασιολογικού δικτύου και 
συµβάλλει σηµαντικά στην κατανόησή του ενώ διευκολύνει την πλοήγηση σ’ αυτό. Η 
ιεραρχία έχει την ακόλουθη µορφή: 

• Στην αρχή της γραµµής δίνεται ένας κωδικός µε βάση το αλφαριθµικό 
σύστηµα ταξινόµησης. Η Ιεραρχία των Οντοτήτων ξεκινά µε το γράµµα Α ενώ 
η Ιεραρχία των Συµβάντων µε το γράµµα Β και έπεται ακολουθία ψηφίων 
σύµφωνα µε το δεκαδικό σύστηµα ταξινόµησης (Α, Α1, Α1.1, Α1.2 … Β, Β1, 
Β1.1, Β1.2 κτλ.). 

• Το όνοµα της κλάσης στα ελληνικά εµφανίζεται δεξιά από τον κωδικό 
ταξινόµησης. 

• Ο κατάλογος διατάσσεται κατά ιεραρχική στάθµη, σε µορφή «κατά βάθος 
διάσχισης», δηλ. εµφανίζονται πρώτα οι διαδοχικά υποτασσόµενοι 
σηµασιολογικοί τύποι και στη συνέχεια οι παρατασσόµενοι κατά την 
αλφαριθµική τάξη του κωδικού τους. 
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Ιεραρχία Οντοτήτων 
 
A Οντότητα  
A1 Φυσικό Αντικείµενο  
A1.1 Οργανισµός  
A1.1.1 Φυτό  
A1.1.1.1 Φύκι 
A1.1.2 Μύκητας  
A1.1.3 Ιός 
A1.1.4 Rickettsia ή Χλαµύδια 
A1.1.5 Βακτηρίδιο  
A1.1.6 Αρχαιοβακτήριο 
A1.1.7 Ζώο 
A1.1.7.1 Ασπόνδυλο 
A1.1.7.2 Σπονδυλωτό 
A1.1.7.2.1 Αµφίβιο 
A1.1.7.2.2 Πτηνό 
A1.1.7.2.3 Ψάρι 
A1.1.7.2.4 Ερπετό  
A1.1.7.2.5 Θηλαστικό  
A1.1.7.2.5.1 Άνθρωπος 
A1.2 Ανατοµική ∆οµή  
A1.2.1 Εµβρυϊκή ∆οµή 
A1.2.2 Ανατοµική Ανωµαλία  
A1.2.2.1 Εκ Γενετής Ανωµαλία 
A1.2.2.2 Επίκτητη Ανωµαλία  
A1.2.3 Πλήρως ∆ιαµορφωµένη Ανατοµική ∆οµή  
A1.2.3.1 Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα Οργάνου  
A1.2.3.2 Ιστός  
A1.2.3.3 Κύτταρο  
A1.2.3.4 Τµήµα Κυττάρου 
A1.2.3.5 Γονίδιο ή Γονιδίωµα  
A1.3 Κατασκευασµένο Αντικείµενο  
A1.3.1 Ιατρική Συσκευή  
A1.3.1.1 Συσκευή Παροχής Φαρµάκων 
A1.3.2 Ερευνητική Συσκευή  
A1.3.3 Κλινικό Φάρµακο  
A1.4 Ουσία  
A1.4.1 Χηµική Ουσία 
A1.4.1.1 Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
A1.4.1.1.1 Φαρµακολογική ουσία  
A1.4.1.1.1.1 Αντιβιοτικό 
A1.4.1.1.2 Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
A1.4.1.1.3 Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
A1.4.1.1.3.1 Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
A1.4.1.1.3.2 Ορµόνη  
A1.4.1.1.3.3 Ένζυµο  
A1.4.1.1.3.4 Βιταµίνη  
A1.4.1.1.3.5 Ανοσολογικός Παράγοντας  
A1.4.1.1.3.6 Υποδοχέας 
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A1.4.1.1.4 ∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική Συνδροµή 
A1.4.1.1.5 Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης Ουσία  
A1.4.1.2 ∆οµικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
A1.4.1.2.1 Οργανική Χηµική Ουσία  
A1.4.1.2.1.5 Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή Νουκλεοτίδιο 
A1.4.1.2.1.6 Οργανοφωσφορική Ένωση 
A1.4.1.2.1.7 Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
A1.4.1.2.1.8 Υδατάνθρακας  
A1.4.1.2.1.9 Λιπίδιο  
A1.4.1.2.1.9.1 Στεροειδές  
A1.4.1.2.1.9.2 Εικοσανοειδές 
A1.4.1.2.2 Ανόργανη Χηµική Ουσία  
A1.4.1.2.3 Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
A1.4.2 Σωµατική Ουσία 
A1.4.3 Τροφή 
A2 Εννοιολογική οντότητα  
A2.1 Ιδέα ή έννοια  
A2.1.1 Χρονική έννοια  
A2.1.2 Ποιοτική έννοια  
A2.1.3 Ποσοτική έννοια  
A2.1.4 Λειτουργική έννοια  
A2.1.4.1 Συστήµατα σώµατος 
A2.1.5 Χωρική έννοια  
A2.1.5.1 Σωµατικός χώρος ή Σύνδεσµος 
A2.1.5.2 Θέση Σώµατος ή Περιοχή Σώµατος  
A2.1.5.3 Μοριακή ακολουθία  
A2.1.5.3.1 Ακολουθία Νουκλεοτιδίου 
A2.1.5.3.2 Ακολουθία Αµινοξέος  
A2.1.5.3.3 Ακολουθία Υδατανθράκων  
A2.1.5.4 Γεωγραφική Περιοχή  
A2.2 Εύρηµα 
A2.2.1 Εργαστηριακό Αποτέλεσµα ή Πειραµατικό Αποτέλεσµα 
A2.2.2 Σηµάδι ή Σύµπτωµα  
A2.3 Ιδιότητα Οργανισµού  
A2.3.1 Κλινική Ιδιότητα 
A2.4 Πνευµατικό Προϊόν 
A2.4.1 Ταξινόµηση  
A2.4.2 Κανονισµός ή Nόµος 
A2.5 Γλώσσα  
A2.6 Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας  
A2.6.1 Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
A2.7 Οργάνωση  
A2.7.1 Οργάνωση Ιατρικής Περίθαλψης 
A2.7.2 Επαγγελµατική Ένωση 
A2.7.3 Οργάνωση Αυτοβοήθειας ή Οργάνωση Ενίσχυσης Απόρων  
A2.8 Χαρακτηριστικά Οµάδας  
A2.9 Οµάδα  
A2.9.1 Επαγγελµατική Οµάδα 
A2.9.2 Πληθυσµιακή Οµάδα 
A2.9.3 Οικογενειακή Οµάδα  
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A2.9.4 Ηλικιακή οµάδα 
A2.9.5 Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 
 
Σχηµατική παρουσίαση των κυριότερων κόµβων στην ιεραρχία των Οντοτήτων 

 

 
 
 

Ιεραρχία Συµβάντων 
 
B Συµβάν 
B1 ∆ραστηριότητα  
B1.1 Συµπεριφορά  
B1.1.1 Κοινωνική Συµπεριφορά  
B1.1.2 Ατοµική Συµπεριφορά  
B1.2 Καθηµερινή ∆ραστηριότητα ή Ψυχαγωγική ∆ραστηριότητα  
B1.3 Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα  
B1.3.1 ∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης  
B1.3.1.1 Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
B1.3.1.2 ∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
B1.3.1.3 Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική ∆ιαδικασία  
B1.3.2 Ερευνητική ∆ραστηριότητα  
B1.3.2.1 Ερευνητική Τεχνική Μοριακής Βιολογίας  
B1.3.3 Κυβερνητική ∆ραστηριότητα ή Κανονιστική ∆ραστηριότητα 
B1.3.4 Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα  
B1.4 Μηχανική ∆ραστηριότητα  
B2 Φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
B2.1 Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από Άνθρωπο 
B2.1.1 Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
B2.2 Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
B2.2.1 Βιολογική Λειτουργία  
B2.2.1.1 Φυσιολογική Λειτουργία  
B2.2.1.1.1 Οργανική λειτουργία 
B2.2.1.1.1.1 Πνευµατική ∆ιεργασία 
B2.2.1.1.2 Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
B2.2.1.1.3 Λειτουργία Κυττάρων  
B2.2.1.1.4 Μοριακή Λειτουργία  
B2.2.1.1.4.1 Γενετική Λειτουργία  
B2.2.1.2 Παθολογική λειτουργία  
B2.2.1.2.1 Ασθένεια ή Σύνδροµο  

 

  

Οργανισµός 

    

    
 Ιδιότητα 

Οργανισµού 

     

  

  

   

  

Οντότητα 

Φυσικό Αντικείµενο Εννοιολ. Οντότητα 

Ανατοµική ∆οµή 

Ουσία 

 

    Κατασκ. Αντικείµ. 

Ιδέα ή Έννοια Εύρηµα 

Πνευµατικό 
Προϊόν 

Γλώσσα   Οργάνωση Οµάδα 

  
Χαρακτηριστικά 
Οµάδας 

Επάγγελµα ή 
Γνωστι.τοµέας  
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B2.2.1.2.1.1 Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
B2.2.1.2.1.2 Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
B2.2.1.2.2 Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή ∆υσλειτουργία 
B2.2.1.2.3 Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
B2.3 Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
 
Σχηµατική παρουσίαση των κυριότερων κόµβων στην ιεραρχία των 
Συµβάντων 
 
 

 

 
 
 

6.4 ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

Η ιεραρχία ιδιοτήτων που παρουσιάζεται παρακάτω έχει την ακόλουθη µορφή: 

 

• Στην αριστερή στήλη δίνεται ένας κωδικός µε βάση το αλφαριθµικό σύστηµα 

ταξινόµησης. Η Ιεραρχία των σχέσεων ξεκινά µε το γράµµα “R” 

(υποδηλώνοντας το “Relationships” και έπεται ακολουθία ψηφίων σύµφωνα 

µε το δεκαδικό σύστηµα ταξινόµησης (R, R1, R1.1, R1.2 κτλ.). 

• Το όνοµα της σχέσης στα ελληνικά εµφανίζεται δεξιά από τον κωδικό 

• Στην Τρίτη στήλη δίνεται σε επεξηγηµατική σηµείωση η περιγραφή των 

χαρακτηριστικών της σχέσης. 

•  Ο κατάλογος διατάσσεται κατά ιεραρχική στάθµη, σε µορφή «κατά βάθος 

διάσχισης», δηλ. εµφανίζονται πρώτα οι διαδοχικά υποτασσόµενες 

σηµασιολογικές σχέσεις και στη συνέχεια οι παρατασσόµενες κατά την 

αλφαριθµική τάξη του κωδικού τους. 

• Με εντονότυπους χαρακτήρες στον παρακάτω πίνακα διακρίνονται τα πέντε 

(5) είδη των συσχετικών σχέσεων, οι οποίες είναι παιδιά της υπερτασσόµενης 

σχέσης συσχετίζεται µε : σχετίζεται φυσικά µε, σχετίζεται χωρικά µε, σχετίζεται 

λειτουργικά µε, σχετίζεται χρονικά µε, σχετίζεται εννοιολογικά µε. 

 

    

  

    

      

  

Συµβάν 

∆ραστηριότητα Φαινόµενο ή ∆ιεργασία 

Επαγγελµατική 
∆ραστηριότητα 

Μηχανική 
∆ραστηριότητα        Φυσικό Φαινόµενο ή ∆ιεργασία 

 

           Τραυµατισµός ή    

           ∆ηλητηρίαση 

 

Συµπεριφορά 

Καθηµερινή ή Ψυχαγωγική 
∆ραστηριότητα 

 

         Φαινόµενο προκαλούµενο από Άνθρωπο 
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Κωδ. 
Ιεραρχίας 

Όνοµα σχέσης Επεξηγηµατική σηµείωση 

R συσχετίζεται µε Έχει µια σηµαντική ή εµφανή σχέση µε ένα άλλο στοιχείο.  

R1 σχετίζεται φυσικά µε Σχετικός δυνάµει κάποιας φυσικής ιδιότητας ή 
χαρακτηριστικού. Πρόκειται για συµµετρική σχέση. 

R1.1 µέρος του/της (όλον 
των) 

Συνθέτει, µε µια ή περισσότερες άλλες φυσικές µονάδες, 
κάποιο µεγαλύτερο σύνολο. Μέσω αυτής της σχέσης 
δηλώνεται το τµήµα, το µερίδιο, το τεµάχιο, το τµήµα, και 
το στρώµα.  

R1.2 αποτελείται από  Αποτελείται δοµικά ως σύνολο ή  στα ιδιαίτερα τµήµατα 
από κάποιο υλικό ή κάποια ουσία. Η σχέση αυτή µπορεί 
να ερµηνευτεί ειδικότερα και κατά περίπτωση σαν: 
αποτελείται από, είναι φτιαγµένος/η/ο από, σχηµατίζεται 
από 

R1.3 περιέχει (περιέχεται 
σε) 

Αποτελεί το δοχείο για ρευστά ή άλλες ουσίες. Η σχέση 
αυτή µπορεί να ερµηνευτεί ειδικότερα και κατά περίπτωση 
σαν:  είναι γεµάτος/η/ο µε, χωράει, καταλαµβάνεται από  

R1.4 συνδέεται µε Συνδέεται άµεσα µε άλλη φυσική µονάδα όπως οι 
τένοντες συνδέονται µε τους µυς. Η σχέση αυτή µπορεί να 
ερµηνευτεί ειδικότερα και κατά περίπτωση σαν, 
προσδένεται σε, προσφύεται σε, προσκολλάται σε. 
Πρόκειται για συµµετρική σχέση. 

R1.5 διασυνδέει Χρησιµεύει για να συνδέσει ή να ενώσει δύο ή 
περισσότερες άλλες φυσικές µονάδες. Η σχέση αυτή 
µπορεί να ερµηνευτεί ειδικότερα και κατά περίπτωση σαν: 
ενώνει, συνδέει, συνενώνει, αρθρώνει, χωρίζει, γεφυρώνει 

R1.6 κλάδος του/της  Προκύπτει από την υποδιαίρεση. Για παράδειγµα, η 
διακλάδωση των αρτηριών.  

R1.7 συνένωση του/της Συνενώνεται µε. Για παράδειγµα, η συµβολή των φλεβών.  

R1.8 συστατικό του/της Είναι συστατικό µιας ουσίας ή ενός υλικού, όπως είναι τα 
συστατικά ενός παρασκευάσµατος.  

R2 σχετίζεται χωρικά µε ∆ύο φυσικές οντότητες σχετίζονται µε τη βάση τη θέση ή 
περιοχή. 

R2.1 είναι η θέση του/της 
(έχει θέση) 

Η θέση, η περιοχή, ή η τοποθεσία περιοχή µιας οντότητας 
ή η περιοχή στην οποία λαµβάνει χώρα µια διεργασία.  

R2.2 δίπλα σε Βρίσκεται δίπλα, κοντά ή συνορεύει µε άλλη φυσική 
οντότητα, χωρίς να παρεµβάλλεται ανάµεσά τους ίδια 
δοµή. Η σχέση αυτή µπορεί να ερµηνευτεί ειδικότερα και 
κατά περίπτωση σαν: γειτονεύει µε, συνορεύει µε, είναι 
παρακείµενος/η/ο  

R2.3 περιβάλλει 
(περιβάλλεται από) 

Αποτελεί τα όρια για µια φυσική δοµή, ή καθορίζει τα όρια 
µιας άλλης φυσικής δοµής. Η σχέση αυτή µπορεί να 
ερµηνευτεί ειδικότερα και κατά περίπτωση σαν: είναι το 
όριο, είναι το σύνορο, περικλείει, εσωκλείει  

R2.4 διαπερνά ∆ιασχίζει ή επεκτείνεται πέρα από µια άλλη φυσική δοµή ή 
περιοχή. Αυτό περιλαµβάνει τα: είναι επιχιασµός, διασχίζει 
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R3 σχετίζεται 
λειτουργικά µε  

Σχετίζεται µε την πραγµατοποίηση κάποιας λειτουργίας ή 
δραστηριότητας. 

R3.1 έχει επιπτώσεις 
(επηρεάζεται από) 

Επηρεάζει, εµποδίζει ή επιταχύνει τη λειτουργία κάποιας 
διεργασίας. 

R3.1.1 διαχειρίζεται (αποτελεί 
αντικείµενο 
διαχείρισης) 

∆ιαχειρίζεται ή συµβάλλει στη φροντίδα ενός ατόµου ή 
µιας οµάδας ατόµων.  

R3.1.2 θεραπεύει 
(θεραπεύεται από) 

Εφαρµόζει µια θεραπεία µε σκοπό να επηρεάσει µια ίαση 
ή να διαχειριστεί µια κατάσταση.  

R3.1.3 διασπά (διασπάται 
από) 

Μεταβάλλει ή επηρεάζει µια υπάρχουσα κατάσταση ή 
έναν υπάρχοντα όρο. Προκαλεί µια αρνητική επίπτωση.  

R3.1.4 περιπλέκει 
(περιπλέκεται από) 

Κάνει κάτι να γίνει πιο σοβαρό ή πιο σύνθετο ή καταλήγει 
σε δυσµενείς επιπτώσεις.   

R3.1.5 αλληλεπιδρά µε  ∆ρα, λειτουργεί ή ενεργεί µαζί µε κάτι άλλο. Πρόκειται για 
συµµετρική σχέση. 

R3.1.6 αποτρέπει 
(αποτρέπεται από) 

Σταµατά, εµποδίζει ή εξαλείφει µια δράση ή έναν όρο.  

R3.2 επιδρά  Επενεργεί ή  επηρεάζει µια οντότητα. 

R3.2.1 παράγει (παράγεται 
από) 

Παράγει ή δηµιουργεί. Αυτό περιλαµβάνει τα: αποφέρει 
εκκρίνει, εκπέµπει, βιοσυνθέτει, απελευθερώνει 

R3.2.2 προκαλεί (προκαλείται 
από) 

Επιφέρει µια επίδραση σε έναν όρο ή σε µια κατάσταση. 
Υπονοείται ότι ένας δράστης, όπως, για παράδειγµα, µια 
φαρµακολογική ουσία ή ένας οργανισµός, έχει επιφέρει 
την επίδραση. Περιλαµβάνονται εδώ τα: προκαλεί, 
επηρεάζει, είναι η αιτιολογία  

R3.3 εκτελεί (εκτελείται 
από) 

Εκτελεί, ολοκληρώνει, ή επιτυγχάνει µια δραστηριότητα.  

R3.3.1 πραγµατοποιεί 
(πραγµατοποιείται 
από)  

Εκτελεί µια λειτουργία, µια διαδικασία ή µια 
δραστηριότητα. Περιλαµβάνονται εδώ τα: διεκπεραιώνει, 
λειτουργεί, χειρίζεται, εκτελεί  

R3.3.2 παρουσιάζει Παρουσιάζει ή καταδεικνύει.  

R3.3.3 ασκεί (ασκείται από) Για κάτι που ασκείται συνήθως ή σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα. 

R3.4 εµφανίζεται σε Πραγµατοποιείται ή συµβαίνει σε δεδοµένες συνθήκες, 
περιστάσεις ή χρονικά διαστήµατα, ή σε µια δεδοµένη 
θέση ή έναν πληθυσµό. Περιλαµβάνονται εδώ τα: 
εµφανίζεται σε, συµβαίνει σε, είναι παρόν, υφίσταται 

R3.4.1 διεργασία του/της ∆ράση, λειτουργία, ή κατάσταση µιας οντότητας.  

R3.5 χρησιµοποιεί 
(χρησιµοποιείται από) 

Χρησιµοποιείται για την πραγµατοποίηση κάποιας 
δραστηριότητας. Αυτό περιλαµβάνει τα: εφαρµόζει και 
χρησιµεύει. 

R3.6 εκδήλωση του Εκείνο το τµήµα ενός φαινοµένου που είναι άµεσα 
αισθητό ή συγκεκριµένα ή ορατά εκφρασµένο, ή  αυτό 
που δίνει στοιχεία για µια υποκείµενη διεργασία. Εδώ 
περιλαµβάνονται τα: έκφραση του/της, επίδειξη του/της, 
έκθεση του /της  

R3.7 καταδεικνύει  ∆ίνει τα στοιχεία για την παρουσία σε κάποιο χρόνο µιας 
οντότητας ή µιας διεργασίας.  

R3.8 αποτέλεσµα του Η συνθήκη, το προϊόν, ή η κατάσταση που εµφανίζεται ως 
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συνέπεια, επίδραση, ή αποτέλεσµα µιας δραστηριότητας 
ή µιας διαδικασίας. Εδώ περιλαµβάνονται τα: προϊόν 
του/της, επίδραση του/της, συνέπεια του/της, έκβαση 
του/της, αποκορύφωµα του/της, ολοκλήρωση του/της  

R4 σχετίζεται χρονικά 
µε  

Σχετίζεται χρονικά µε το να προηγείται, να συµβαίνει 
ταυτόχρονα ή να έπεται.  

R4.1 συνεµφανίζεται µε  Εµφανίζεται ταυτόχρονα, µαζί, ή από κοινού µε κάτι άλλο. 
Εδώ περιλαµβάνονται τα: συµπίπτει µε, γίνεται 
ταυτόχρονα µε, είναι σύγχρονο µε, συνυπάρχει µε 

R4.2 προηγείται (έπεται) Εµφανίζεται χρονικά νωρίτερα. Εδώ περιλαµβάνονται τα: 
προχρονολογείται προηγείται, είναι προτερόχρονος/η/ο  

R5 σχετίζεται 
εννοιολογικά µε  

Σχετίζεται µε κάποια αφηρηµένη έννοια, σκέψη ή ιδέα.  

R5.1 αξιολόγηση του/της Κρίση για την αξία ή το βαθµό κάποιας ιδιότητας ή 
διεργασίας.  

R5.10 µέθοδος του/της Ο τρόπος και η ακολουθία των γεγονότων στην εκτέλεση 
µιας πράξης ή µιας διαδικασίας.  

R5.11 εννοιολογικό τµήµα 
του/της 

Εννοιολογικά ένα µερίδιο, τµήµα ή συστατικό κάποιου 
µεγαλύτερου συνόλου.  

R5.12 αντικείµενο µελέτης 
του/της 

Είναι ένα ζήτηµα  ή ένα σηµείο συζήτησης, µελέτης,  
διαµάχης, ή διαφωνίας.  

R5.2 βαθµός του/της Η σχετική ένταση µιας διεργασίας ή η σχετική ένταση ή 
µέγεθος µιας ποιότητας ή µιας ιδιότητας.  

R5.3 αναλύει (αναλύεται 
από) 

Μελετά ή εξετάζει τη χρησιµοποίηση των καθιερωµένων 
ποσοτικών ή ποιοτικών µεθόδων.  

R5.3.1 αξιολογεί την 
επίδραση του/της 

Αναλύει την επίδραση ή τις συνέπειες της λειτουργίας ή 
της δράσης.  

R5.4 µέτρηση του/της Η διάσταση, η ποσότητα, ή η ικανότητα που καθορίζεται 
µε µέτρηση.  

R5.5 µετρά (µετράται µε) Εξακριβώνει ή χαρακτηρίζει τις διαστάσεις, την ποσότητα, 
το βαθµό, ή την ικανότητα.  

R5.6 διαγιγνώσκει 
(διαγιγνώσκεται από) 

∆ιακρίνει ή προσδιορίζει τη φύση ή τα χαρακτηριστικά 
µιας οντότητας ή µιας διεργασίας.  

R5.7 ιδιότητα του/της Χαρακτηριστικό, ή ποιότητα. 

R5.8 παράγωγο του/της  

R5.9 αναπτυξιακή µορφή 
του/της 

Ένα πιο αρχικό στάδιο στη ωρίµαση του ατόµου. 

 

6.5 ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ 

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 

Σε µια προσπάθεια να ταξινοµηθούν οι σηµασιολογικοί  τύποι του UMLS σε ένα 

µικρότερο αριθµό σηµασιολογικών οµάδων, καθορίστηκαν δεκαπέντε (15) υψηλής 

στάθµης σηµασιολογικές οµάδες (semantic groups), που συµβάλλουν στη µείωση 

της εννοιολογικής πολυπλοκότητας της θεµατικής περιοχής της βιοϊατρικής που 

καλύπτει η συγκεκριµένη οντολογία (Bodenreider & McCray: 2003). Θεωρήθηκε ότι η 
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οργάνωση των σηµασιολογικών τύπων σε γενικότερες σηµασιολογικές οµάδες θα 

µπορούσε να αποδειχθεί χρήσιµη σε πολλές εφαρµογές, όπως η βελτιωµένη 

απεικόνιση της γνώσης στο γνωστικό πεδίο της βιοϊατρικής ή σε εφαρµογές ΕΦΓ, 

όπου κατηγορίες υψηλής στάθµης είναι ορισµένες φορές επαρκείς και/ή 

αποτελεσµατικότερες για τη σηµασιολογική επεξεργασία  των κειµένων. 

 

Για τον καθορισµό των σηµασιολογικών οµάδων ακολουθήθηκαν οι εξής γενικές 

αρχές: σηµασιολογική εγκυρότητα (οι οµάδες πρέπει να είναι σηµασιολογικά 

συνεπείς), οικονοµία (ο αριθµός των οµάδων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 

περιορισµένος), πληρότητα (οι οµάδες πρέπει να καλύπτουν την πλήρη περιοχή της 

βιοϊατρικής), αποκλειστικότητα (κάθε έννοια πρέπει να ανήκει σε µία µόνο µια 

σηµασιολογική οµάδα), φυσικότητα (οι οµάδες πρέπει να χαρακτηρίζουν το 

θεµατικό πεδίο µε έναν τρόπο που να είναι αποδεκτός στον ειδικό του πεδίου), και 

χρησιµότητα  (οι οµάδες πρέπει να είναι χρήσιµες για ορισµένους σκοπούς). Ο 

πίνακας 1 παρουσιάζει τις οµάδες που προέκυψαν από εφαρµογή αυτών των αρχών. 

Στην πρώτη στήλη του πίνακα 1 δίνεται το όνοµα της σηµασιολογικής οµάδας, στη 

δεύτερη στήλη ο αριθµός των σηµασιολογικών τύπων που αντιστοιχεί σε εκείνη την 

οµάδα, και στην τρίτη στήλη αναφέρονται αναλυτικά τα ονόµατα όλων των 

σηµασιολογικών τύπων που είναι µέλη εκείνης της οµάδας. Παρατηρείται ότι ο 

αριθµός των σηµασιολογικών τύπων µεταβάλλεται στις διάφορες οµάδες. Για 

παράδειγµα, τα «Χηµικά και Φάρµακα» και τα «Έµβια Όντα» αποτελούν τα 

πολυπληθέστερα σύνολα µε 26 και 23 σηµασιολογικούς τύπους αντίστοιχα, ενώ οι 

«Επαγγελµατικοί τοµείς» και οι «Γεωγραφικές Περιοχές» αριθµούν µόνο 2 και 1 

σηµασιολογικό τύπο αντίστοιχα.  
 
Πίνακας 1: Σηµασιολογικοί τύποι ανά σηµασιολογική οµάδα 

 

Ανατοµία 11 Ανατοµική ∆οµή 
Εµβρυϊκή ∆οµή  
Θέση Σώµατος ή Περιοχή Σώµατος  
Ιστός 
Κύτταρο 
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα Οργάνου 
Πλήρως ∆ιαµορφωµένη Ανατοµική ∆οµή 
Σύστηµα σώµατος 
Σωµατική Ουσία 
Σωµατικός χώρος ή Σύνδεσµος 
Τµήµα Κυττάρου 

Αντικείµενα 9 Ερευνητική Συσκευή 
Ιατρική Συσκευή 
Συσκευή Παροχής Φαρµάκων 
Κατασκευασµένο Αντικείµενο 
Κλινικό Φάρµακο 
Οντότητα 
Ουσία 
Τροφή 
Φυσικό Αντικείµενο 

Γεωγραφικές 
Περιοχές 

1 Γεωγραφική Περιοχή 
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Γονίδια και 
Μοριακές 
Ακολουθίες 

5 Ακολουθία Αµινοξέος  
Ακολουθία Νουκλεοτιδίου 
Ακολουθία Υδατανθράκων 
Γονίδιο ή Γονιδίωµα 
Μοριακή ακολουθία 

∆ιαδικασίες 7 ∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης 
Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα 
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία 
Ερευνητική ∆ραστηριότητα 
Ερευνητική Τεχνική Μοριακής Βιολογίας 
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική ∆ιαδικασία 

∆ιαταραχές 12 Ανατοµική Ανωµαλία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία 
Εύρηµα 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή ∆υσλειτουργία 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Παθολογική λειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Σηµάδι ή Σύµπτωµα 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

∆ραστηριότητες 
και 
συµπεριφορές 

9 Ατοµική Συµπεριφορά  
Γεγονός 
∆ραστηριότητα 
Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα 
Καθηµερινή ∆ραστηριότητα ή Ψυχαγωγική ∆ραστηριότητα 
Κοινωνική Συµπεριφορά 
Κυβερνητική ∆ραστηριότητα ή Κανονιστική ∆ραστηριότητα 
Μηχανική ∆ραστηριότητα 
Συµπεριφορά 

Έµβια Όντα 23 Rickettsia ή Χλαµύδια 
Αµφίβιο 
Άνθρωπος 
Αρχαιοβακτήριο 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 
Ασπόνδυλο 
Βακτηρίδιο  
Επαγγελµατική Οµάδα 
Ερπετό  
Ζώο 
Ηλικιακή οµάδα 
Θηλαστικό  
Ιός 
Μύκητας  
Οικογενειακή Οµάδα  
Οµάδα  
Οργανισµός  
Πληθυσµιακή Οµάδα 
Πτηνό 
Σπονδυλωτό 
Φύκι 



Ε.Π. «Κ.τ.Π.»   

Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ» Πράξη «Επεξεργασία εικόνων, 
ήχου και γλώσσας» 

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

 

Π2: Μοντέλο Αναπαράστασης Οντολογίας 

 
 

69 

Φυτό  
Ψάρι 

Έννοιες και Ιδέες 12 Γλώσσα  
Εννοιολογική οντότητα  
Ιδέα ή έννοια  
Κανονισµός ή Nόµος 
Λειτουργική έννοια  
Πνευµατικό Προϊόν 
Ποιοτική έννοια  
Ποσοτική έννοια  
Ταξινόµηση  
Χαρακτηριστικά Οµάδας  
Χρονική έννοια  
Χωρική έννοια  

Επαγγελµατικοί 
τοµείς 

2 Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας 

Οργανώσεις 4 Επαγγελµατική Ένωση 
Οργάνωση Ιατρικής Περίθαλψης 
Οργάνωση 
Οργάνωση Αυτοβοήθειας ή Οργάνωση Ενίσχυσης Απόρων 

Φαινόµενα 6 Βιολογική Λειτουργία  
Εργαστηριακό Αποτέλεσµα ή Πειραµατικό Αποτέλεσµα 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από Άνθρωπο 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 

Φυσιολογία 9 Γενετική Λειτουργία  
Ιδιότητα Οργανισµού  
Κλινική Ιδιότητα 
Λειτουργία Κυττάρων  
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Μοριακή Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Φυσιολογική Λειτουργία  

Χηµικά και 
Φάρµακα 

26 Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Βιταµίνη  
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική Συνδροµή 
∆οµικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
Εικοσανοειδές 
Ένζυµο  
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης Ουσία  
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
Λιπίδιο  
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή Νουκλεοτίδιο 
Οργανική Χηµική Ουσία  
Οργανοφωσφορική Ένωση 
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Ορµόνη  
Στεροειδές  
Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
Υδατάνθρακας  
Υποδοχέας 
Φαρµακολογική ουσία  
Χηµική Ουσία 

 

Στον πίνακα 2, στην αριστερή στήλη παρουσιάζεται η ιεραρχική δοµή του καταλόγου 

των σηµασιολογικών τύπων και στη δεξιά στήλη η σηµασιολογική οµάδα που 

αποδίδεται σε κάθε σηµασιολογικό τύπο. Η εποπτική εξέταση του καταλόγου δείχνει 

ότι σε πολλές περιτπώσεις οι σηµασιολογικοί τύποι που συσχετίζονται ιεραρχικά 

ανήκουν στην ίδια σηµασιολογική οµάδα. Για παράδειγµα, όλες οι χηµικές ουσίες που 

συσχετίζονται ιεραρχικά ανήκουν στη σηµασιολογική οµάδα «Χηµικά και Φάρµακα». 

Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, σε κάποιο ιδιαίτερο υποδέντρο του σηµασιολογικού 

δικτύου, οι σηµασιολογικοί τύποι ταξινοµούνται σε διαφορετικές σηµασιολογικές 

οµάδες. Έτσι, οι υποτασσόµενοι σηµασιολογικοί τύποι του τύπου «Φαινόµενο ή 

∆ιεργασία» συµµετέχουν σε τρεις διαφορετικές οµάδες, στα «Φαινόµενα» (π.χ. 

φυσικό φαινόµενο ή διεργασία), «Φυσιολογία» (π.χ. λειτουργία κυττάρων) και 

«∆ιαταραχές» (π.χ. ασθένεια ή σύνδροµο). Η οµάδα «∆ιαταραχές» παρουσιάζει 

ιδαίτερο ενδιαφέρον, επειδή τα µέλη της ανήκουν σε διαφορετικά δέντρα του 

σηµασιολογικού δικτύου. Για παράδειγµα, ο τύπος «Ανατοµική ανωµαλία», ενώ στην 

πραγµατικότητα είναι «Ανατοµική δοµή», µοιράζεται πολλά ίδια χαρακτηριστικά µε τις 

ασθένειες και, γι’ αυτό της αποδόθηκε η σηµασιολογική οµάδα «∆ιαταραχές» και όχι 

η οµάδα «Ανατοµία».  
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Πίνακας 2:  

 

 

A Οντότητα  Αντικείµενα 

A1 Φυσικό Αντικείµενο  Αντικείµενα 

A1.1 Οργανισµός  Έµβια Όντα 

A1.1.1 Φυτό  Έµβια Όντα 

A1.1.1.1 Φύκι Έµβια Όντα 

A1.1.2 Μύκητας  Έµβια Όντα 

A1.1.3 Ιός Έµβια Όντα 

A1.1.4 Rickettsia ή Χλαµύδια Έµβια Όντα 

A1.1.5 Βακτηρίδιο  Έµβια Όντα 

A1.1.6 Αρχαιοβακτήριο Έµβια Όντα 

A1.1.7 Ζώο Έµβια Όντα 

A1.1.7.1 Ασπόνδυλο Έµβια Όντα 

A1.1.7.2 Σπονδυλωτό Έµβια Όντα 

A1.1.7.2.1 Αµφίβιο Έµβια Όντα 

A1.1.7.2.2 Πτηνό Έµβια Όντα 

A1.1.7.2.3 Ψάρι Έµβια Όντα 

A1.1.7.2.4 Ερπετό  Έµβια Όντα 

A1.1.7.2.5 Θηλαστικό  Έµβια Όντα 

A1.1.7.2.5.1 Άνθρωπος Έµβια Όντα 

A1.2 Ανατοµική ∆οµή  Ανατοµία 

A1.2.1 Εµβρυϊκή ∆οµή Ανατοµία 

A1.2.2 Ανατοµική Ανωµαλία  ∆ιαταραχές 

A1.2.2.1 Εκ Γενετής Ανωµαλία ∆ιαταραχές 

A1.2.2.2 Επίκτητη Ανωµαλία  ∆ιαταραχές 

A1.2.3 Πλήρως 
∆ιαµορφωµένη 
Ανατοµική ∆οµή  

Ανατοµία 

A1.2.3.1 Μέρος Σώµατος, 
Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου  

Ανατοµία 

A1.2.3.2 Ιστός  Ανατοµία 

A1.2.3.3 Κύτταρο  Ανατοµία 

A1.2.3.4 Τµήµα Κυττάρου Ανατοµία 

A1.2.3.5 Γονίδιο ή Γονιδίωµα  Γον. & Μορ. Ακολ. 

A1.3 Κατασκευασµένο 
Αντικείµενο  

Αντικείµενα 

A1.3.1 Ιατρική Συσκευή  Αντικείµενα 

A1.3.1.1 Συσκευή Παροχής 
Φαρµάκων 

Αντικείµενα 

A1.3.2 Ερευνητική Συσκευή  Αντικείµενα 

A1.3.3 Κλινικό Φάρµακο  Αντικείµενα 

A1.4 Ουσία  Αντικείµενα 

A1.4.1 Χηµική Ουσία Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.1.1 Λειτουργικά 
Εξεταζόµενη Χηµική 
Ουσία  

Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.1.1.1 Φαρµακολογική ουσία  Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.1.1.1.1 Αντιβιοτικό Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.1.1.2 Βιοϊατρικό Υλικό ή 
Οδοντιατρικό Υλικό  

Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.1.1.3 Βιολογικά Ενεργός 
Ουσία 

Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.1.1.3.1 Νευροαντιδραστική Χηµ. & Φάρµ. 

ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 

A1.4.1.1.3.2 Ορµόνη  Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.1.1.3.3 Ένζυµο  Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.1.1.3.4 Βιταµίνη  Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.1.1.3.5 Ανοσολογικός 
Παράγοντας  

Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.1.1.3.6 Υποδοχέας Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.1.1.4 ∆είκτης, Αντιδραστήριο 
ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 

Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.1.1.5 Επικίνδυνη Ουσία ή 
∆ηλητηριώδης Ουσία  

Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.1.2 ∆οµικά Εξεταζόµενη 
Χηµική Ουσία 

Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.1.2.1 Οργανική Χηµική 
Ουσία  

Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.1.2.1.5 Νουκλεϊνικό Οξύ, 
Νουκλεοζίδιο ή 
Νουκλεοτίδιο 

Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.1.2.1.6 Οργανοφωσφορική 
Ένωση 

Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.1.2.1.7 Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή 
Πρωτεΐνη 

Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.1.2.1.8 Υδατάνθρακας  Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.1.2.1.9 Λιπίδιο  Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.1.2.1.9.1 Στεροειδές  Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.1.2.1.9.2 Εικοσανοειδές Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.1.2.2 Ανόργανη Χηµική 
Ουσία  

Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.1.2.3 Στοιχείο, Ιόν, ή 
Ισότοπο  

Χηµ. & Φάρµ. 

A1.4.2 Σωµατική Ουσία Ανατοµία 

A1.4.3 Τροφή Αντικείµενα 

A2 Εννοιολογική οντότητα  Έννοιες και Ιδέες 

A2.1 Ιδέα ή έννοια  Έννοιες και Ιδέες 

A2.1.1 Χρονική έννοια  Έννοιες και Ιδέες 

A2.1.2 Ποιοτική έννοια  Έννοιες και Ιδέες 

A2.1.3 Ποσοτική έννοια  Έννοιες και Ιδέες 

A2.1.4 Λειτουργική έννοια  Έννοιες και Ιδέες 

A2.1.4.1 Συστήµατα σώµατος  Ανατοµία 

A2.1.5 Χωρική έννοια  Έννοιες και Ιδέες 

A2.1.5.1 Σωµατικός χώρος ή 
Σύνδεσµος 

Ανατοµία 

A2.1.5.2 Θέση Σώµατος ή 
Περιοχή Σώµατος  

Ανατοµία 

A2.1.5.3 Μοριακή ακολουθία  Γον. & Μορ. Ακολ. 

A2.1.5.3.1 Ακολουθία 
Νουκλεοτιδίου 

Γον. & Μορ. Ακολ. 

A2.1.5.3.2 Ακολουθία Αµινοξέος  Γον. & Μορ. Ακολ. 

A2.1.5.3.3 Ακολουθία 
Υδατανθράκων  

Γον. & Μορ. Ακολ. 

A2.1.5.4 Γεωγραφική Περιοχή  Γεωγραφικές 
Περιοχές 

A2.2 Εύρηµα ∆ιαταραχές 
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A2.2.1 Εργαστηριακό 
Αποτέλεσµα ή 
Πειραµατικό 
Αποτέλεσµα 

Φαινόµενα 

A2.2.2 Σηµάδι ή Σύµπτωµα  ∆ιαταραχές 

A2.3 Ιδιότητα Οργανισµού  Φυσιολογία 

A2.3.1 Κλινική Ιδιότητα Φυσιολογία 

A2.4 Πνευµατικό Προϊόν Έννοιες και Ιδέες 

A2.4.1 Ταξινόµηση  Έννοιες και Ιδέες 

A2.4.2 Κανονισµός ή Nόµος Έννοιες και Ιδέες 

A2.5 Γλώσσα  Έννοιες και Ιδέες 

A2.6 Επάγγελµα ή 
Γνωστικός Τοµέας  

Επαγγ.Τοµείς 

A2.6.1 Βιοϊατρικό Επάγγελµα 
ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

Επαγγ.Τοµείς 

A2.7 Οργάνωση  Οργανώσεις 

A2.7.1 Οργάνωση Ιατρικής 
Περίθαλψης 

Οργανώσεις 

A2.7.2 Επαγγελµατική Ένωση Οργανώσεις 

A2.7.3 Οργάνωση 
Αυτοβοήθειας ή 
Οργάνωση Ενίσχυσης 
Απόρων  

Οργανώσεις 

A2.8 Χαρακτηριστικά 
Οµάδας  

Έννοιες και Ιδέες 

A2.9 Οµάδα  Έµβια Όντα 

A2.9.1 Επαγγελµατική Οµάδα Έµβια Όντα 

A2.9.2 Πληθυσµιακή Οµάδα Έµβια Όντα 

A2.9.3 Οικογενειακή Οµάδα  Έµβια Όντα 

A2.9.4 Ηλικιακή οµάδα Έµβια Όντα 

A2.9.5 Ασθενής ή οµάδα µε 
ειδικές ανάγκες 

Έµβια Όντα 

B Γεγονός  ∆ραστ. & Συµπερ. 

B1 ∆ραστηριότητα  ∆ραστ. & Συµπερ. 

B1.1 Συµπεριφορά  ∆ραστ. & Συµπερ. 

B1.1.1 Κοινωνική 
Συµπεριφορά  

∆ραστ. & Συµπερ. 

B1.1.2 Ατοµική Συµπεριφορά  ∆ραστ. & Συµπερ. 

B1.2 Καθηµερινή 
∆ραστηριότητα ή 
Ψυχαγωγική 
∆ραστηριότητα  

∆ραστ. & Συµπερ. 

B1.3 Επαγγελµατική 
∆ραστηριότητα  

∆ραστ. & Συµπερ. 

B1.3.1 ∆ραστηριότητα 
Ιατρικής Περίθαλψης  

∆ιαδικασίες 

B1.3.1.1 Εργαστηριακή 
∆ιαδικασία  

∆ιαδικασίες 

B1.3.1.2 ∆ιαγνωστική 
∆ιαδικασία  

∆ιαδικασίες 

B1.3.1.3 Θεραπευτική 
∆ιαδικασία ή 
Προληπτική ∆ιαδικασία 

∆ιαδικασίες 

B1.3.2 Ερευνητική 
∆ραστηριότητα  

∆ιαδικασίες 

B1.3.2.1 Ερευνητική Τεχνική 
Μοριακής Βιολογίας  

∆ιαδικασίες 

B1.3.3 Κυβερνητική 
∆ραστηριότητα ή 
Κανονιστική 
∆ραστηριότητα 

∆ραστ. & Συµπερ. 

B1.3.4 Εκπαιδευτική 
∆ραστηριότητα  

∆ιαδικασίες 

B1.4 Μηχανική 
∆ραστηριότητα  

∆ραστ. & Συµπερ. 

B2 Φαινόµενο ή ∆ιεργασία Φαινόµενα 

B2.1 Φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 

Φαινόµενα 

B2.1.1 Περιβαλλοντικές 
Συνέπειες σε 
Ανθρώπους 

Φαινόµενα 

B2.2 Φυσικό φαινόµενο ή 
∆ιεργασία 

Φαινόµενα 

B2.2.1 Βιολογική Λειτουργία  Φαινόµενα 

B2.2.1.1 Φυσιολογική 
Λειτουργία  

Φυσιολογία 

B2.2.1.1.1 Οργανική λειτουργία Φυσιολογία 

B2.2.1.1.1.1 Πνευµατική ∆ιεργασία Φυσιολογία 

B2.2.1.1.2 Λειτουργία Οργάνου ή 
Λειτουργία Ιστού  

Φυσιολογία 

B2.2.1.1.3 Λειτουργία Κυττάρων  Φυσιολογία 

B2.2.1.1.4 Μοριακή Λειτουργία  Φυσιολογία 

B2.2.1.1.4.1 Γενετική Λειτουργία  Φυσιολογία 

B2.2.1.2 Παθολογική λειτουργία  ∆ιαταραχές 

B2.2.1.2.1 Ασθένεια ή Σύνδροµο  ∆ιαταραχές 

B2.2.1.2.1.1 Πνευµατική 
∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 

∆ιαταραχές 

B2.2.1.2.1.2 Νεοπλασµατική 
∆ιεργασία 

∆ιαταραχές 

B2.2.1.2.2 Κυτταρική 
∆υσλειτουργία ή 
Μοριακή 
∆υσλειτουργία 

∆ιαταραχές 

B2.2.1.2.3 Πειραµατικό Μοντέλο 
Ασθένειας 

∆ιαταραχές 

B2.3 Τραυµατισµός ή 
∆ηλητηρίαση 

∆ιαταραχές 

 

Για παράδειγµα, ένα απόστηµα είναι µια «Φυσική Οντότητα» που µπορεί να 

αφαιρεθεί, και ταυτόχρονα είναι µια θεραπεύσιµη ασθένεια. Επιπλέον, οι 

τραυµατισµοί όπως ένα σπάσιµο, και οι δηλητηριάσεις, όπως η δηλητηρίαση από 

φυτοφάρµακα ή από µονοξείδιο του άνθρακα, ενώ είναι µη παθολογικές λειτουργίες, 

έχουν επίσης ορισµένα από τα χαρακτηριστικά άλλων διαταραχών. Μεταξύ όλων των 

αρχών που χρησιµοποιήθηκαν για να δηµιουργηθούν οι σηµασιολογικές οµάδες, η 
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σηµασιολογική συνοχή είναι ίσως η σηµαντικότερη. Στην πραγµατικότητα, χωρίς 

σηµασιολογική συνοχή, θα ήταν δύσκολο να φανεί πόσο χρήσιµη είναι η 

κατηγοριοποίηση των σηµασιολογικών τύπων µε βάση τη σηµασιολογική οµάδα. 

Ένα πιθανό µέτρο αξιολόγησης της συνοχής είναι η παρατήρηση των σχέσεων στις 

οποίες οι σηµασιολογικές οµάδες συµµετέχουν. Αυτές δεν περιορίζονται µόνο στην 

ιεραρχική σχέση (is_a), αλλά και στις υπόλοιπες συσχετικές σχέσεις που 

εφαρµόζονται στο πεδίο της βιοϊατρικής (π.χ. προκαλεί, επιδρά, θέση του/της, µέτρο 

του/της κτλ). Αυτό µπορεί να διαπιστωθεί πιο καθαρά στη συνολική παρουσίαση των 

σχέσεων όπως έχει οργανωθεί και παρουσιάζεται µέσω των σχεδιοτύπων στην 

υποενότητα 8.2 «Σχεδιότυπα ανά σηµασιολογικό τύπο».  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

777    ΓΓΓ ΛΛΛ ΩΩΩ ΣΣΣ ΣΣΣ ΑΑΑ    ΑΑΑΝΝΝ ΑΑΑ ΠΠΠ ΑΑΑ ΡΡΡ ΑΑΑ ΣΣΣ ΤΤΤ ΑΑΑ ΣΣΣ ΗΗΗ ΣΣΣ    ΚΚΚ ΑΑΑ ΙΙΙ    ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΙΙΙ ΣΣΣ ΜΜΜ ΙΙΙ ΚΚΚ ΟΟΟ    

∆∆∆ ΙΙΙ ΑΑΑ ΧΧΧ ΕΕΕ ΙΙΙ ΡΡΡ ΙΙΙ ΣΣΣ ΗΗΗ ΣΣΣ    ΤΤΤ ΗΗΗ ΣΣΣ    ΟΟΟ ΝΝΝ ΤΤΤ ΟΟΟ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΙΙΙ ΑΑΑ ΣΣΣ    ««« ΙΙΙ ΑΑΑ ΤΤΤ ΡΡΡ ΟΟΟ ΛΛΛ ΕΕΕ ΞΞΞ ΗΗΗ »»»    

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ (OWL – WEB 

ONTOLOGY LANGUAGE) 

H OWL19 είναι µια φορµαλιστική γλώσσα αναπαράστασης οντολογιών προερχόµενη 

από το World Wide Web Consortium (W3C). Αποτελεί την πιο πρόσφατη πρόταση 

του W3C σχετικά µε την αναπαράσταση των εννοιών και των µεταξύ τους σχέσεων, 

µε στόχο την οικοδόµηση του Σηµασιολογικού Ιστού (Semantic Web). Η OWL είναι 

σχεδιασµένη κατά τρόπο ώστε η οντολογική πληροφορία που κωδικοποιείται µέσω 

                                                

19
 http://www.w3.org/TR/owl-features/ 
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αυτής να είναι επεξεργάσιµη/αξιοποιήσιµη από τους υπολογιστές (και όχι µόνο από 

τους ανθρώπους). Αποτελεί διάδοχο και αντικαταστάτη της DAML+OIL20. Βασίζεται 

στην XML21, στο RDF22 και στο RDF Schema (RDF-S)23 και τα επεκτείνει, 

παρέχοντας επιπλέον λεξιλόγιο και τυπικούς ορισµούς για την περιγραφή ιδιοτήτων 

και κλάσεων µε στόχο τη διευκόλυνση της µηχανικής ερµηνείας των πληροφοριών 

του Παγκόσµιου Ιστού. Ο τρόπος µε τον οποίο ορίζονται οι έννοιες στην OWL είναι 

φορµαλιστικός και ταυτόχρονα περιγραφικός. Πολύπλοκες έννοιες µπορούν να 

οριστούν µε τη βοήθεια απλούστερων εννοιών. Το λογικό µοντέλο στο οποίο 

βασίζεται η OWL καθιστά εφικτή τη χρήση µιας µηχανής συµπερασµού (reasoner), η 

οποία µπορεί να ελέγξει το κατά πόσο οι ορισµοί µιας οντολογίας είναι αµοιβαία 

συνεπείς και κατά πόσο οι έννοιες είναι συµβατές µε τους ορισµούς που τους έχουν 

δοθεί. 

7.2 ΟΙ ΥΠΟΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ OWL 

Η OWL έχει τρεις υπογλώσσες: την OWL-Lite, την OWL-DL και την OWL-Full. Η 

κύρια διαφορά µεταξύ των τριών υπογλωσσών είναι το επίπεδο εκφραστικότητας 

που η καθεµία παρέχει, µε λιγότερο εκφραστική την OWL-Lite και περισσότερο 

εκφραστική την OWL-Full. Η OWL-DL µπορεί να θεωρηθεί επέκταση της OWL-Lite 

και η OWL-Full επέκταση της OWL-DL.  

 

7.2.1 OWL-Lite 

Η OWL-Lite είναι η συντακτικά απλούστερη υπογλώσσα. Προορίζεται για χρήση σε 

περιπτώσεις αναπαράστασης απλών ιεραρχικών κλάσεων και ιδιοτήτων των 

κλάσεων που υπόκεινται σε απλούς περιορισµούς. Για παράδειγµα, ενώ υποστηρίζει 

περιορισµούς για το πλήθος των τιµών που µπορεί να λάβει µια ιδιότητα, ως 

πληθικούς αριθµούς επιτρέπει µόνο το 0 ή το 1. Η πολυπλοκότητα της OWL-Lite 

είναι αρκετά χαµηλότερη από αυτή των άλλων δύο υπογλωσσών και άρα είναι 

απλούστερο να κατασκευαστούν υπολογιστικά εργαλεία για την υποστήριξή της, 

γεγονός το οποίο την καθιστά ιδανικό όχηµα για τη µεταφορά σε OWL υπαρχουσών 

αναπαραστάσεων θησαυρικών και ταξινοµικών πληροφοριών. 

 

7.2.2 OWL-DL 

Η OWL-DL είναι σηµαντικά πιο εκφραστική από την OWL-Lite και βασίζεται στην 

Περιγραφική Λογική (Description Logic – DL)24. Η Περιγραφική Λογική αποτελεί 

                                                

20
 http://www.w3.org/TR/daml+oil-reference 

21
 http://www.w3.org/XML/ 

22
 http://www.w3.org/RDF/ 

23
 http://www.w3.org/TR/rdf-schema/ 

24
 http://dl.kr.org/ 
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υποσύνολο της Λογικής Πρώτης Τάξης (First Order Logic) και άρα είναι υποκείµενη 

σε αυτόµατο συµπερασµό. Η OWL-DL είναι κατάλληλη για περιπτώσεις όπου 

χρειάζεται µέγιστη εκφραστικότητα χωρίς να θυσιάζεται η αποφασισιµότητα 

(decidability: ο υπολογισµός ενός συµπεράσµατος µπορεί να λάβει χώρα σε 

πεπερασµένο χρόνο) και υπολογιστική πληρότητα (computational completeness: όλα 

τα συµπεράσµατα µπορούν να υπολογιστούν). Η OWL-DL περιλαµβάνει όλες τις 

γλωσσικές δοµές της OWL, οι οποίες όµως µπορούν να χρησιµοποιηθούν υπό 

συγκεκριµένους περιορισµούς. Για παράδειγµα, µία κλάση µπορεί να είναι υπο-

κλάση πολλών κλάσεων (πολλαπλή κληρονοµικότητα) αλλά µια κλάση δεν µπορεί να 

αποτελεί πραγµάτωση (instance) µιας άλλης κλάσης.  

 

7.2.3 OWL-Full 

Η OWL-Full απευθύνεται σε χρήστες για τους οποίους είναι πιο σηµαντική η 

δυνατότητα για µέγιστη εκφραστικότητα (η οποία παρέχεται µέσα από τη συντακτική 

ελευθερία του RDF) παρά η αποφασισιµότητα ή η υπολογιστική πληρότητα των 

ισχυρισµών τους. Για παράδειγµα, στην OWL-Full µία κλάση µπορεί να θεωρηθεί 

ταυτόχρονα και σύνολο ατόµων και µεµονωµένο άτοµο. Επίσης, η OWL-Full 

επιτρέπει την επέκταση του λεξιλογίου της OWL και του RDF προκειµένου να 

καλυφθούν οι όποιες ανάγκες. Οι ορισµοί σε OWL-Full ενδέχεται να υποπίπτουν σε 

ατέρµονη αναδροµή. Κατ’ επέκταση, ο αυτόµατος συµπερασµός σε OWL-Full 

οντολογίες δεν είναι εφικτός. 

7.3 OWL ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ 
Για τις ανάγκες του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ κρίθηκε σκόπιµη η χρήσης της υπογλώσσας OWL-

Lite, για τους εξής λόγους: 

• Αρχικός στόχος είναι η µεταφορά του σηµασιολογικού δικτύου UMLS σε OWL 

και η απόδοσή του στην Ελληνική. Το UMLS αποτελείται από µία απλή 

ιεραρχία εννοιών και ένα σύνολο δυαδικών σχέσεων µεταξύ των εννοιών· για 

τις σχέσεις δεν έχουν οριστεί περιορισµοί (όχι ότι δεν θα µπορούσαν να 

οριστούν). Έτσι, η εκφραστικότητα της OWL-Lite είναι αρκετή για την 

αναπαράσταση του UMLS. Με δεδοµένη την υπολογιστική απλότητα της 

OWL-Lite, η επιλογή αυτής και όχι κάποιας από τις πιο εκφραστικές αλλά και 

πιο δύσκολες «αδερφές» της είναι δικαιολογηµένη. 

• Αν η πρόοδος των εργασιών στην Οντολογία που θα χτιστεί µε πυρήνα το 

UMLS απαιτήσει πλουσιότερο λεξιλόγιο και πιο πολύπλοκες δοµές για την 

αναπαράσταση των εννοιών, των σχέσεων και των περιορισµών που διέπουν 

τις σχέσεις, τότε η µετάβαση στην πιο εκφραστική OWL-DL µπορεί να γίνει µε 

µηδενικό κόστος, αφού η OWL-DL είναι προέκταση της OWL-Lite. 
 

7.3.1 Περιγραφή της (υπο)γλώσσας OWL Lite 

Η OWL-Lite χρησιµοποιεί µόνο ένα υποσύνολο των χαρακτηριστικών της OWL και 

επιβάλλει περισσότερους περιορισµούς στη χρήση αυτών των χαρακτηριστικών από 

ό,τι η OWL-DL ή η OWL-Full. Για παράδειγµα, στην OWL-Lite οι κλάσεις πρέπει να 
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έχουν ένα όνοµα (µοναδικό για την κάθε µία). Κατά συνέπεια, οποιεσδήποτε σχέσεις 

µεταξύ των κλάσεων µπορούν να οριστούν µόνο όταν σε αυτές συµµετέχουν 

ονοµατισµένες κλάσεις. 

 

7.3.1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ Η OWL-LITE ∆ΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ RDF-S 

• Class (Κλάση): Μια κλάση ορίζει ένα σύνολο από άτοµα που έχουν κάποιες 

κοινές ιδιότητες. Οι κλάσεις µπορούν να οργανωθούν σε ιεραρχίες 

χρησιµοποιώντας τη σχέση rdfs:subClassOf. Εξ ορισµού στην OWL, όλες οι 

κλάσεις είναι εξειδικεύσεις (υπο-κλάσεις) της προκαθορισµένης κλάσης Thing 

(Ον) και γενικεύεις (υπερ-κλάσεις) της προκαθορισµένης κλάσης Nothing 

(Μη-Oν). Στην κλάση Thing ανήκουν όλα τα άτοµα ενώ στην κλάση Nothing 

δεν ανήκει κανένα άτοµο. 

• Individual (Άτοµο): Τα άτοµα αποτελούν πραγµατώσεις (ή στιγµιότυπα ή 

αντικείµενα ή στοιχεία) των κλάσεων, για παράδειγµα η Ελονοσία και η 

Ηπατίτιδα είναι άτοµα της κλάσης Ασθένεια. Τα άτοµα φέρουν ιδιότητες, για 

παράδειγµα η Ελονοσία «έχει συνώνυµο» τη Μαλάρια και «έχει σύµπτωµα» 

Υψηλό Πυρετό, ο Υψηλός Πυρετός «έχει τιµή» στο διάστηµα [39...43] και 

«µετριέται σε» “βαθµούς Κελσίου”. 

• rdfs:subClassOf (υποΚλάσηΤης): Μέσω αυτής της σχέσης ορίζονται 

ιεραρχίες κλάσεων. Για παράδειγµα, η κλάση Ασθένεια είναι υπο-κλάση της 

κλάσης Παθολογική Λειτουργία, η οποία µε τη σειρά της είναι υπο-κλάση της 

κλάσης Βιολογική Λειτουργία. Με τη βοήθεια αυτής της σχέσης, µια µηχανή 

συµπερασµού µπορεί να εξαγάγει το συµπέρασµα ότι εφόσον η Ηπατίτιδα 

είναι Ασθένεια τότε η Ηπατίτιδα είναι και Βιολογική Λειτουργία. 

• rdf:Property (Ιδιότητα): Οι ιδιότητες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον 

ορισµό σχέσεων µεταξύ ατόµων ή από άτοµα προς αλφαριθµητικές τιµές. Για 

παράδειγµα, οι ιδιότητα «αποτελεί ένδειξη» µπορεί να συσχετίσει ένα άτοµο 

της κλάσης Σύµπτωµα µε ένα άτοµο της κλάσης Ασθένεια (η ιδιότητα αυτή 

είναι τύπου owl:ObjectProperty, δηλ. ιδιότητα µε τιµή από κλάση ατόµων) ενώ 

η ιδιότητα «έχει θερµοκρασία» µπορεί να συσχετίσει ένα άτοµο της κλάσης 

Φυσικό Αντικείµενο µε µια αριθµητική τιµή (η ιδιότητα αυτή είναι τύπου 

owl:DatatypeProperty, δηλ. ιδιότητα µε τιµή από απλό τύπο δεδοµένων). 

Τόσο το owl:ObjectProperty όσο και το owl:DatatypeProperty είναι υπο-

κλάσεις (υποπεριπτώσεις) της RDF κλάσης rdf:Property. 

• rdfs:subPropertyOf (υποΙδιότηταΤης): Μέσω αυτής της σχέσης ορίζονται 

ιεραρχίες ιδιοτήτων, όπου µια ιδιότητα είναι υπο-ιδιότητα µίας ή 

περισσότερων άλλων ιδιοτήτων. Για παράδειγµα, η ιδιότητα «αποτελεί 

ένδειξη» είναι υπο-ιδιότητα της ιδιότητας «σχετίζεται λειτουργικά µε». Με τη 

βοήθεια αυτής της σχέσης µια µηχανή συµπερασµού µπορεί να εξαγάγει το 

συµπέρασµα ότι εφόσον ο Πυρετός «αποτελεί ένδειξη» Γρίπης τότε ο 

Πυρετός «σχετίζεται λειτουργικά µε» τη Γρίπη. 

• rdfs:domain (πεδίο ορισµού): Το πεδίο ορισµού µιας ιδιότητας ορίζει ποια 

άτοµα µπορούν να φέρουν την ιδιότητα αυτή. Αν το πεδίο ορισµού µιας 

ιδιότητας είναι η κλάση Α, τότε οποιοδήποτε άτοµο φέρει αυτή την ιδιότητα 

πρέπει να ανήκει στην κλάση Α. Για παράδειγµα, αν η ιδιότητα «αποτελεί 
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ένδειξη» έχει πεδίο ορισµού την κλάση Σύµπτωµα και ο Πυρετός φέρει την 

ιδιότητα «αποτελεί ένδειξη» τότε ο Πυρετός πρέπει να ανήκει στην κλάση 

Σύµπτωµα. Το πεδίο ορισµού, όταν καθορίζεται για µια ιδιότητα, αποτελεί 

καθολικό περιορισµό· τότε η ιδιότητα µπορεί να αποδοθεί µόνο σε άτοµα που 

ανήκουν στην κλάση του πεδίου ορισµού της. 

• rdfs:range (πεδίο τιµών): Το πεδίο τιµών µιας ιδιότητας ορίζει από ποια 

κλάση ατόµων ή από ποιο απλό τύπο δεδοµένων µπορεί να λάβει τιµές η 

ιδιότητα αυτή. Αν το πεδίο τιµών µιας ιδιότητας είναι η κλάση Β (ή ο τύπος 

δεδοµένων Γ), τότε οποιαδήποτε τιµή λάβει αυτή η ιδιότητα πρέπει να ανήκει 

στην κλάση Β (ή στον τύπο δεδοµένων Γ). Για παράδειγµα, αν η ιδιότητα 

«αποτελεί ένδειξη» έχει πεδίο τιµών την κλάση Ασθένεια και λάβει την τιµή 

Γρίπη, τότε η Γρίπη πρέπει να ανήκει στην κλάση Ασθένεια. Επίσης, αν η 

ιδιότητα «έχει θερµοκρασία» έχει πεδίο τιµών το διάστηµα [36...43] και λάβει 

την τιµή 38, τότε το 38 πρέπει να ανήκει στο [36...43]. Το πεδίο τιµών, όταν 

καθορίζεται για µια ιδιότητα, αποτελεί και αυτό καθολικό περιορισµό· τότε η 

ιδιότητα µπορεί να λαµβάνει τιµές που ανήκουν µόνο στο πεδίο τιµών της. 
 

7.3.1.2 ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ-ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ OWL-LITE 

• equivalentClass (ισοδύναµηΚλάση): Αν δύο κλάσεις Κ1 και Κ2 δηλωθούν 

ως ισοδύναµες, τότε κάθε άτοµο που ανήκει στην Κ1 ανήκει και στην Κ2. Η 

δήλωση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να οριστούν συνώνυµες κλάσεις. 

Για παράδειγµα η κλάση Αρρώστια µπορεί να δηλωθεί ως ισοδύναµη της 

κλάσης Ασθένεια. Με τη βοήθεια αυτής της σχέσης µια µηχανή συµπερασµού 

µπορεί, για παράδειγµα, να εξαγάγει το συµπέρασµα ότι εφόσον η Ηπατίτιδα 

είναι άτοµο της κλάσης Ασθένεια, τότε είναι και άτοµο της κλάσης Αρρώστια. 

• equivalentProperty (ισοδύναµηΙδιότητα): Αν δύο ιδιότητες Ιδ1 και Ιδ2 

δηλωθούν ως ισοδύναµες και κάποιο άτοµο φέρει την Ιδ1 µε τιµή Χ, τότε το 

ίδιο άτοµο φέρει και την ιδιότητα Ιδ2 µε τιµή Χ. Η δήλωση αυτή µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να οριστούν συνώνυµες ιδιότητες. Για παράδειγµα, η 

ιδιότητα «αποτελεί σύµπτωµα» µπορεί να οριστεί ως ισοδύναµη της ιδιότητας 

«αποτελεί ένδειξη». Με τη βοήθεια αυτής της σχέσης µια µηχανή 

συµπερασµού µπορεί, για παράδειγµα, να εξαγάγει το συµπέρασµα ότι 

εφόσον η ιδιότητα «αποτελεί ένδειξη» είναι υπο-ιδιότητα της ιδιότητας 

«σχετίζεται λειτουργικά µε», τότε και η ιδιότητα «αποτελεί σύµπτωµα» είναι 

υπο-ιδιότητα της ιδιότητας «σχετίζεται λειτουργικά µε». 

• sameAs (ίδιοΜε): Αν ένα άτοµο Α1 δηλωθεί ότι είναι ίδιο µε ένα άτοµο Α2, 

τότε το Α1 ανήκει στην ίδια κλάση που ανήκει το Α2 και φέρει τις ίδιες 

ιδιότητες που φέρει το Α2. Η δήλωση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

αποδοθούν περισσότερα του ενός ονόµατα στο ίδιο άτοµο. Για παράδειγµα, 

το άτοµο Μαλάρια µπορεί να δηλωθεί ότι είναι το ίδιο µε το άτοµο Ελονοσία. 

• differentFrom (διαφορετικόΑπό): Χρησιµοποιείται για να δηλώσει ρητά ότι 

δύο άτοµα είναι διαφορετικά. Η δήλωση αυτή είναι σηµαντική για γλώσσες 

όπως η OWL (και το RDF), οι οποίες δε θεωρούν δεδοµένο ότι τα άτοµα 

έχουν ένα και µόνο όνοµα. Για παράδειγµα, χωρίς τη δήλωση αυτή µια 

µηχανή συµπερασµού δε θα θεωρήσει απαραίτητα ότι η Ελονοσία και η 

Ηπατίτιδα είναι διακριτά άτοµα. 
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• AllDifferent (Όλα∆ιαφορετικά): Χρησιµοποιείται για να δηλώσει ότι ένα 

πλήθος ατόµων είναι µεταξύ τους διακριτά. Η δήλωση αυτή είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική στις περιπτώσεις συµπερασµού όπου πρέπει να γίνει χρήση της 

παραδοχής ότι διακριτά ονόµατα αντιστοιχούν σε διακριτά άτοµα. Βέβαια, αν 

δηλωθεί ότι τα άτοµα της κλάσης Αρρώστια είναι όλα διαφορετικά µεταξύ 

τους, τότε δεν µπορεί να δηλωθεί ότι η Ελονοσία είναι ίδια µε τη Μαλάρια. 

 

7.3.2 Οι Ιδιότητες των Κλάσεων στην OWL-Lite 

7.3.2.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ 

• inverseOf (αντίστροφηΤης): Αν η ιδιότητα Ιδ1 δηλωθεί ότι είναι αντίστροφη 

της ιδιότητας Ιδ2 και το άτοµο Χ συνδέεται µε το άτοµο Υ µε την ιδιότητα Ιδ2, 

τότε το άτοµο Υ συνδέεται µε το άτοµο Χ µε την ιδιότητα Ιδ1. Για παράδειγµα 

αν η ιδιότητα «προκαλείται από» δηλωθεί ως αντίστροφη της ιδιότητας 

«προκαλεί» και το Κάπνισµα «προκαλεί» Καρκίνο, τότε ο Καρκίνος 

«προκαλείται από» το Κάπνισµα.  

• TransitiveProperty (ΜεταβατικήΙδιότητα): Αν µια ιδιότητα δηλωθεί ως 

µεταβατική και η ιδιότητα αυτή ισχύει µεταξύ των ατόµων Α και Β καθώς και 

µεταξύ των ατόµων Β και Γ, τότε ισχύει και µεταξύ των ατόµων Α και Γ. Για 

παράδειγµα, αν η ιδιότητα «προκαλεί» δηλωθεί ως µεταβατική και το 

Κάπνισµα «προκαλεί» Καρκίνο και ο Καρκίνος «προκαλεί» Θάνατο, τότε το 

Κάπνισµα «προκαλεί» Θάνατο. 

• SymmetricProperty (ΣυµµετρικήΙδιότητα): Αν µια ιδιότητα δηλωθεί ως 

συµµετρική και το άτοµο Α συνδέεται µέσω αυτής της ιδιότητας µε το άτοµο Β, 

τότε και το άτοµο Β συνδέεται µέσω της ίδιας ιδιότητας µε το άτοµο Α. Για 

παράδειγµα η ιδιότητα «είναι αδερφός του» µπορεί να χαρακτηριστεί 

συµµετρική: αν ο Κώστας «είναι αδερφός του» ∆ηµήτρη, τότε και ο ∆ηµήτρης 

«είναι αδερφός του» Κώστα. 

• FunctionalProperty (ΛειτουργικήΙδιότητα): Αν µια ιδιότητα δηλωθεί ως 

λειτουργική, τότε µπορεί να λάβει το πολύ µία τιµή. Για παράδειγµα, η ιδιότητα 

«έχει µητέρα τη(ν)» µπορεί να δηλωθεί ως λειτουργική. Βάσει αυτής της 

δήλωσης µπορεί να αποτραπεί η σύνδεση ενός ατόµου µέσω της σχέσης 

«έχει µητέρα τη(ν)» µε περισσότερα από ένα άτοµα. 

• InverseFunctionalProperty (ΑντίστροφαΛειτουργικήΙδιότητα): Αν µια 

ιδιότητα δηλωθεί ως αντίστροφα λειτουργική, τότε η αντίστροφη ιδιότητα είναι 

λειτουργική, δηλ. η αντίστροφη ιδιότητα µπορεί να λάβει το πολύ µία τιµή. Για 

παράδειγµα, η ιδιότητα «είναι µητέρα του/της» µπορεί να δηλωθεί ως 

αντίστροφα λειτουργική. Βάσει αυτής της δήλωσης µια µηχανή συµπερασµού 

θα εξαγάγει το συµπέρασµα ότι αν η Β «είναι µητέρα του/της» Α και η Γ «είναι 

µητέρα του/της» Α, τότε η Β και η Γ είναι το ίδιο άτοµο. 

 

7.3.2.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ 

Η OWL-Lite επιτρέπει την επιβολή περιορισµών στον τρόπο µε τον οποίο οι ιδιότητες 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τα άτοµα µιας κλάσης. Οι περιορισµοί αυτοί 

δηλώνονται µέσα σε ένα µπλοκ owl:Restriction. Η δήλωση owl:onProperty µέσα σε 
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αυτό το µπλοκ δηλώνει την ιδιότητα πάνω στην οποία επιβάλλεται ο περιορισµός. 

Από τους περιορισµούς που παρουσιάζονται στη συνέχεια, οι δύο πρώτοι 

αναφέρονται στο ποιες τιµές επιτρέπεται να λάβουν οι ιδιότητες και οι επόµενοι τρεις 

αναφέρονται στο πόσες τιµές επιτρέπεται να λάβουν οι ιδιότητες: 

• allValuesFrom (όλεςΤιςΤιµέςΑπό): Ο περιορισµός αυτός υπαγορεύει ότι 

όλες οι τιµές µιας ιδιότητας πρέπει να προέρχονται από ένα συγκεκριµένο 

πεδίο τιµών. Έχει τοπικό χαρακτήρα και εφαρµόζεται µόνο στα πλαίσια της 

κλάσης που έχει την ιδιότητα. Για παράδειγµα, έστω ότι κλάση Γυναίκα έχει 

την ιδιότητα «έχει γιο το(ν)» η οποία υπόκειται στον περιορισµό όλες οι τιµές 

της να προέρχονται από την κλάση Άνδρας· αν η Γυναίκα Α «έχει γιο το(ν)» 

Β, τότε ο Β πρέπει να ανήκει στην κλάση Άνδρας (χωρίς να σηµαίνει ότι για 

οποιαδήποτε Γυναίκα πρέπει να ισχύει η ιδιότητα «έχει γιο το(ν)»). Ο 

περιορισµός ισχύει µόνο για την κλάση Γυναίκα και όχι, για παράδειγµα, για 

την κλάση Γάτα, η οποία έχει την ίδια ιδιότητα· στην ιδιότητα «έχει γιο το(ν)» 

της κλάσης Γάτα θα πρέπει να τεθεί ο περιορισµός όλες οι τιµές της να 

προέρχονται από την κλάση Γάτος. 

• someValuesFrom (κάποιεςΤιµέςΑπό): Ο περιορισµός αυτός υπαγορεύει ότι 

τουλάχιστον µία τιµή µιας ιδιότητας πρέπει να προέρχεται από ένα 

συγκεκριµένο πεδίο τιµών. Έχει τοπικό χαρακτήρα και εφαρµόζεται µόνο στα 

πλαίσια της κλάσης που έχει την ιδιότητα. Για παράδειγµα, έστω ότι η κλάση 

Υπολογιστής έχει την ιδιότητα «αποτελείται από» η οποία υπόκειται στον 

περιορισµό να λαµβάνει κάποιες τιµές από την κλάση Επεξεργαστής· 

οποιοδήποτε άτοµο της κλάσης Υπολογιστής θα πρέπει να σχετίζεται µέσω 

της ιδιότητας «αποτελείται από» µε τουλάχιστον ένα άτοµο της κλάσης 

Επεξεργαστής. 

• minCardinality (ελάχιστοΠλήθος): Ο περιορισµός αυτός υπαγορεύει το 

ελάχιστο πλήθος τιµών που µπορεί να λάβει µια ιδιότητα, το οποίο στην 

περίπτωση του OWL-Lite µπορεί να είναι 0 ή 1. Έχει τοπικό χαρακτήρα και 

εφαρµόζεται µόνο στα πλαίσια της κλάσης που έχει την ιδιότητα. Ελάχιστο 

πλήθος τιµών 0 για µια ιδιότητα σηµαίνει ότι η ιδιότητα είναι προαιρετική ενώ 

ελάχιστο πλήθος τιµών 1 σηµαίνει ότι η ιδιότητα είναι υποχρεωτική. Για 

παράδειγµα η ιδιότητα «έχει γιο το(ν)» είναι προαιρετική για τα άτοµα της 

κλάσης Γυναίκα (δεν έχουν όλες οι γυναίκες γιο) και άρα η ιδιότητα αυτή θα 

πρέπει να έχει ελάχιστο πλήθος τιµών 0. Αντίθετα, η ιδιότητα «έχει µάνα 

τη(ν)» για την κλάση Άνθρωπος είναι υποχρεωτική (δεν υπάρχει άνθρωπος 

χωρίς µάνα) και άρα η ιδιότητα αυτή θα πρέπει να έχει ελάχιστο πλήθος τιµών 

1. 

• maxCardinality (µέγιστοΠλήθος): Ο περιορισµός αυτός υπαγορεύει το 

µέγιστο πλήθος τιµών που µπορεί να λάβει µια ιδιότητα, το οποίο στην 

περίπτωση του OWL-Lite µπορεί να είναι 0 ή 1. Έχει τοπικό χαρακτήρα και 

εφαρµόζεται µόνο στα πλαίσια της κλάσης που έχει την ιδιότητα. Μέγιστο 

πλήθος τιµών 0 σηµαίνει ότι η ιδιότητα αυτή δεν µπορεί να αποδοθεί σε 

κανένα άτοµο της κλάσης ενώ µέγιστο πλήθος τιµών 1 σηµαίνει ότι η ιδιότητα 

είναι λειτουργική (βλ. FunctionalProperty, παραπάνω). Για παράδειγµα, η 

ιδιότητα «έχει γιο το(ν)» για τα άτοµα της κλάσης Στείρα Γάτα έχει µέγιστο 

πλήθος τιµών 0, ενώ η ιδιότητα «έχει µάνα τη(ν)» για την κλάση Άνθρωπος 

έχει µέγιστο πλήθος τιµών 1. 
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• cardinality (πλήθος): Ο περιορισµός αυτός υπαγορεύει ότι µια ιδιότητα, στην 

περίπτωση του OWL-Lite, µπορεί να λάβει ελάχιστο και µέγιστο πλήθος τιµών 

0 ή 1. Για παράδειγµα, η ιδιότητα «έχει µάνα τη(ν)» συνδέει κάθε άτοµο της 

κλάσης Άνθρωπος µε ακριβώς ένα άτοµο της κλάσης Γυναίκα. 

 

7.3.2.3 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΛΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ 

Μέσω ιδιοτήτων και περιορισµών επί των ιδιοτήτων µπορούν να οριστούν 

περιγραφικά άλλες κλάσεις. Για παράδειγµα, µπορεί να οριστεί η κλάση Γονέας ως 

υπο-κλάση κάποιας (ανώνυµης) κλάσης της οποίας τα άτοµα έχουν την ιδιότητα 

«έχει παιδί το(ν)/τη(ν)» και η ιδιότητα αυτή υπόκειται στους περιορισµούς α) όλες οι 

τιµές της να προέρχονται από την κλάση Άνθρωπος και β) να έχει ελάχιστο πλήθος 

τιµών 1. 

 

7.3.3 Τοµή Κλάσεων στην OWL-Lite 

• intersectionOf (τοµήΤων): ∆ηλώνει µια κλάση Κ3 µέσω της τοµής δύο 

κλάσεων Κ1 και Κ2. Η Κ3 περιέχει τα άτοµα που περιέχονται τόσο στην Κ1 

όσο και στην Κ2. Για παράδειγµα η τοµή των κλάσεων Γονέας και Γυναίκα 

παράγει την κλάση Μητέρα. 
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888    ΟΟΟ ΡΡΡ ΓΓΓ ΑΑΑΝΝΝ ΩΩΩ ΣΣΣ ΗΗΗ    ΤΤΤ ΗΗΗ ΣΣΣ    ΟΟΟ ΝΝΝ ΤΤΤ ΟΟΟ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΙΙΙ ΑΑΑ ΣΣΣ    ΜΜΜ ΕΕΕ    ΒΒΒ ΑΑΑ ΣΣΣ ΗΗΗ    ΤΤΤ ΑΑΑ    

ΣΣΣ ΧΧΧ ΕΕΕ ∆∆∆ ΙΙΙ ΟΟΟ ΤΤΤ ΥΥΥ ΠΠΠ ΑΑΑ    

8.1 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΤΥΠΟΥ 

Η έννοια του σχεδιότυπου αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία των προδιαγραφών 

του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ όσον αφορά τη µοντελοποίηση και την κωδικοποίηση της 

οντολογικής πληροφορίας για τους όρους της βιοϊατρικής. Έχει εισαχθεί για να 

ικανοποιήσει τις εξής ανάγκες:  

• Να συµβάλει στην κανονικοποίηση και συστηµατικότερη οργάνωση της 

σηµασιολογικής πληροφορίας του Σηµασιολογικού ∆ικτύου του UMLS, 

τουλάχιστον όσον αφορά το κοµµάτι της προσαρµογής του στα ελληνικά, και 

για τα ορολογικά δεδοµένα εκείνα που θα αποτελέσουν αντικείµενο 

επεξεργασίας στο πλαίσιο του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι 

αναφέρεται συστηµατικά στη σχετική βιβλιογραφία η απουσία  δοµηµένων 

συνόλων πληροφορίας για το UMLS, που θα επέτρεπαν αφενός την καλύτερη 

οργάνωση της σηµασιολογικής πληροφορίας του δικτύου και αφετέρου θα 

διευκόλυναν τον εντοπισµό ενδεχόµενων ασυνεπειών στο σχεδιασµό του και 

την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του από διαφορετικά βιοϊατρικά λεξιλόγια 

(Cimino (1992), ΜcCray et al. (2001), Chen et al. (2002)). 

• Να διευκολύνει τη διαδικασία της κωδικοποίησης της σηµασιολογικής 

πληροφορίας, συµβάλλοντας στη γενικότερη συνέπεια και συστηµατικότητα 

των ορολογικών δεδοµένων, µε την παροχή δοµηµένων συνόλων 

πληροφοριών που συνδέονται µε το σηµασιολογικό τύπο µιας έννοιας. Οι 

πληροφορίες στο σχεδιότυπο, όπως θα παρουσιαστούν στη συνέχεια, είναι 

δοµηµένες ώστε να αντανακλούν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του 

αντίστοιχου σηµασιολογικού τύπου, επιτρέποντας στους ειδικούς γιατρούς και 

στους γλωσσολόγους του έργου να κωδικοποιήσουν παρόµοιες έννοιες µε το 

ίδιο είδος και την ίδια ποσότητα πληροφοριών.  

 

Το σχεδιότυπο λειτουργεί ως διεπαφή ανάµεσα στο δίκτυο των σηµασιολογικών 

τύπων (Οντολογία) και στη λεξικογραφική και ορογραφική εφαρµογή της 

πληροφορίας αυτής στους σύγχρονους βιοϊατρικούς όρους της νέας ελληνικής και 

θα περιλαµβάνει για κάθε σηµασιολογικό τύπο τις εξής πληροφορίες: 

 

 

 

 

 

 
 

 
Μορφή Σχεδιότυπου 

Σηµασιολογικός Τύπος Το όνοµα του σηµασιολογικού τύπου 
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Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Το όνοµα του υπερτασσόµενου 
σηµασιολογικού τύπου 

Σηµασιολογική Οµάδα Το όνοµα της σηµαιολογικής οµάδας 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Εξήγηση του σηµασιολογικού τύπου ή 
της συγκεκριµένης έννοιας (κατά την 
κωδικοποίηση) 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: Οι σχέσεις αυτής της κατηγορίας και οι 
συνδεόµενοι σηµασιολογικοί τύποι 

σχετίζεται χωρικά µε: Οι σχέσεις αυτής της κατηγορίας και οι 
συνδεόµενοι σηµασιολογικοί τύποι 

σχετίζεται λειτουργικά µε: Οι σχέσεις αυτής της κατηγορίας και οι 
συνδεόµενοι σηµασιολογικοί τύποι 

σχετίζεται χρονικά µε: Οι σχέσεις αυτής της κατηγορίας και οι 
συνδεόµενοι σηµασιολογικοί τύποι 

σχετίζεται εννοιολογικά µε: Οι σχέσεις αυτής της κατηγορίας και οι 
συνδεόµενοι σηµασιολογικοί τύποι 

 

Τα σχεδιότυπα περιλαµβάνουν δύο είδη πληροφοριών, τις απαιτούµενες 

πληροφορίες και τις συνιστώµενες πληροφορίες, οι οποίες καθορίζονται 

ειδικότερα ως εξής: 

• Απαραίτητες πληροφορίες: Πρόκειται για τις ελάχιστες δυνατές 

πληροφορίες που θα κωδικοποιούνται για κάθε έννοια στη βάση ορολογικών 

δεδοµένων του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Αυτές οι πληροφορίες θα επιτρέπουν στους 

κωδικοποιητές να κάνουν βασικές διακρίσεις µεταξύ των διαφορετικών 

εννοιών, χωρίς όµως να υπεισέρχονται στην καταγραφή των µεταξύ τους 

σχέσεων. Τέτοιες θεωρούνται οι: σηµασιολογικός τύπος, υπερτασσόµενος 

σηµασιολογικός τύπος, σηµασιολογική οµάδα και επεξηγηµατική σηµείωση. 

• Συνιστώµενες πληροφορίες: Πρόκειται για πληροφορίες που περιγράφουν 

τις σχέσεις µεταξύ των σηµασιολογικών τύπων και µέσω της κωδικοποίησής 

τους προβλέπεται η καταγραφή του δικτύου των σηµασιολογικών σχέσεων 

των βιοϊατρικών εννοιών στα ελληνικά. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται 

κρίσιµες για τον προσδιορισµό ενός σηµασιολογικού τύπου και βοηθούν στην 

επιτυχέστερη διάκριση των διαφορετικών εννοιών. Ωστόσο, η κωδικοποίησή 

τους θα εξαρτηθεί από τον όγκο των ορολογικών δεδοµένων του 

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Σε αυτή τη φάση προβλέπεται η κωδικοποίηση των 

συνιστώµενων πληροφοριών για ορισµένες µόνο κατηγορίες σηµασιολογικών 

τύπων, οι οποίοι συνιστούν τον πυρήνα του δικτύου (συστήµατα σώµατος, 

ανατοµική, φυσιολογική λειτουργία, παθολογική λειτουργία κ.ά.) 

 

Κάθε σχεδιότυπο έχει χτιστεί µε βάση µια σειρά πληροφοριών που θα γίνουν 

µέρος του περιεχοµένου µιας έννοιας, η οποία θα αποτελεί πραγµάτωση των 

απαιτούµενων και/ή συνιστώµενων πληροφοριών ενός σχεδιότυπου. Το σύνολο 

των πληροφοριών του σχεδιότυπου θα βοηθήσει τον κωδικοποιητή να επιλέξει το 

σωστό σηµασιολογικό τύπο για κάθε έννοια. Σε κάθε σχεδιότυπο παρέχεται ένα 

σύνολο εναλλακτικών επιλογών από τις οποίες οι κωδικοποιητές θα είναι σε θέση 

να επιλέξουν τις σωστές πληροφορίες για να περιγράψουν το σηµασιολογικό 

περιεχόµενο µιας έννοιας.  
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8.2 ΣΧΕ∆ΙΟΤΥΠΑ ΑΝΑ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΥΠΟ 

8.2.1 Οντότητα 

Σηµασιολογικός Τύπος Οντότητα 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Πρώτος κόµβος στην ιεραρχία 

Σηµασιολογική Οµάδα Αντικείµενα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ευρύς σηµασιολογικός τύπος για την 
οµαδοποίηση των φυσικών και των 
εννοιολογικών οντοτήτων. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε:  

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή 
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.2 Φυσικό Αντικείµενο 

Σηµασιολογικός Τύπος Φυσικό Αντικείµενο 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Οντότητα 

Σηµασιολογική Οµάδα Αντικείµενα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένα αντικείµενο που γίνεται αντιληπτό 
µέσω της όρασης ή της αφής.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε:  

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.3 Οργανισµός 

Σηµασιολογικός Τύπος Οργανισµός 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Φυσικό Αντικείµενο 

Σηµασιολογική Οµάδα Έµβια Όντα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Γενικά, µια ζωντανή οντότητα, 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των φυτών 
και των ζώων. 

Συσχετικές σχέσεις 
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βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <αλληλεπιδρά µε>  
Οργανισµός 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε:  

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.4 Φυτό 

Σηµασιολογικός Τύπος Φυτό 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Οργανισµός 

Σηµασιολογική Οµάδα Έµβια Όντα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένας οργανισµός του οποίου τα 
κυτταρικά τοιχώµατα είναι από κυτταρίνη 
και ο οποίος αναπτύσσεται µε τη 
σύνθεση ανόργανων ουσιών και 
διακρίνεται γενικά από την παρουσία 
χλωροφύλλης και την αδυναµία της 
µετακίνησης. Τα µέρη των φυτών 
περιλαµβάνονται επίσης σε αυτόν το 
σηµασιολογικό τύπο. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε: είναι η θέση του/της (έχει θέση) 
Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή  
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
 

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αλληλεπιδρά µε> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
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Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.5 Φύκι 

Σηµασιολογικός Τύπος Φύκι 
 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Φυτό 

Σηµασιολογική Οµάδα Έµβια Όντα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένα κατά βάση υδρόβιο φυτό που 
περιέχει χλωροφύλλη, το οποίο όµως δε 
σχηµατίζει έµβρυα κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξης και στερείται αγγειακού ιστού.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε: <είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αλληλεπιδρά µε> 
Οργανισµός ή 
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  



Ε.Π. «Κ.τ.Π.»   

Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ» Πράξη «Επεξεργασία εικόνων, 
ήχου και γλώσσας» 

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

 

Π2: Μοντέλο Αναπαράστασης Οντολογίας 

 
 

86 

Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.6 Μύκητας 

Σηµασιολογικός Τύπος Μύκητας 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Οργανισµός 

Σηµασιολογική Οµάδα Έµβια Όντα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένας ευκαρυωτικός οργανισµός που 
χαρακτηρίζεται από την απουσία 
χλωροφύλλης και την παρουσία ενός 
άκαµπτου κυτταρικού τοιχώµατος. 
Συµπεριλαµβάνονται εδώ και οι 
µυξοµύκητες και οι αληθινοί µύκητες 
(ευµυκόφυτα) όπως οι ζυµοµύκητες, η 
µούχλα (ερυσίβη), και τα µανιτάρια.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε: <είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
 

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αλληλεπιδρά µε> 
Οργανισµός ή 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
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∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 
 

8.2.7 Ιός 

Σηµασιολογικός Τύπος Ιός 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Οργανισµός 

Σηµασιολογική Οµάδα Έµβια Όντα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένας οργανισµός που αποτελείται από 
έναν πυρήνα µονονουκλεϊνικού οξέος, 
που εσωκλείεται σε µια προστατευτική 
επικάλυψη πρωτεΐνης. Ένας ιός µπορεί 
να αναδιπλασιαστεί µόνο µέσα σε ένα 
ζωντανό κύτταρο ξενιστή. Ένας ιός 
παρουσιάζει µερικά αλλά όχι όλα από τα 
συνήθη χαρακτηριστικά των ζωντανών 
οργανισµών. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε: <είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αλληλεπιδρά µε> 
Οργανισµός ή 
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Παθολογική λειτουργία ή 
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Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.8 Rickettsia ή Χλαµύδια 

Σηµασιολογικός Τύπος Rickettsia ή Χλαµύδια 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Οργανισµός 

Σηµασιολογική Οµάδα Έµβια Όντα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένας ενδιάµεσος οργανισµός στο 
µέγεθος και την πολυπλοκότητα µεταξύ 
ενός ιού και ενός βακτηριδίου, που είναι 
παρασιτικός µέσα στα κύτταρα των 
εντόµων και των κροτώνων. 
Συµπεριλαµβάνονται εδώ όλα τα 
χλαµύδια, αποκαλούµενα επίσης "PLT" 
για ψιττάκωση. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε: <είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
<είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αλληλεπιδρά µε> 
Οργανισµός ή 
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
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Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.9 Βακτηρίδιο 

Σηµασιολογικός Τύπος Βακτηρίδιο 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Οργανισµός 

Σηµασιολογική Οµάδα Έµβια Όντα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένας συνήθως µονοκυτταρικός, 
προκαρυωτικός µικροοργανισµός.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε: <είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
<είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αλληλεπιδρά µε> 
Οργανισµός ή 
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
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<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.10 Αρχαιοβακτήριο 

Σηµασιολογικός Τύπος Αρχαιοβακτήριο 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Οργανισµός 

Σηµασιολογική Οµάδα Έµβια Όντα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένα µέλος µιας από τις τρεις περιοχές 
της ζωής, που στο παρελθόν 
ονοµαζόταν Αρχαιοβακτήρια και 
εντασσόταν στην ταξινοµική οµάδα των 
βακτηριδίων, αλλά τώρα θεωρείται 
χωριστή κατηγορία. Τα Aρχαιοβακτήρια 
χαρακτηρίζονται από την παρουσία του 
χαρακτηριστικού tRNAs και του 
ριβοσωµατικού RNAs. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε: <αλληλεπιδρά µε> 
Οργανισµός ή 
Αρχαιοβακτήριο 

σχετίζεται λειτουργικά µε:  

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.11 Ζώο 

Σηµασιολογικός Τύπος Ζώο 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Οργανισµός 

Σηµασιολογική Οµάδα Έµβια όντα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένας οργανισµός µε ευκαρυωτικά 
κύτταρα που χαρακτηρίζεται από την 
έλλειψη σκληρών κυτταρικών 
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τοιχωµάτων, πλαστιδίων (λευκιτών) και 
φωτοσυνθετικών χρωστικών ουσιών.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αλληλεπιδρά µε> 
Οργανισµός ή 
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
<παρουσιάζει> 
Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά 
Ατοµική συµπεριφορά 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.12 Ασπόνδυλο 

Σηµασιολογικός Τύπος Ασπόνδυλο 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Ζώο 

Σηµασιολογική Οµάδα Έµβια όντα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένα ζώο που δεν έχει σπονδυλική 
στήλη. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αλληλεπιδρά µε> 
Οργανισµός ή 
Αρχαιοβακτήριο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Παθολογική λειτουργία ή 
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Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.13 Σπονδυλωτό 

Σηµασιολογικός Τύπος Σπονδυλωτό 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Ζώο 

Σηµασιολογική Οµάδα Έµβια Όντα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένα ζώο που έχει σπονδυλική στήλη. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αλληλεπιδρά µε> 
Οργανισµός ή 
Αρχαιοβακτήριο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
<παρουσιάζει> 
Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά 
Ατοµική συµπεριφορά 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.14 Αµφίβιο 

Σηµασιολογικός Τύπος Αµφίβιο 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Σπονδυλωτό 

Σηµασιολογική Οµάδα Έµβια Όντα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένα ψυχρόαιµο (ποικιλόθερµο)  



Ε.Π. «Κ.τ.Π.»   

Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ» Πράξη «Επεξεργασία εικόνων, 
ήχου και γλώσσας» 

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

 

Π2: Μοντέλο Αναπαράστασης Οντολογίας 

 
 

93 

σπονδυλωτό µε λείο δέρµα, που 
εκκολάπτει ως υδρόβια προνύµφη και 
αναπνέει από τα βράγχια. Όταν 
ωριµάζει, το αµφίβιο αναπνέει µε τους 
πνεύµονες.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αλληλεπιδρά µε> 
Οργανισµός ή 
Αρχαιοβακτήριο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
<παρουσιάζει> 
Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά 
Ατοµική συµπεριφορά 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.15 Πτηνό 

Σηµασιολογικός Τύπος Πτηνό 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Σπονδυλωτό 

Σηµασιολογική Οµάδα Έµβια Όντα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένα σπονδυλωτό που έχει σταθερή 
θερµοκρασία σώµατος και 
χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
πτερώµατος. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αλληλεπιδρά µε> 
Οργανισµός ή 
Αρχαιοβακτήριο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
<παρουσιάζει> 
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Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά 
Ατοµική συµπεριφορά 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.16 Ψάρι 

Σηµασιολογικός Τύπος Ψάρι 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Σπονδυλωτό 

Σηµασιολογική Οµάδα Έµβια Όντα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένα ψυχρόαιµο (ποικιλόθερµο) υδρόβιο 
σπονδυλωτό που έχει πτερύγια και 
αναπνέει µε βράγχια. 
Συµπεριλαµβάνονται εδώ τα ψάρια που 
έχουν είτε οστεώδη σκελετό όπως η 
πέρκα, είτε χονδρώδη σκελετό 
(χονδροϊχθύες) όπως ο καρχαρίας, είτε 
εκείνα που στερούνται γνάθου.  
 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αλληλεπιδρά µε> 
Οργανισµός ή 
Αρχαιοβακτήριο 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
<παρουσιάζει> 
Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά 
Ατοµική συµπεριφορά 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.17 Ερπετό 

Σηµασιολογικός Τύπος Ερπετό 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Σπονδυλωτό 

Σηµασιολογική Οµάδα Έµβια Όντα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένα ψυχρόαιµο σπονδυλωτό που 
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επικαλύπτεται εξωτερικά από φολίδες ή 
από κεράτινα πέταλα. Τα ερπετά 
αναπνέουν µε τη βοήθεια των 
πνευµόνων και είναι γενικά ωοτόκα.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αλληλεπιδρά µε> 
Οργανισµός ή 
Αρχαιοβακτήριο 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
<παρουσιάζει> 
Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά 
Ατοµική συµπεριφορά 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.18 Θηλαστικό 

Σηµασιολογικός Τύπος Θηλαστικό 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Σπονδυλωτό 

Σηµασιολογική Οµάδα Έµβια Όντα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένα σπονδυλωτό που έχει σταθερή 
θερµοκρασία σώµατος και 
χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
τριχώµατος, µαστικών αδένων και 
ιδρωτοποιών αδένων.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αλληλεπιδρά µε> 
Οργανισµός ή 
Αρχαιοβακτήριο 
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
<παρουσιάζει> 
Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά 
Ατοµική συµπεριφορά 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 
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8.2.19 Άνθρωπος 

Σηµασιολογικός Τύπος Άνθρωπος 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Θηλαστικό 

Σηµασιολογική Οµάδα Έµβια Όντα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Σύγχρονο άτοµο, το µοναδικό 
εναποµείναν είδος του γένους Homo.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αλληλεπιδρά µε> 
Οργανισµός ή 
Αρχαιοβακτήριο 
Άνθρωπος 
<παρουσιάζει> 
Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά 
Ατοµική συµπεριφορά 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.20 Ανατοµική ∆οµή 

Σηµασιολογικός Τύπος Ανατοµική ∆οµή 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Φυσικό Αντικείµενο 

Σηµασιολογική Οµάδα Ανατοµία 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένα φυσιολογικό ή παθολογικό τµήµα 
της ανατοµίας ή της δοµικής οργάνωσης 
ενός οργανισµού.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <µέρος του/της (όλον των)> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
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Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
 

σχετίζεται χωρικά µε: <είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  

σχετίζεται λειτουργικά µε:  

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.21 Εµβρυϊκή ∆οµή 

Σηµασιολογικός Τύπος Εµβρυϊκή ∆οµή 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Ανατοµική ∆οµή 

Σηµασιολογική Οµάδα Ανατοµία 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια ανατοµική δοµή που υφίσταται µόνο 
πριν από την πλήρη διαµόρφωση ενός 
οργανισµού. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <µέρος του/της (όλον των)> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος και 
Εµβρυϊκή ∆οµή ή 
Κύτταρο  

 
<περιέχει (περιέχεται σε)> 
Σωµατική Ουσία 
 
<διασυνδέει> 
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Εµβρυϊκή ∆οµή 

σχετίζεται χωρικά µε: <είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
και Βιολογική Λειτουργία ή 
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

 
<περιβάλλει (περιβάλλεται από)> 
Εµβρυϊκή ∆οµή 
Κύτταρο 

σχετίζεται λειτουργικά µε:  

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 
 
<αναπτυξιακή µορφή του/της> 
Εµβρυϊκή ∆οµή 
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου  
Ιστός  
Κύτταρο  

 

8.2.22 Ανατοµική Ανωµαλία 

Σηµασιολογικός Τύπος Ανατοµική Ανωµαλία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Ανατοµική δοµή 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ιαταραχές 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια παθολογική δοµή ή µια που είναι 
ανώµαλη στο µέγεθος ή τη θέση.  

Συσχετικές σχέσεις  

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ιδιότητα Οργανισµού  
Κλινική Ιδιότητα 

σχετίζεται φυσικά µε: <µέρος του/της (όλον των)> 
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Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 

σχετίζεται χωρικά µε: <είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
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Γενετική Λειτουργία  

 
<περιπλέκει (περιπλέκεται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή  
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
 
<εµφανίζεται σε> 
Οµάδα ή 
Επαγγελµατική Οµάδα 
Πληθυσµιακή Οµάδα 
Οικογενειακή Οµάδα  
Ηλικιακή οµάδα 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 
 
<εκδήλωση του/της> 
Βιολογική Λειτουργία ή 
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Ανατοµική Ανωµαλία  ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και ∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης ή  
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
και Φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη 
από Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
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Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

 
σχετίζεται χρονικά µε: <συνεµφανίζεται µε> 

Ανατοµική Ανωµαλία 

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.23 Εκ Γενετής Ανωµαλία 

Σηµασιολογικός Τύπος Εκ Γενετής Ανωµαλία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Ανατοµική Ανωµαλία 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ιαταραχές 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια παθολογική δοµή, ή µια που είναι 
ανώµαλη στο µέγεθος ή τη θέση, που 
υπάρχει κατά τη γέννηση ή εξελίσσεται 
στο χρόνο ως αποτέλεσµα µιας 
ανωµαλίας κατά την εµβρυογένεση.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ιδιότητα Οργανισµού  
Κλινική Ιδιότητα 

σχετίζεται φυσικά µε: <µέρος του/της (όλον των)> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 

σχετίζεται χωρικά µε: <είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
Μύκητας  
Ιός 
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Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
 
 
<περιπλέκει (περιπλέκεται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή  
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
 
<εµφανίζεται σε> 
Οµάδα ή 
Επαγγελµατική Οµάδα 
Πληθυσµιακή Οµάδα 
Οικογενειακή Οµάδα  
Ηλικιακή οµάδα 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 
 
<εκδήλωση του/της> 
Βιολογική Λειτουργία ή 
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
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Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Ανατοµική Ανωµαλία  ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και ∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης 
ή  
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
και Φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη 
από Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε 
Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 

σχετίζεται χρονικά µε: <συνεµφανίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία 

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 
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8.2.24 Επίκτητη Ανωµαλία 

Σηµασιολογικός Τύπος Επίκτητη Ανωµαλία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Ανατοµική Ανωµαλία 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ιαταραχές 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια παθολογική δοµή, ή µια που είναι 
ανώµαλη στο µέγεθος ή τη θέση, που 
υπάρχει κατά τη γέννηση ή εξελίσσεται 
στο χρόνο ως αποτέλεσµα µιας 
ανωµαλίας κατά την εµβρυογένεση.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ιδιότητα Οργανισµού  
Κλινική Ιδιότητα 

σχετίζεται φυσικά µε: <µέρος του/της (όλον των)> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 

σχετίζεται χωρικά µε: <είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
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Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
 
 
<περιπλέκει (περιπλέκεται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή  
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
 
<εµφανίζεται σε> 
Οµάδα ή 
Επαγγελµατική Οµάδα 
Πληθυσµιακή Οµάδα 
Οικογενειακή Οµάδα  
Ηλικιακή οµάδα 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 
 
<εκδήλωση του/της> 
Βιολογική Λειτουργία ή 
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Ανατοµική Ανωµαλία  ή 
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Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και ∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης 
ή  
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
και Φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη 
από Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε 
Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 

σχετίζεται χρονικά µε: <συνεµφανίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Επίκτητη Ανωµαλία 
και Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.25 Πλήρως ∆ιαµορφωµένη Ανατοµική ∆οµή 

Σηµασιολογικός Τύπος Πλήρως ∆ιαµορφωµένη Ανατοµική ∆οµή 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Ανατοµική ∆οµή 

Σηµασιολογική Οµάδα Ανατοµία 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια ανατοµική δοµή σε έναν πλήρως 
διαµορφωµένο οργανισµό. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <µέρος του/της (όλον των)> 
Οργανισµός ή 
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Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
 

σχετίζεται χωρικά µε: <είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Ανατοµική Ανωµαλία  
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
Βιολογική Λειτουργία ή 
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

 
σχετίζεται λειτουργικά µε: <παράγει (παράγεται από)> 

Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
Οργανική Χηµική Ουσία  
Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή 
Νουκλεοτίδιο 
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Οργανοφωσφορική Ένωση 
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
Σωµατική Ουσία 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.26 Μέρος Σώµατος, Όργανο ή Τµήµα Οργάνου 

Σηµασιολογικός Τύπος Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Πλήρως διαµορφωµένη Ανατοµική ∆οµή 

Σηµασιολογική Οµάδα Ανατοµία 

Επεξηγηµατική σηµείωση:  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <µέρος του/της (όλον των)> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
 
<αποτελείται από> 
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου  

 
περιέχει (περιέχεται σε) 
Σωµατική Ουσία 
 
<συνδέεται µε> 
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου  
Ιστός  
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Σωµατική Ουσία 
Σωµατικός χώρος ή Σύνδεσµος 
 
<διασυνδέει> 
Σωµατικός χώρος ή Σύνδεσµος 
 
<κλάδος του/της> 
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου 

  
<συνένωση του/της> 
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου  

σχετίζεται χωρικά µε: <είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Ανατοµική Ανωµαλία  
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
Σωµατικός χώρος ή Σύνδεσµος 
Βιολογική Λειτουργία ή 
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<δίπλα σε> 
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου  
Ιστός  
Κύτταρο  
Σωµατικός χώρος ή Σύνδεσµος 

 
<περιβάλλει (περιβάλλεται από)> 
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου  
Ιστός  
 
<διαπερνά> 
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
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Οργάνου 

σχετίζεται λειτουργικά µε: <παράγει (παράγεται από)> 
Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
Οργανική Χηµική Ουσία  
Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή 
Νουκλεοτίδιο 
Οργανοφωσφορική Ένωση 
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
Σωµατική Ουσία 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <εννοιολογικό τµήµα του/της> 
Συστήµατα Σώµατος 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 
 
<αναπτυξιακή µορφή του/της> 
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου 

 

8.2.27 Ιστός 

Σηµασιολογικός Τύπος Ιστός 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Πλήρως ∆ιαµορφωµένη Ανατοµική ∆οµή 

Σηµασιολογική Οµάδα Ανατοµία 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια συσσώρευση από όµοια κύτταρα 
µαζί µε τη µεσοκυττάρια ουσία. Οι ιστοί 
δεν έχουν συγκεκριµένη θέση σε 
σύγκριση µε τα µέρη του σώµατος, τα 
όργανα ή τα τµήµατα οργάνων.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <µέρος του/της (όλον των)> 
Ιστός 
 
<αποτελείται από> 
Ιστός 

 
<περιέχει (περιέχεται σε)> 
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Σωµατική Ουσία  

σχετίζεται χωρικά µε: <είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Ανατοµική Ανωµαλία  
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
Σωµατικός χώρος ή Σύνδεσµος 
Βιολογική Λειτουργία ή 
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<δίπλα σε> 
Ιστός  
Σωµατικός χώρος ή Σύνδεσµος 

 
<περιβάλλει (περιβάλλεται από)> 
Ιστός  
Κύτταρο 
Τµήµα Κυττάρου 
Σωµατική Ουσία 
Σωµατικός χώρος ή Σύνδεσµος 

σχετίζεται λειτουργικά µε: <παράγει (παράγεται από)> 
Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
Οργανική Χηµική Ουσία  
Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή 
Νουκλεοτίδιο 
Οργανοφωσφορική Ένωση 
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
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Εικοσανοειδές 
Σωµατική Ουσία 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <εννοιολογικό τµήµα του/της> 
Συστήµατα Σώµατος 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 
 
<αναπτυξιακή µορφή του/της> 
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου 
Ιστός 

 

8.2.28 Κύτταρο 

Σηµασιολογικός Τύπος Κύτταρο 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Πλήρως διαµορφωµένη Ανατοµική ∆οµή 

Σηµασιολογική Οµάδα Ανατοµία 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Η θεµελιώδης δοµική και λειτουργική 
µονάδα των ζωντανών οργανισµών.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <µέρος του/της (όλον των)> 
Ιστός 
Κύτταρο 
 
<αποτελείται από> 
Κύτταρο 

 
<περιέχει (περιέχεται σε)> 
Σωµατική Ουσία  

σχετίζεται χωρικά µε: <είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Ανατοµική Ανωµαλία  
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
Σωµατικός χώρος ή Σύνδεσµος 
Βιολογική Λειτουργία ή 
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
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Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<δίπλα σε> 
Κύτταρο 

σχετίζεται λειτουργικά µε: <παράγει (παράγεται από)> 
Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
Οργανική Χηµική Ουσία  
Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή 
Νουκλεοτίδιο 
Οργανοφωσφορική Ένωση 
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
Σωµατική Ουσία 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <εννοιολογικό τµήµα του/της> 
Συστήµατα Σώµατος 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 
 
<αναπτυξιακή µορφή του/της> 
Κύτταρο 

 

8.2.29 Τµήµα Κυττάρου 

Σηµασιολογικός Τύπος Τµήµα Κυττάρου 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Πλήρως διαµορφωµένη Ανατοµική ∆οµή 

Σηµασιολογική Οµάδα Ανατοµία 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Τµήµα κυττάρου ή της µεσοκυττάριας 
µήτρας, που είναι γενικά ορατό µε φωτο-
µικροσκόπηση. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
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σχετίζεται φυσικά µε: <µέρος του/της (όλον των)> 
Ιστός 
Κύτταρο 
Τµήµα Κυττάρου 
 
<περιέχει (περιέχεται σε)> 
Σωµατική Ουσία  

σχετίζεται χωρικά µε: <είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Ανατοµική Ανωµαλία  
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
Σωµατικός χώρος ή Σύνδεσµος 
Βιολογική Λειτουργία ή 
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<δίπλα σε> 
Τµήµα Κυττάρου 
Σωµατικός Χώρος ή Σύνδεσµος 
 
<περιβάλλει (περιβάλλεται από> 
Τµήµα Κυττάρου 

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
 
<παράγει (παράγεται από)> 
Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
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Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
Οργανική Χηµική Ουσία  
Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή 
Νουκλεοτίδιο 
Οργανοφωσφορική Ένωση 
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
Σωµατική Ουσία 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <εννοιολογικό τµήµα του/της> 
Συστήµατα Σώµατος 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.30 Γονίδιο ή Γονιδίωµα 

Σηµασιολογικός Τύπος Γονίδιο ή Γονιδίωµα 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Πλήρως ∆ιαµορφωµένη Ανατοµική ∆οµή 

Σηµασιολογική Οµάδα Γονίδια και Μοριακές Ακολουθίες 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια συγκεκριµένη ακολουθία, ή στην 
περίπτωση του γονιδιώµατος η πλήρης 
ακολουθία, νουκλεοτιδίων κατά µήκος 
ενός µορίου του DNA ή του RNA (στην 
περίπτωση µερικών ιών), που 
αντιπροσωπεύουν τις λειτουργικές 
µονάδες της κληρονοµικότητας.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <µέρος του/της (όλον των)> 
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου 
Ιστός 
Κύτταρο 
Τµήµα Κυττάρου 
Γονίδιο ή Γονιδίωµα 
 
<αποτελείται από> 
Γονίδιο ή Γονιδίωµα 
 
<περιέχει (περιέχεται σε)> 
Σωµατική Ουσία  

σχετίζεται χωρικά µε: <είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
Μύκητας  
Ιός 



Ε.Π. «Κ.τ.Π.»   

Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ» Πράξη «Επεξεργασία εικόνων, 
ήχου και γλώσσας» 

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

 

Π2: Μοντέλο Αναπαράστασης Οντολογίας 

 
 

116 

Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Ανατοµική Ανωµαλία  
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
Σωµατικός χώρος ή Σύνδεσµος 
Βιολογική Λειτουργία ή 
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<δίπλα σε> 
Τµήµα Κυττάρου 
Σωµατικός Χώρος ή Σύνδεσµος 
 
<περιβάλλει (περιβάλλεται από> 
Τµήµα Κυττάρου 

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού 
Λειτουργία Κυττάρων 
Γενετική Λειτουργία 
 
<παράγει (παράγεται από)> 
Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
Οργανική Χηµική Ουσία  
Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή 
Νουκλεοτίδιο 
Οργανοφωσφορική Ένωση 
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
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Εικοσανοειδές 
Σωµατική Ουσία 
 
<πραγµατοποιεί (πραγµατοποιείται 
από)> 
Γενετική Λειτουργία 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 
 
 

 

8.2.31 Κατασκευασµένο Αντικείµενο 

Σηµασιολογικός Τύπος Κατασκευασµένο Αντικείµενο 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Φυσικό Αντικείµενο 

Σηµασιολογική Οµάδα Αντικείµενα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένα φυσικό αντικείµενο που το 
κατασκευάζουν οι άνθρωποι.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 
 

8.2.32 Ιατρική Συσκευή 

Σηµασιολογικός Τύπος Ιατρική Συσκευή 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Κατασκευασµένο Αντικείµενο 

Σηµασιολογική Οµάδα Αντικείµενα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένα κατασκευασµένο αντικείµενο που 
χρησιµοποιείται κυρίως στη διάγνωση, 
τη θεραπεία, ή την πρόληψη 



Ε.Π. «Κ.τ.Π.»   

Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ» Πράξη «Επεξεργασία εικόνων, 
ήχου και γλώσσας» 

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

 

Π2: Μοντέλο Αναπαράστασης Οντολογίας 

 
 

118 

φυσιολογικών ή ανατοµικών 
διαταραχών.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <θεραπεύει (θεραπεύεται από)> 
 
Ανατοµική Ανωµαλία  
Σηµάδι ή Σύµπτωµα  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<αποτρέπει> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

8.2.33 Συσκευή Παροχής Φαρµάκων 

Σηµασιολογικός Τύπος Συσκευή Παροχής Φαρµάκων 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Ιατρική Συσκευή 
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Σηµασιολογική Οµάδα Αντικείµενα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια ιατρική συσκευή που περιέχει ένα 
κλινικό φάρµακο ή φάρµακα. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <περιέχει (περιέχεται σε)> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <θεραπεύει (θεραπεύεται από)> 
 
Ανατοµική Ανωµαλία  
Σηµάδι ή Σύµπτωµα  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<αποτρέπει> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 
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8.2.34 Ερευνητική Συσκευή 

Σηµασιολογικός Τύπος Ερευνητική Συσκευή 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Κατασκευασµένο Αντικείµενο 

Σηµασιολογική Οµάδα Αντικείµενα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένα κατασκευασµένο αντικείµενο που 
χρησιµοποιείται κυρίως για τη διεξαγωγή 
της επιστηµονικής έρευνας ή των 
πειραµάτων. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 
 

8.2.35 Κλινικό Φάρµακο 

Σηµασιολογικός Τύπος Κλινικό Φάρµακο 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Κατασκευασµένο Αντικείµενο 

Σηµασιολογική Οµάδα Αντικείµενα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένα φαρµακευτικό παρασκεύασµα όπως 
παράγεται από τον κατασκευαστή. Το 
όνοµά του περιλαµβάνει συνήθως την 
ουσία, τη δραστικότητα, και τη µορφή 
του, µπορεί, όµως να περιλαµβάνει µόνο 
την ουσία και µόνο ένα από τα άλλα δύο 
στοιχεία.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
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Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.36 Ουσία 

Σηµασιολογικός Τύπος Ουσία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Φυσικό Αντικείµενο 

Σηµασιολογική Οµάδα Αντικείµενα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένα υλικό µε πλήρως καθορισµένη ή σε 
µεγάλο βαθµό καθορισµένη χηµική 
σύνθεση.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 
 

8.2.37 Χηµική Ουσία 

Σηµασιολογικός Τύπος Χηµική Ουσία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Ουσία 

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 
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Επεξηγηµατική σηµείωση:  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία 
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.38 Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 

Σηµασιολογικός Τύπος Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Χηµική Ουσία 

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια χηµική ουσία που εξετάζεται µε 
βάση τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
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ή τις φαρµακολογικές δράσεις της. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία ή 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία  
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
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σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.39 Φαρµακολογική Ουσία 

Σηµασιολογικός Τύπος Φαρµακολογική Ουσία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια ουσία που χρησιµοποιείται για τη 
θεραπεία ή την πρόληψη των 
παθολογικών διαταραχών. Εδώ 
περιλαµβάνονται οι ουσίες που 
υπάρχουν φυσικά στο σώµα και 
παρέχονται για θεραπευτικούς σκοπούς. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<θεραπεύει (θεραπεύεται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
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<διασπά (διασπάται από)> 
Εµβρυϊκή ∆οµή 
Πλήρως ∆ιαµορφωµένη Ανατοµική ∆οµή  
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου  
Ιστός  
Κύτταρο  
Τµήµα Κυττάρου 
Γονίδιο ή Γονιδίωµα  
Φυσιολογική Λειτουργία  
  
<περιπλέκει (περιπλέκεται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία ή 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία  
 
<αποτρέπει> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
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και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 
 
<διαγιγνώσκει (διαγιγνώσκεται)> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 

 

8.2.40 Αντιβιοτικό 

Σηµασιολογικός Τύπος Αντιβιοτικό 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Φαρµακολογική Ουσία 

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια φαρµακολογικά ενεργός ένωση που 
παράγεται µε την ανάπτυξη των 
µικροοργανισµών που καταστρέφουν ή 
εµποδίζουν την αύξηση άλλων 
µικροοργανισµών.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
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Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<θεραπεύει (θεραπεύεται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<διασπά (διασπάται από)> 
Εµβρυϊκή ∆οµή 
Πλήρως ∆ιαµορφωµένη Ανατοµική ∆οµή  
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου  
Ιστός  
Κύτταρο  
Τµήµα Κυττάρου 
Γονίδιο ή Γονιδίωµα  
Φυσιολογική Λειτουργία  
  
<περιπλέκει (περιπλέκεται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία ή 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
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Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία  
 
<αποτρέπει> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 
 
<διαγιγνώσκει (διαγιγνώσκεται)> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 

8.2.41 Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό 

Σηµασιολογικός Τύπος Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια ουσία που χρησιµοποιείται στη 
βιοϊατρική ή την οδοντιατρική κυρίως για 
τις φυσικές της, σε αντιδιαστολή µε τις 
χηµικές της ιδιότητες. Εδώ 
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συµπεριλαµβάνονται τα βιοσυµβατά 
υλικά, οι συνδετικές ύλες οστών, οι 
ρητίνες, οι οδοντόπαστες κτλ. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία ή 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία  
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
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∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.42 Βιολογικά Ενεργός Ουσία 

Σηµασιολογικός Τύπος Βιολογικά Ενεργός Ουσία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια γενικά ενδογενής ουσία που 
παράγεται ή που απαιτείται από έναν 
οργανισµό, και είναι σηµαντική λόγω του 
ρόλου της στη βιολογική λειτουργία του 
οργανισµού που την παράγει.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ιός 

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<διασπά> 
Εµβρυϊκή ∆οµή 
Πλήρως ∆ιαµορφωµένη Ανατοµική ∆οµή 
ή  
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου  
Ιστός  
Κύτταρο  
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Τµήµα Κυττάρου 
Γονίδιο ή Γονιδίωµα  
και Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
 
<περιπλέκει> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία ή 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία  
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  
σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 

Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
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Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.43 Νευροαντιδραστική Ουσία ή Βιογονική Αµίνη 

Σηµασιολογικός Τύπος Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Βιολογικά Ενεργός Ουσία 

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια ενδογενής ουσία η δράση της 
οποίας έχει επιπτώσεις ή διαδραµατίζει 
σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία του 
νευρικού συστήµατος. 
Συµπεριλαµβάνονται εδώ οι 
κατεχολαµίνες, οι νευρορυθµιστές κτλ. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ιός 

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

 
<διασπά> 
Εµβρυϊκή ∆οµή 
Πλήρως ∆ιαµορφωµένη Ανατοµική ∆οµή 
ή  
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου  
Ιστός  
Κύτταρο  
Τµήµα Κυττάρου 
Γονίδιο ή Γονιδίωµα  
και Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
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Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
 
<περιπλέκει> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία ή 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία  
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 
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8.2.44 Ορµόνη 

Σηµασιολογικός Τύπος Ορµόνη 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Βιολογικά Ενεργός Ουσία 

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ουσία που παράγεται από ενδοκρινή 
αδένα ή από ειδικό νευρικό κύτταρο του 
οργανισµού και εκκρίνεται σε πολύ 
µικρές ποσότητες στην κυκλοφορία του 
αίµατος ή διαχέεται µέσω των 
κυτταρικών µεµβρανών ρυθµίζοντας τις 
φυσιολογικές λειτουργίες του 
οργανισµού. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ιός 

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

 
<διασπά> 
Εµβρυϊκή ∆οµή 
Πλήρως ∆ιαµορφωµένη Ανατοµική ∆οµή 
ή  
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου  
Ιστός  
Κύτταρο  
Τµήµα Κυττάρου 
Γονίδιο ή Γονιδίωµα  
και Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
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Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
 
<περιπλέκει> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία ή 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία  
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.45 Ένζυµο 

Σηµασιολογικός Τύπος Ένζυµο 
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Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Βιολογικά Ενεργός Ουσία 

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια σύνθετη χηµική ουσία, συνήθως µια 
πρωτεΐνη, η οποία παράγεται από τα 
ζωντανά κύτταρα και αποτελεί τον 
καταλύτη σε ορισµένες βιοχηµικές 
αντιδράσεις. ∆ιακρίνονται έξι κύριοι τύποι 
ενζύµων: οξειδοαναγωγάσες, 
τρανσφεράσες, υδρολάσες, λυάσες, 
ισοµεράσες, και λιγάσες.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ιός 

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

 
<διασπά> 
Εµβρυϊκή ∆οµή 
Πλήρως ∆ιαµορφωµένη Ανατοµική ∆οµή 
ή  
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου  
Ιστός  
Κύτταρο  
Τµήµα Κυττάρου 
Γονίδιο ή Γονιδίωµα  
και Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
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<περιπλέκει> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία ή 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία  
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.46 Βιταµίνη 

Σηµασιολογικός Τύπος Βιταµίνη 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Βιολογικά Ενεργός Ουσία 

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 
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Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια ουσία, συνήθως ένας σύνθετος 
οργανικός χηµικός δεσµός, που υπάρχει 
στα φυσικά προϊόντα ή κατασκευάζεται 
συνθετικά, η οποία είναι βασική στη 
διατροφή του ανθρώπου ή άλλων ζώων. 
Συµπεριλαµβάνονται εδώ οι πρόδροµοι 
των βιταµινών, και τα συµπληρώµατα 
βιταµινών.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ιός 

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

 
<διασπά> 
Εµβρυϊκή ∆οµή 
Πλήρως ∆ιαµορφωµένη Ανατοµική ∆οµή 
ή  
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου  
Ιστός  
Κύτταρο  
Τµήµα Κυττάρου 
Γονίδιο ή Γονιδίωµα  
και Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
 
<περιπλέκει> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
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Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία ή 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία  
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.47 Ανοσολογικός Παράγοντας 

Σηµασιολογικός Τύπος Ανοσολογικός Παράγοντας 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Βιολογικά Ενεργός Ουσία 

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια βιολογικά ενεργός ουσία η δράση 
της οποίας έχει επιπτώσεις ή 
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διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη 
λειτουργία του ανοσοσυστήµατος.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ιός 

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

 
<διασπά> 
Εµβρυϊκή ∆οµή 
Πλήρως ∆ιαµορφωµένη Ανατοµική ∆οµή 
ή  
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου  
Ιστός  
Κύτταρο  
Τµήµα Κυττάρου 
Γονίδιο ή Γονιδίωµα  
και Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
 
<περιπλέκει> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
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Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία ή 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία  
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<καταδεικνύει> 
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 
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8.2.48 Υποδοχέας 

Σηµασιολογικός Τύπος Υποδοχέας 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Βιολογικά Ενεργός Ουσία 

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ειδικό τµήµα της κυτταρικής µεµβράνης 
στο οποίο προσέρχεται και 
προσκολλάται µια ουσία που επιδρά στη 
λειτουργία του κυττάρου, χωρίς να 
εισέλθει στο εσωτερικό του. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ιός 

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

 
<διασπά> 
Εµβρυϊκή ∆οµή 
Πλήρως ∆ιαµορφωµένη Ανατοµική ∆οµή 
ή  
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου  
Ιστός  
Κύτταρο  
Τµήµα Κυττάρου 
Γονίδιο ή Γονιδίωµα  
και Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
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<περιπλέκει> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία ή 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία  
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.49 ∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική Συνδροµή 

Σηµασιολογικός Τύπος ∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
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Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια ουσία που παρουσιάζει εξαιρετικό 
ενδιαφέρον για τη χρήση της σε 
εργαστηριακούς ή διαγνωστικούς 
ελέγχους ή διαδικασίες που ανιχνεύουν, 
που µετρούν, που εξετάζουν, ή που 
αναλύουν άλλες χηµικές ουσίες, 
διεργασίες, ή καταστάσεις. 

Συσχετικές σχέσεις 

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία  
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία  
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 
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8.2.50 Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης Ουσία  

Σηµασιολογικός Τύπος ∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια ουσία που προκαλεί ανησυχία λόγω 
των πιθανώς επικίνδυνων ή τοξικών 
επιπτώσεών της. Ο τύπος αυτός µπορεί 
να περιλαµβάνει τα περισσότερα 
φάρµακα κατάχρησης, καθώς επίσης και 
τους παραγόντων που απαιτούν ειδικό 
χειρισµό λόγω της τοξικότητάς τους. 

Συσχετικές σχέσεις 

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<διασπά> 
Εµβρυϊκή ∆οµή 
Πλήρως ∆ιαµορφωµένη Ανατοµική ∆οµή 
ή  
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου  
Ιστός  
Κύτταρο  
Τµήµα Κυττάρου 
Γονίδιο ή Γονιδίωµα  
και Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  



Ε.Π. «Κ.τ.Π.»   

Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ» Πράξη «Επεξεργασία εικόνων, 
ήχου και γλώσσας» 

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

 

Π2: Μοντέλο Αναπαράστασης Οντολογίας 

 
 

146 

Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
 
<περιπλέκει> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία  
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία  
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 
 

8.2.51 ∆οµικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  

Σηµασιολογικός Τύπος ∆οµικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Χηµική Ουσία 

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια χηµική ουσία ή χηµικές ουσίες που 
εξετάζονται µε βάση τα δοµικά 
χαρακτηριστικά τους. 
Συµπεριλαµβάνονται εδώ είναι έννοιες 
που µπορούν να σηµαίνουν είτε ένα 
άλας, ένα ιόν, είτε µια ένωση (π.χ., 
"βρωµικά άλατα" και "βρωµίδια 
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(βρωµιούχα άλατα").  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
ή 
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία  
∆οµικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία ή 
Οργανική Χηµική Ουσία  
Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή 
Νουκλεοτίδιο 
Οργανοφωσφορική Ένωση 
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  
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Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.52 Οργανική Χηµική Ουσία  

Σηµασιολογικός Τύπος Οργανική Χηµική Ουσία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

∆οµικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Η γενική κατηγορία των ενώσεων του 
άνθρακα, που βασίζεται συνήθως σε 
αλυσίδες άνθρακα ή σε δαχτυλίδια 
άνθρακα, και που περιλαµβάνει επίσης 
υδρογόνο (υδρογονάνθρακες), µε ή 
χωρίς άζωτο, οξυγόνο, ή άλλα στοιχεία 
στα οποία η σύνδεση µεταξύ των 
στοιχείων είναι γενικά οµοιοπολική.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
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Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
ή 
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία  
∆οµικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία ή 
Οργανική Χηµική Ουσία  
Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή 
Νουκλεοτίδιο 
Οργανοφωσφορική Ένωση 
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  
Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 
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8.2.53 Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή Νουκλεοτίδιο  

Σηµασιολογικός Τύπος Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή 
Νουκλεοτίδιο  

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Οργανική Χηµική Ουσία  

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 

Επεξηγηµατική σηµείωση:  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
ή 
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία  
Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή 
Νουκλεοτίδιο 
Οργανοφωσφορική Ένωση 
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
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Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  
Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 
 

8.2.54 Οργανοφωσφορική Ένωση  

Σηµασιολογικός Τύπος Οργανοφωσφορική Ένωση 
Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Οργανική Χηµική Ουσία  

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 

Επεξηγηµατική σηµείωση:  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
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∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
ή 
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία  
Οργανοφωσφορική Ένωση 
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  
Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.55 Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη  

Σηµασιολογικός Τύπος Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Οργανική Χηµική Ουσία  

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 
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Επεξηγηµατική σηµείωση: Αµινοξέα και αλυσίδες των αµινοξέων 
που συνδέονται µε τους συνδέσµους 
πεπτιδίων.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <αποτελείται από> 
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
<συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
ή 
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία  
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  
Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
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<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.56 Υδατάνθρακας  

Σηµασιολογικός Τύπος Υδατάνθρακας 
Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Οργανική Χηµική Ουσία  

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 

Επεξηγηµατική σηµείωση:  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
ή 



Ε.Π. «Κ.τ.Π.»   

Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ» Πράξη «Επεξεργασία εικόνων, 
ήχου και γλώσσας» 

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

 

Π2: Μοντέλο Αναπαράστασης Οντολογίας 

 
 

155 

Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία  
Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  
Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.57 Λιπίδιο  

Σηµασιολογικός Τύπος Λιπίδιο 
Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Οργανική Χηµική Ουσία  

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ουσία αδιάλυτη στο νερό αλλά διαλυτή 
στο οινόπνευµα και τον αιθέρα, η οποία 
µαζί µε τις πρωτεΐνες και τους 
υδρογονάνθρακες συνιστά το 
πρωταρχικό δοµικό συστατικό των 
ζωντανών κυττάρων. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
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σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
ή 
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  
Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
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∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.58 Στεροειδές   

Σηµασιολογικός Τύπος Στεροειδές 
Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Λιπίδιο 

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μία από τις οµάδες µε πολυκυκλικές 
ενώσεις 17 ατόµου άνθρακα που 
εµφανίζονται σε φυσικές και συνθετικές 
µορφές. Συµπεριλαµβάνονται εδώ 
φυσικά και συνθετικά στεροειδή. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
ή 
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
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Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  
Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.59 Εικοσανοειδές  

Σηµασιολογικός Τύπος Εικοσανοειδές 
Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Λιπίδιο 

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένας οξυγονωµένος µεταβολίτης από 
πολυακόρεστα 20 οξέα άνθρακα, 
συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων 
της λιποξυγονάσης και της 
κυκλοξυγονάσης και τα συνθετικά 
ανάλογά τους. Περιλαµβάνονται εδώ οι 
προσταγλανδίνες και οι θροµβοξάνες.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
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Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
ή 
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία  
Εικοσανοειδές 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  
Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 
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8.2.60 Ανόργανη Χηµική Ουσία  

Σηµασιολογικός Τύπος Ανόργανη Χηµική Ουσία 
Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Χηµική Ουσία 

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 

Επεξηγηµατική σηµείωση:  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
ή 
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  
Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
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<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.61 Στοιχείο, Ιόν ή Ισότοπο  

Σηµασιολογικός Τύπος Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο 
Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Χηµική Ουσία 

Σηµασιολογική Οµάδα Χηµικά και Φάρµακα 

Επεξηγηµατική σηµείωση:  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αλληλεπιδρά µε> 
Χηµική Ουσία 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
ή 
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Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική 
Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης 
Ουσία 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  
Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.62 Σωµατική Ουσία  

Σηµασιολογικός Τύπος Σωµατική Ουσία 
Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Ουσία 

Σηµασιολογική Οµάδα Αντικείµενα 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Το εξωκυτταρικό υλικό, ή τα µείγµατα 
κυττάρων και εξωκυτταρικού υλικού, που 
παράγεται, εκκρίνεται, ή προσαυξάνεται 
από το σώµα. Συµπεριλαµβάνονται εδώ 
ουσίες όπως το σάλιο, το οδοντικό 
σµάλτο, ο ιδρώτας, και το γαστρικό οξύ. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <µέρος του/της (όλον των)> 
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου  
Σωµατική Ουσία 
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<αποτελείται από> 
Οργανική Χηµική Ουσία ή 
Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή 
Νουκλεοτίδιο 
Οργανοφωσφορική Ένωση 
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
και Σωµατική Ουσία 
 
<συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε: <περιβάλλει (περιβάλλεται από)> 
Εµβρυϊκή ∆οµή 

σχετίζεται λειτουργικά µε: <προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <εννοιολογικό τµήµα του/της> 
Συστήµατα Σώµατος 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 
 
<παράγωγο του/της> 
Ιστός 

 

8.2.63 Τροφή  

Σηµασιολογικός Τύπος Τροφή 
Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Ουσία 

Σηµασιολογική Οµάδα Αντικείµενα 

Επεξηγηµατική σηµείωση:  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <συστατικό του/της> 
Κλινικό Φάρµακο 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
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Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<προκαλεί (προκαλείται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.64 Εννοιολογική οντότητα  

Σηµασιολογικός Τύπος Εννοιολογική οντότητα 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Οντότητα 

Σηµασιολογική Οµάδα  Έννοιες και Ιδέες 
 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μία ευρεία κατηγορία για την 
οµαδοποίηση των αφηρηµένων 
οντοτήτων ή εννοιών. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε:  

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
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Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.65 Ιδέα ή έννοια  

Σηµασιολογικός Τύπος Ιδέα ή Έννοια 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Εννοιολογική Οντότητα 

Σηµασιολογική Οµάδα Έννοιες και Ιδέες 
 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια αφηρηµένη έννοια, όπως µια 
κοινωνική, θρησκευτική ή φιλοσοφική 
έννοια.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αποτέλεσµα του/της> 
Πνευµατική ∆ιεργασία 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <εννοιολογικό τµήµα του/της> 
Συµπεριφορά 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.66 Χρονική έννοια   

Σηµασιολογικός Τύπος Χρονική έννοια 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Ιδέα ή Έννοια 

Σηµασιολογική Οµάδα Έννοιες και Ιδέες 
 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια έννοια που αναφέρεται σε χρονικό 
διάστηµα ή χρονική διάρκεια. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αποτέλεσµα του/της> 
Πνευµατική ∆ιεργασία 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <εννοιολογικό τµήµα του/της> 
Χρονική έννοια  
Οργανική λειτουργία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
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Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 
 

8.2.67 Ποιοτική έννοια  

Σηµασιολογικός Τύπος Ποιοτική έννοια 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Ιδέα ή Έννοια 

Σηµασιολογική Οµάδα Έννοιες και Ιδέες 
 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια έννοια που αποτελεί αξιολόγηση 
κάποιας ποιότητας παρά µια άµεση 
µέτρηση.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αποτέλεσµα του/της> 
Πνευµατική ∆ιεργασία 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αξιολόγηση του/της> 
Συµπεριφορά  
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
Καθηµερινή ∆ραστηριότητα ή 
Ψυχαγωγική ∆ραστηριότητα  
Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα  
∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης  
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
Ερευνητική ∆ραστηριότητα  
Ερευνητική Τεχνική Μοριακής Βιολογίας  
Κυβερνητική ∆ραστηριότητα ή 
Κανονιστική ∆ραστηριότητα 
Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα  
Μηχανική ∆ραστηριότητα  
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 

 

8.2.68 Ποσοτική έννοια   

Σηµασιολογικός Τύπος Ποσοτική έννοια 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Ιδέα ή Έννοια 

Σηµασιολογική Οµάδα Έννοιες και Ιδέες 
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Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια έννοια που περιλαµβάνει τις 
διαστάσεις, την ποσότητα ή την 
ικανότητα κάποιου πράγµατος, 
χρησιµοποιώντας κάποια µονάδα 
µέτρησης, ή η έννοια που περιλαµβάνει 
την ποσοτική σύγκριση οντοτήτων.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αποτέλεσµα του/της> 
Πνευµατική ∆ιεργασία 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <εννοιολογικό τµήµα του/της> 
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας 
 
<µέτρηση του/της> 
Θέση Σώµατος ή Περιοχή Σώµατος  
Μοριακή ακολουθία  
Ακολουθία Νουκλεοτιδίου 
Ακολουθία Αµινοξέος  
Ακολουθία Υδατανθράκων  
Γεωγραφική Περιοχή  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  

 

8.2.69 Λειτουργική έννοια   

Σηµασιολογικός Τύπος Λειτουργική έννοια 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Ιδέα ή Έννοια 

Σηµασιολογική Οµάδα Έννοιες και Ιδέες 
 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια έννοια που παρουσιάζει ενδιαφέρον 
επειδή αναφέρεται στην 
πραγµατοποίηση µιας διεργασίας ή µιας 
δραστηριότητας.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αποτέλεσµα του/της> 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
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σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας  

 
 

8.2.70 Συστήµατα σώµατος  

Σηµασιολογικός Τύπος Συστήµατα Σώµατος 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Λειτουργική ‘Εννοια 

Σηµασιολογική Οµάδα Ανατοµία 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Ένα σύµπλεγµα από ανατοµικές δοµές 
που εκτελεί µια κοινή λειτουργία. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αποτέλεσµα του/της> 
Πνευµατική ∆ιεργασία 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <εννοιολογικό τµήµα του/της> 
Πλήρως ∆ιαµορφωµένη Ανατοµική ∆οµή  
Συστήµατα Σώµατος 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας  

 

8.2.71 Χωρική έννοια   

Σηµασιολογικός Τύπος Χωρική έννοια 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Ιδέα ή Έννοια 

Σηµασιολογική Οµάδα Έννοιες και Ιδέες 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια θέση, µια περιοχή, ή ένας χώρος, 
που έχει γενικά καθορισµένα όρια. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αποτέλεσµα του/της> 
Πνευµατική ∆ιεργασία 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας  
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8.2.72 Σωµατικός χώρος ή Σύνδεσµος   

Σηµασιολογικός Τύπος Σωµατικός Χώρος ή Σύνδεσµος 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Χωρική Έννοια 

Σηµασιολογική Οµάδα Ανατοµία 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια περιοχή που εσωκλείεται ή 
περιβάλλεται από µέρη του σώµατος ή 
από όργανα, ή η θέση όπου δύο 
ανατοµικές δοµές συναντιούνται ή 
συνδέονται. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <µέρος του/της (όλον των)> 
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου 
 
<περιέχει (περιέχεται σε)> 
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου  
Ιστός  
Σωµατική Ουσία 
 
<συνδέεται µε> 
Ιστός 
 
<διασυνδέει> 
Κύτταρο 

σχετίζεται χωρικά µε: <είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
Τµήµα Κυττάρου 
Σωµατική Ουσία 
Σωµατικός χώρος ή Σύνδεσµος 
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<δίπλα σε> 
Σωµατικός χώρος ή Σύνδεσµος 
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<περιβάλλει (περιβάλλεται από)> 
Κύτταρο  
Σωµατικός Χώρος ή Σύνδεσµος 

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αποτέλεσµα του/της> 
Πνευµατική ∆ιεργασία 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <εννοιολογικό τµήµα του/της> 
Πλήρως ∆ιαµορφωµένη Ανατοµική ∆οµή  
Συστήµατα Σώµατος 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας  

 

8.2.73 Θέση Σώµατος ή Περιοχή Σώµατος  

Σηµασιολογικός Τύπος Σωµατικός Χώρος ή Σύνδεσµος 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Χωρική Έννοια 

Σηµασιολογική Οµάδα Ανατοµία 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια ζώνη, υποδιαίρεση ή περιοχή του 
σώµατος που οριοθετείται µε σκοπό την 
τοπογραφική περιγραφή.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε: <συνδέεται µε> 
Θέση Σώµατος ή Περιοχή Σώµατος 

σχετίζεται χωρικά µε: <είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου  
Ιστός  
Θέση Σώµατος ή Περιοχή Σώµατος  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 



Ε.Π. «Κ.τ.Π.»   

Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ» Πράξη «Επεξεργασία εικόνων, 
ήχου και γλώσσας» 

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

 

Π2: Μοντέλο Αναπαράστασης Οντολογίας 

 
 

171 

Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<δίπλα σε> 
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα 
Οργάνου  
Σωµατικός Χώρος ή Σύνδεσµος 
Θέση Σώµατος ή Περιοχή Σώµατος  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αποτέλεσµα του/της> 
Πνευµατική ∆ιεργασία 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <εννοιολογικό τµήµα του/της> 
Πλήρως ∆ιαµορφωµένη Ανατοµική ∆οµή  
Συστήµατα Σώµατος 
Θέση Σώµατος ή Περιοχή Σώµατος  
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας  

 

8.2.74 Μοριακή ακολουθία  

Σηµασιολογικός Τύπος Μοριακή Ακολουθία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Χωρική Έννοια 

Σηµασιολογική Οµάδα Γονίδια και Μοριακές Ακολουθίες 

Επεξηγηµατική σηµείωση:  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αποτέλεσµα του/της> 
Πνευµατική ∆ιεργασία 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας  

 

8.2.75 Ακολουθία Νουκλεοτιδίου  

Σηµασιολογικός Τύπος Ακολουθία Νουκλεοτιδίου 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Μοριακή Ακολουθία 

Σηµασιολογική Οµάδα Γονίδια και Μοριακές Ακολουθίες 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Η ακολουθία πουρινών και πυριµιδινών 
στα νουκλεϊνικά οξέα και στα 
πολυνουκλεοτίδια. Συµπεριλαµβάνονται 
εδώ οι πλούσιες περιοχές σε 
νουκλεοτίδια και η περιοχή του DNA. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
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σχετίζεται φυσικά µε: <µέρος του/της (όλον των)> 
Ακολουθία Νουκλεοτιδίου 

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αποτέλεσµα του/της> 
Πνευµατική ∆ιεργασία 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας  
 
<ιδιότητα του/της> 
Γονίδιο ή Γονιδίωµα  
Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή 
Νουκλεοτίδιο 

 

8.2.76 Ακολουθία Αµινοξέος  

Σηµασιολογικός Τύπος Ακολουθία Αµινοξέος 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Μοριακή Ακολουθία 

Σηµασιολογική Οµάδα Γονίδια και Μοριακές Ακολουθίες 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Η ακολουθία αµινοξέων όπως 
παρατάσσεται σε αλυσίδες, φύλλα κτλ. 
µέσα στο πρωτεϊνικό µόριο. Είναι 
θεµελιώδους σπουδαιότητας για τον 
καθορισµό της πρωτεϊνικής δοµής.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αποτέλεσµα του/της> 
Πνευµατική ∆ιεργασία 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας  
 
<ιδιότητα του/της> 
Γονίδιο ή Γονιδίωµα  
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 

 

8.2.77 Ακολουθία Υδατανθράκων  

Σηµασιολογικός Τύπος Ακολουθία Υδατανθράκων 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Μοριακή Ακολουθία 

Σηµασιολογική Οµάδα Γονίδια και Μοριακές Ακολουθίες 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Η ακολουθία υδατανθράκων στους 
πολυσακχαρίτες, γλυκοπρωτεΐνες, και 
γλυκολιπίδια.  
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Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αποτέλεσµα του/της> 
Πνευµατική ∆ιεργασία 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας  

 

8.2.78 Γεωγραφική Περιοχή  

Σηµασιολογικός Τύπος Γεωγραφική Περιοχή 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Χωρική Έννοια 

Σηµασιολογική Οµάδα Γεωγραφικές Περιοχές 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Μια γεωγραφική θέση που έχει γενικά 
καθορισµένα όρια.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία   
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <αποτέλεσµα του/της> 
Πνευµατική ∆ιεργασία 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας  

 

8.2.79 Εύρηµα  

Σηµασιολογικός Τύπος Εύρηµα 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Εννοιολογική Οντότητα 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ιαταραχές 

Επεξηγηµατική σηµείωση: Αυτό που ανακαλύπτεται από την άµεση 
παρατήρηση ή τη µέτρηση των ιδιοτήτων 
ή της κατάστασης ενός οργανισµού, 
συµπεριλαµβανοµένου του κλινικού 
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ιστορικού του ασθενούς. Το ιστορικό της 
παρουσίας µιας ασθένειας είναι ένα 
«εύρηµα» και διακρίνεται από την ίδια 
την ασθένεια. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία   
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά µε: <εκδήλωση του/της> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε: <συνεµφανίζεται µε> 
Εύρηµα 

σχετίζεται εννοιολογικά µε: <αξιολόγηση του/της> 
Ιδιότητα Οργανισµού ή 
Κλινική Ιδιότητα 
και Βιολογική Λειτουργία ή  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή 
∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
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Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός 
Τοµέας  

 

8.2.80 Εργαστηριακό Αποτέλεσµα ή Πειραµατικό Αποτέλεσµα  

Σηµασιολογικός Τύπος Εργαστηριακό Αποτέλεσµα ή Πειραµατικό 
Αποτέλεσµα 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Εύρηµα 

Σηµασιολογική Οµάδα Φαινόµενα 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Η έκβαση µιας συγκεκριµένης δοκιµής για να 
µετρήσει µια ιδιότητα ή για να καθορίσει την 
παρουσία, την απουσία, ή το βαθµό µιας 
κατάστασης.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία   
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<εκδήλωση του/της> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
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<καταδεικνύει> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία 
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία 

σχετίζεται χρονικά µε: <συνεµφανίζεται µε> 
Εύρηµα ή 
Εργαστηριακό Αποτέλεσµα ή Πειραµατικό 
Αποτέλεσµα 
Σηµάδι ή Σύµπτωµα 

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αξιολόγηση του/της> 
Ιδιότητα Οργανισµού ή 
Κλινική Ιδιότητα 
και Βιολογική Λειτουργία ή  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας  
 
<µέτρηση του/της> 
Ουσία  
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Χηµική Ουσία ή 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης Ουσία  
∆οµικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
Οργανική Χηµική Ουσία  
Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή Νουκλεοτίδιο 
Οργανοφωσφορική Ένωση 
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  
Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
και Σωµατική Ουσία 
Τροφή 
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  

 

8.2.81 Σηµάδι ή Σύµπτωµα  

Σηµασιολογικός Τύπος Σηµάδι ή Σύµπτωµα 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Εύρηµα 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ιαταραχές 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Η αισθητή εκδήλωση µιας ασθένειας ή µιας 
κατάστασης µε βάση την κλινική αξιολόγηση, ή 
η εκδήλωση µιας ασθένειας ή µιας κατάστασης 
που βιώνονται από τον ασθενή και 
αναφέρονται ως υποκειµενική παρατήρηση. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία   
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
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Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<εκδήλωση του/της> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε: <συνεµφανίζεται µε> 
Εύρηµα ή 
Σηµάδι ή Σύµπτωµα 

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αξιολόγηση του/της> 
Ιδιότητα Οργανισµού ή 
Κλινική Ιδιότητα 
και Βιολογική Λειτουργία ή  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας  
 
<βαθµός του/της> 
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Σηµάδι ή Σύµπτωµα 
  
<διαγιγνώσκει (διαγιγνώσκεται)> 
Ανατοµική Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

 

8.2.82 Ιδιότητα Οργανισµού  

Σηµασιολογικός Τύπος Ιδιότητα Οργανισµού 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Εννοιολογική Οντότητα 

Σηµασιολογική Οµάδα Φυσιολογία 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια ιδιότητα του οργανισµού ή των 
µεγαλύτερων συστατικών του. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ιδιότητα Οργανισµού 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<εκδήλωση του/της> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
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Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<βαθµός του/της> 
Ιδιότητα Οργανισµού ή 
Κλινική Ιδιότητα 
  
<µέτρηση του/της> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  

 
<ιδιότητα του/της> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 

 

 

8.2.83 Κλινική Ιδιότητα  

Σηµασιολογικός Τύπος Κλινική Ιδιότητα 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Εννοιολογική Οντότητα 

Σηµασιολογική Οµάδα Φυσιολογία 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια αισθητή ή µετρήσιµη ιδιότητα ή κατάσταση 
ενός οργανισµού, που παρουσιάζει κλινικό 
ενδιαφέρον. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ιδιότητα Οργανισµού 
Κλινική Ιδιότητα 
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σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<εκδήλωση του/της> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας  
 
<βαθµός του/της> 
Ιδιότητα Οργανισµού ή 
Κλινική Ιδιότητα 
  
<µέτρηση του/της> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  

 
<ιδιότητα του/της> 
Οργανισµός ή 
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Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 

 

8.2.84 Πνευµατικό Προϊόν  

Σηµασιολογικός Τύπος Πνευµατικό Προϊόν 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Εννοιολογική Οντότητα 

Σηµασιολογική Οµάδα Έννοιες και Ιδέες 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια εννοιολογική οντότητα ως αποτέλεσµα της 
ανθρώπινης προσπάθειας. Οι έννοιες που 
ορίζονται σε αυτόν τον τύπο αναφέρονται 
γενικά στις πληροφορίες που δηµιουργούνται 
από τους ανθρώπους για κάποιο σκοπό.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<εννοιολογικό τµήµα του/της> 
Πνευµατικό Προϊόν 
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  

 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.85 Ταξινόµηση 

Σηµασιολογικός Τύπος Ταξινόµηση 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Εννοιολογική Οντότητα 

Σηµασιολογική Οµάδα Έννοιες και Ιδέες 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Ένας όρος ή ένα σύστηµα όρων που δείχνουν 
διάταξη µε βάση µια ακολουθία ή µια 
κατηγορία. 
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Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.86 Κανονισµός ή Nόµος  

Σηµασιολογικός Τύπος Κανονισµός ή Nόµος 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Ταξινόµηση 

Σηµασιολογική Οµάδα Έννοιες και Ιδέες 
Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Ένα διανοητικό προϊόν ως αποτέλεσµα 
νοµοθετικής ή ρυθµιστικής δραστηριότητας.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Οργάνωση ή 
Οργάνωση Ιατρικής Περίθαλψης 
Επαγγελµατική Ένωση 
Οργάνωση Αυτοβοήθειας ή Οργάνωση 
Ενίσχυσης Απόρων  
και Οµάδα ή 
Επαγγελµατική Οµάδα 
Πληθυσµιακή Οµάδα 
Οικογενειακή Οµάδα  
Ηλικιακή οµάδα 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.87 Γλώσσα  

Σηµασιολογικός Τύπος Γλώσσα 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Εννοιολογική Οντότητα 

Σηµασιολογική Οµάδα Έννοιες και Ιδέες 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Το σύστηµα της επικοινωνίας που 
χρησιµοποιείται από ένα ορισµένο έθνος ή από 
τους ανθρώπους του. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
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σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 
 

8.2.88 Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας   

Σηµασιολογικός Τύπος Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Εννοιολογική Οντότητα 

Σηµασιολογική Οµάδα Έννοιες και Ιδέες 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Ένα επάγγελµα, ένας ακαδηµαϊκός τοµέας, ή 
ένας επιστηµονικός κλάδος, ή ένας υποτοµέας 
ενός επαγγέλµατος ή µιας επιστήµης.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.89 Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας  

Σηµασιολογικός Τύπος Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας 

Σηµασιολογική Οµάδα Έννοιες και Ιδέες 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Ένα επάγγελµα, ένας ακαδηµαϊκός τοµέας, ή 
ένας επιστηµονικός κλάδος, ή ένας υποτοµέας 
ενός επαγγέλµατος ή µιας επιστήµης.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:  

σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
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8.2.90 Οργάνωση  

Σηµασιολογικός Τύπος Οργάνωση 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Εννοιολογική Οντότητα 

Σηµασιολογική Οµάδα Οργανώσεις 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε: <είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα ή 
∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης  
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
Ερευνητική ∆ραστηριότητα  
Ερευνητική Τεχνική Μοριακής Βιολογίας  
Κυβερνητική ∆ραστηριότητα ή Κανονιστική 
∆ραστηριότητα 
Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα  

σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<παράγει (παράγεται από)> 
Πνευµατικό Προϊόν ή 
Ταξινόµηση  
Κανονισµός ή Nόµος 
 
<πραγµατοποιεί (πραγµατοποιείται από)> 
Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα ή 
∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης  
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
Ερευνητική ∆ραστηριότητα  
Ερευνητική Τεχνική Μοριακής Βιολογίας  
Κυβερνητική ∆ραστηριότητα ή Κανονιστική 
∆ραστηριότητα 
Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

8.2.91 Οργάνωση Ιατρικής Περίθαλψης  

Σηµασιολογικός Τύπος Οργάνωση Ιατρικής Περίθαλψης 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Οργάνωση 

Σηµασιολογική Οµάδα Οργανώσεις 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια καθιερωµένη οργάνωση που 
πραγµατοποιεί συγκεκριµένες λειτουργίες 
σχετικά µε την παροχή ιατρικής περίθαλψης ή 
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έρευνας στις βιολογικές επιστήµες.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε: <είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα ή 
∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης  
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
Ερευνητική ∆ραστηριότητα  
Ερευνητική Τεχνική Μοριακής Βιολογίας  
Κυβερνητική ∆ραστηριότητα ή Κανονιστική 
∆ραστηριότητα 
Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα  

σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<διαχειρίζεται (αποτελεί αντικείµενο 
διαχείρισης)> 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 
 
<παράγει (παράγεται από)> 
Πνευµατικό Προϊόν ή 
Ταξινόµηση  
Κανονισµός ή Nόµος 
 
<πραγµατοποιεί (πραγµατοποιείται από)> 
Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα ή 
Επαγγελµατική Ένωση  
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
Ερευνητική ∆ραστηριότητα  
Ερευνητική Τεχνική Μοριακής Βιολογίας  
Κυβερνητική ∆ραστηριότητα ή Κανονιστική 
∆ραστηριότητα 
Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.92 Επαγγελµατική Ένωση  

Σηµασιολογικός Τύπος Επαγγελµατική Ένωση 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Οργάνωση 

Σηµασιολογική Οµάδα Οργανώσεις 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια οργάνωση που αποτελεί το σύνδεσµο για 
εκείνους που έχουν ένα κοινό επάγγελµα ή 
ανήκουν στον ίδιο επιστηµονικό κλάδο. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
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σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε: <είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα ή 
∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης  
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
Ερευνητική ∆ραστηριότητα  
Ερευνητική Τεχνική Μοριακής Βιολογίας  
Κυβερνητική ∆ραστηριότητα ή Κανονιστική 
∆ραστηριότητα 
Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα  

σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<παράγει (παράγεται από)> 
Πνευµατικό Προϊόν ή 
Ταξινόµηση  
Κανονισµός ή Nόµος 
 
<πραγµατοποιεί (πραγµατοποιείται από)> 
Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα ή 
∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης  
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
Ερευνητική ∆ραστηριότητα  
Ερευνητική Τεχνική Μοριακής Βιολογίας  
Κυβερνητική ∆ραστηριότητα ή Κανονιστική 
∆ραστηριότητα 
Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.93 Οργάνωση Αυτοβοήθειας ή Οργάνωση Ενίσχυσης Απόρων  

Σηµασιολογικός Τύπος Οργάνωση Αυτοβοήθειας ή Οργάνωση 
Ενίσχυσης Απόρων 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Οργάνωση 

Σηµασιολογική Οµάδα Οργανώσεις 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια οργάνωση της οποίας ο σκοπός και η 
λειτουργία της οποίας είναι να παρασχεθεί 
βοήθεια στον άπορο ή στην προσφορά 
οικονοµικής ενίσχυσης σε ανθρώπους µε 
παρόµοια προβλήµατα. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε: <είναι η θέση του/της (έχει θέση)> 
Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα ή 
∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης  
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Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
Ερευνητική ∆ραστηριότητα  
Ερευνητική Τεχνική Μοριακής Βιολογίας  
Κυβερνητική ∆ραστηριότητα ή Κανονιστική 
∆ραστηριότητα 
Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα  

σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<διαχειρίζεται (αποτελεί αντικείµενο 
διαχείρισης)> 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 
 
<παράγει (παράγεται από)> 
Πνευµατικό Προϊόν ή 
Ταξινόµηση  
Κανονισµός ή Nόµος 
 
<πραγµατοποιεί (πραγµατοποιείται από)> 
Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα ή 
∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης  
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
Ερευνητική ∆ραστηριότητα  
Ερευνητική Τεχνική Μοριακής Βιολογίας  
Κυβερνητική ∆ραστηριότητα ή Κανονιστική 
∆ραστηριότητα 
Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.94 Χαρακτηριστικά Οµάδας  

Σηµασιολογικός Τύπος Χαρακτηριστικά Οµάδας 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Εννοιολογική Οντότητα 

Σηµασιολογική Οµάδα Έννοιες και Ιδέες 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια εννοιολογική οντότητα που αναφέρεται στη 
συχνότητα ή την κατανοµή ορισµένων 
χαρακτηριστικών ή φαινοµένων σε ορισµένες 
οµάδες. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά <αντικείµενο µελέτης του/της> 
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µε: Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
 
<ιδιότητα του/της> 
Οµάδα ή 
Επαγγελµατική Οµάδα 
Πληθυσµιακή Οµάδα 
Οικογενειακή Οµάδα  
Ηλικιακή οµάδα 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 

 

8.2.95 Οµάδα 

Σηµασιολογικός Τύπος Οµάδα 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Εννοιολογική Οντότητα 

Σηµασιολογική Οµάδα Έµβια Όντα 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια εννοιολογική οντότητα που αναφέρεται 
στην ταξινόµηση των ατόµων σύµφωνα µε 
ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<αλληλεπιδρά µε> 
Οµάδα 
 
<παράγει (παράγεται από)> 
Κατασκευασµένο Αντικείµενο ή 
Ιατρική Συσκευή  
Συσκευή Παροχής Φαρµάκων 
Ερευνητική Συσκευή  
Κλινικό Φάρµακο  
και Πνευµατικό Προϊόν 
Ταξινόµηση  
Κανονισµός ή Nόµος 

 
<εκτελεί (εκτελείται από)> 
∆ραστηριότητα ή 
Συµπεριφορά  
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
Καθηµερινή ∆ραστηριότητα ή Ψυχαγωγική 
∆ραστηριότητα  
Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα  
∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης  
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
Ερευνητική ∆ραστηριότητα  
Ερευνητική Τεχνική Μοριακής Βιολογίας  
Κυβερνητική ∆ραστηριότητα ή Κανονιστική 
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∆ραστηριότητα 
Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα  
Μηχανική ∆ραστηριότητα  

 
<παρουσιάζει> 
Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
 
<χρησιµοποιεί (χρησιµοποιείται από)> 
Κατασκευασµένο Αντικείµενο ή 
Ιατρική Συσκευή  
Συσκευή Παροχής Φαρµάκων 
Ερευνητική Συσκευή  
Κλινικό Φάρµακο  
και Πνευµατικό Προϊόν ή 
Ταξινόµηση  
Κανονισµός ή Nόµος 
 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.96 Επαγγελµατική Οµάδα  

Σηµασιολογικός Τύπος Επαγγελµατική Οµάδα 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Οµάδα 

Σηµασιολογική Οµάδα Έµβια Όντα 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Ένα άτοµο ή τα άτοµα που έχουν ταξινοµηθεί 
µε βάση το επάγγελµά τους. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<διαχειρίζεται (αποτελεί αντικείµενο 
διαχείρισης)> 
Οργάνωση ή 
Οργανισµός Ιατρικής Περίθαλψης 
Επαγγελµατική Ένωση 
Οργάνωση Αυτοβοήθειας ή Οργάνωση 
Ενίσχυσης Απόρων  
 
<θεραπεύει (θεραπεύεται από)> 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 

 
<αλληλεπιδρά µε> 
Οµάδα ή 
Επαγγελµατική Οµάδα 
Πληθυσµιακή Οµάδα 
Οικογενειακή Οµάδα  
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Ηλικιακή οµάδα 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 

 
<παράγει (παράγεται από)> 
Κατασκευασµένο Αντικείµενο ή 
Ιατρική Συσκευή  
Συσκευή Παροχής Φαρµάκων 
Ερευνητική Συσκευή  
Κλινικό Φάρµακο  
και Πνευµατικό Προϊόν 

 
<εκτελεί (εκτελείται από)> 
∆ραστηριότητα ή 
Συµπεριφορά  
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
Καθηµερινή ∆ραστηριότητα ή Ψυχαγωγική 
∆ραστηριότητα  
Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα  
∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης  
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
Ερευνητική ∆ραστηριότητα  
Ερευνητική Τεχνική Μοριακής Βιολογίας  
Κυβερνητική ∆ραστηριότητα ή Κανονιστική 
∆ραστηριότητα 
Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα  
Μηχανική ∆ραστηριότητα  

 
<παρουσιάζει> 
Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
 
<χρησιµοποιεί (χρησιµοποιείται από)> 
Κατασκευασµένο Αντικείµενο ή 
Ιατρική Συσκευή  
Συσκευή Παροχής Φαρµάκων 
Ερευνητική Συσκευή  
Κλινικό Φάρµακο  
και Πνευµατικό Προϊόν ή 
Ταξινόµηση  
Κανονισµός ή Nόµος 
 
<εκτελεί (εκτελείται από)> 
∆ραστηριότητα ή 
Συµπεριφορά  
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
Καθηµερινή ∆ραστηριότητα ή Ψυχαγωγική 
∆ραστηριότητα  
Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα  
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∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης  
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
Ερευνητική ∆ραστηριότητα  
Ερευνητική Τεχνική Μοριακής Βιολογίας  
Κυβερνητική ∆ραστηριότητα ή Κανονιστική 
∆ραστηριότητα 
Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα  
Μηχανική ∆ραστηριότητα  
 
<ασκεί (ασκείται από)> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 
<διαγιγνώσκει (διαγιγνώσκεται από)> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 
 

8.2.97 Πληθυσµιακή Οµάδα  

Σηµασιολογικός Τύπος Πληθυσµιακή Οµάδα 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Οµάδα 

Σηµασιολογική Οµάδα Έµβια Όντα 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Ένα άτοµο ή τα άτοµα που έχουν ταξινοµηθεί 
µε βάση το φύλο, τη φυλετική προέλευση, τη 
θρησκεία, το βιοτικό επίπεδο, την οικονοµική ή 
κοινωνική θέση τους, ή µερικές άλλες 
πολιτιστικές ή ιδιότητες συµπεριφοράς. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
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∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<αλληλεπιδρά µε> 
Οµάδα ή 
Πληθυσµιακή Οµάδα 
Οικογενειακή Οµάδα  
Ηλικιακή οµάδα 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 
 
<παράγει (παράγεται από)> 
Κατασκευασµένο Αντικείµενο ή 
Ιατρική Συσκευή  
Συσκευή Παροχής Φαρµάκων 
Ερευνητική Συσκευή  
Κλινικό Φάρµακο  
και Πνευµατικό Προϊόν ή 
Ταξινόµηση  
Κανονισµός ή Nόµος 
 
<εκτελεί (εκτελείται από)> 
∆ραστηριότητα ή 
Συµπεριφορά  
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
Καθηµερινή ∆ραστηριότητα ή Ψυχαγωγική 
∆ραστηριότητα  
Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα  
∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης  
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
Ερευνητική ∆ραστηριότητα  
Ερευνητική Τεχνική Μοριακής Βιολογίας  
Κυβερνητική ∆ραστηριότητα ή Κανονιστική 
∆ραστηριότητα 
Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα  
Μηχανική ∆ραστηριότητα  

 
<παρουσιάζει> 
Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
 
<χρησιµοποιεί (χρησιµοποιείται από)> 
Κατασκευασµένο Αντικείµενο ή 
Ιατρική Συσκευή  
Συσκευή Παροχής Φαρµάκων 
Ερευνητική Συσκευή  
Κλινικό Φάρµακο  
και Πνευµατικό Προϊόν ή 
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Ταξινόµηση  
Κανονισµός ή Nόµος 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.98 Οικογενειακή Οµάδα  

Σηµασιολογικός Τύπος Οικογενειακή Οµάδα 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Οµάδα 

Σηµασιολογική Οµάδα Έµβια Όντα 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Ένα άτοµο ή τα άτοµα που έχουν ταξινοµηθεί 
µε βάση τις οικογενειακές σχέσεις ή τη θέση 
τους στην οικογενειακή µονάδα. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<αλληλεπιδρά µε> 
Οµάδα ή 
Πληθυσµιακή Οµάδα 
Οικογενειακή Οµάδα  
Ηλικιακή οµάδα 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 
 
<παράγει (παράγεται από)> 
Κατασκευασµένο Αντικείµενο ή 
Ιατρική Συσκευή  
Συσκευή Παροχής Φαρµάκων 
Ερευνητική Συσκευή  
Κλινικό Φάρµακο  
και Πνευµατικό Προϊόν ή 
Ταξινόµηση  
Κανονισµός ή Nόµος 

 
<εκτελεί (εκτελείται από)> 
∆ραστηριότητα ή 
Συµπεριφορά  
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
Καθηµερινή ∆ραστηριότητα ή Ψυχαγωγική 
∆ραστηριότητα  
Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα  
∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης  
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
Ερευνητική ∆ραστηριότητα  
Ερευνητική Τεχνική Μοριακής Βιολογίας  
Κυβερνητική ∆ραστηριότητα ή Κανονιστική 
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∆ραστηριότητα 
Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα  
Μηχανική ∆ραστηριότητα  

 
<παρουσιάζει> 
Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
 
<χρησιµοποιεί (χρησιµοποιείται από)> 
Κατασκευασµένο Αντικείµενο ή 
Ιατρική Συσκευή  
Συσκευή Παροχής Φαρµάκων 
Ερευνητική Συσκευή  
Κλινικό Φάρµακο  
και Πνευµατικό Προϊόν ή 
Ταξινόµηση  
Κανονισµός ή Nόµος 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.99 Ηλικιακή οµάδα  

Σηµασιολογικός Τύπος Ηλικιακή οµάδα 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Οµάδα 

Σηµασιολογική Οµάδα Έµβια Όντα 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Ένα άτοµο ή τα άτοµα που έχουν ταξινοµηθεί 
µε βάση την ηλικία τους.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<αλληλεπιδρά µε> 
Οµάδα ή  
Ηλικιακή οµάδα 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 
 
<παράγει (παράγεται από)> 
Κατασκευασµένο Αντικείµενο ή 
Ιατρική Συσκευή  
Συσκευή Παροχής Φαρµάκων 
Ερευνητική Συσκευή  
Κλινικό Φάρµακο  
και Πνευµατικό Προϊόν ή 
Ταξινόµηση  
Κανονισµός ή Nόµος 
 
<εκτελεί (εκτελείται από)> 
∆ραστηριότητα ή 
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Συµπεριφορά  
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
Καθηµερινή ∆ραστηριότητα ή Ψυχαγωγική 
∆ραστηριότητα  
Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα  
∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης  
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
Ερευνητική ∆ραστηριότητα  
Ερευνητική Τεχνική Μοριακής Βιολογίας  
Κυβερνητική ∆ραστηριότητα ή Κανονιστική 
∆ραστηριότητα 
Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα  
Μηχανική ∆ραστηριότητα  

 
<παρουσιάζει> 
Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
 
<χρησιµοποιεί (χρησιµοποιείται από)> 
Κατασκευασµένο Αντικείµενο ή 
Ιατρική Συσκευή  
Συσκευή Παροχής Φαρµάκων 
Ερευνητική Συσκευή  
Κλινικό Φάρµακο  
και Πνευµατικό Προϊόν ή 
Ταξινόµηση  
Κανονισµός ή Nόµος 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.100 Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες  

Σηµασιολογικός Τύπος Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Οµάδα 

Σηµασιολογική Οµάδα Έµβια Όντα 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Ένα άτοµο ή τα άτοµα που έχουν ταξινοµηθεί 
µε βάση µια ανικανότητα, µια ασθένεια, µια 
κατάσταση ή µια θεραπεία. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<αλληλεπιδρά µε> 
Οµάδα ή 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 
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<παράγει (παράγεται από)> 
Κατασκευασµένο Αντικείµενο ή 
Ιατρική Συσκευή  
Συσκευή Παροχής Φαρµάκων 
Ερευνητική Συσκευή  
Κλινικό Φάρµακο  
και Πνευµατικό Προϊόν ή 
Ταξινόµηση  
Κανονισµός ή Nόµος 

 
<εκτελεί (εκτελείται από)> 
∆ραστηριότητα ή 
Συµπεριφορά  
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
Καθηµερινή ∆ραστηριότητα ή Ψυχαγωγική 
∆ραστηριότητα  
Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα  
∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης  
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
Ερευνητική ∆ραστηριότητα  
Ερευνητική Τεχνική Μοριακής Βιολογίας  
Κυβερνητική ∆ραστηριότητα ή Κανονιστική 
∆ραστηριότητα 
Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα  
Μηχανική ∆ραστηριότητα  
 
<παρουσιάζει> 
Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
 
<χρησιµοποιεί (χρησιµοποιείται από)> 
Κατασκευασµένο Αντικείµενο ή 
Ιατρική Συσκευή  
Συσκευή Παροχής Φαρµάκων 
Ερευνητική Συσκευή  
Κλινικό Φάρµακο  
και Πνευµατικό Προϊόν ή 
Ταξινόµηση  
Κανονισµός ή Nόµος 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.101 Συµβάν  

Σηµασιολογικός Τύπος Συµβάν 
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Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ραστηριότητες και συµπεριφορές 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Ένας ευρύς τύπος για την οµαδοποίηση των 
δραστηριοτήτων, των διεργασιών και των 
καταστάσεων.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.102 ∆ραστηριότητα  

Σηµασιολογικός Τύπος ∆ραστηριότητα 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Συµβάν 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ραστηριότητες και συµπεριφορές 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια λειτουργία ή µια σειρά λειτουργιών που 
ένας οργανισµός ή µια µηχανή διενεργεί ή στην 
οποία συµµετέχει. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

8.2.103 Συµπεριφορά  

Σηµασιολογικός Τύπος Συµπεριφορά 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

∆ραστηριότητα 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ραστηριότητες και συµπεριφορές 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Οποιεσδήποτε από τις ψυχοκοινωνικές 
δραστηριότητες των ανθρώπων ή των ζώων 
που µπορούν να παρατηρηθούν άµεσα από 
άλλους ή µπορούν να γίνουν συστηµατικά 
αισθητές µε τη χρήση ειδικών στρατηγικών.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Γεωγραφική Περιοχή  
Ιδιότητα Οργανισµού  



Ε.Π. «Κ.τ.Π.»   

Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ» Πράξη «Επεξεργασία εικόνων, 
ήχου και γλώσσας» 

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

 

Π2: Μοντέλο Αναπαράστασης Οντολογίας 

 
 

199 

Κλινική Ιδιότητα 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
Χαρακτηριστικά Οµάδας  
Οµάδα ή 
Επαγγελµατική Οµάδα 
Πληθυσµιακή Οµάδα 
Οικογενειακή Οµάδα  
Ηλικιακή οµάδα 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
και Πνευµατική ∆ιεργασία 
 
<εκδήλωση του/της> 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Πνευµατική ∆ιεργασία 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.104 Κοινωνική Συµπεριφορά  

Σηµασιολογικός Τύπος Κοινωνική Συµπεριφορά 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Συµπεριφορά 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ραστηριότητες και συµπεριφορές 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Συµπεριφορά που είναι το άµεσο αποτέλεσµα 
ή η λειτουργία της αλληλεπίδρασης των 
ανθρώπων ή των ζώων µε άλλα µέλη του 
είδους τους. Αυτό περιλαµβάνει τη 
συµπεριφορά που µπορεί να θεωρηθεί 
αντικοινωνική.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Γεωγραφική Περιοχή  
Ιδιότητα Οργανισµού  
Κλινική Ιδιότητα 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
Χαρακτηριστικά Οµάδας  
Οµάδα ή 
Επαγγελµατική Οµάδα 
Πληθυσµιακή Οµάδα 
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Οικογενειακή Οµάδα  
Ηλικιακή οµάδα 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
και Πνευµατική ∆ιεργασία 
 
<εκδήλωση του/της> 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Πνευµατική ∆ιεργασία 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<εννοιολογικό τµήµα του/της> 
Κοινωνική Συµπεριφορά 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.105 Ατοµική Συµπεριφορά  

Σηµασιολογικός Τύπος Ατοµική Συµπεριφορά 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Συµπεριφορά 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ραστηριότητες και συµπεριφορές 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Συµπεριφορά που παρουσιάζει ένας 
άνθρωπος ή ένα ζώο, η οποία δεν είναι το 
άµεσο αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µε 
άλλα µέλη του είδους τους, αλλά που µπορεί 
να έχει µια επίδραση σε άλλους. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Γεωγραφική Περιοχή  
Ιδιότητα Οργανισµού  
Κλινική Ιδιότητα 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
Χαρακτηριστικά Οµάδας  
Οµάδα ή 
Επαγγελµατική Οµάδα 
Πληθυσµιακή Οµάδα 
Οικογενειακή Οµάδα  
Ηλικιακή οµάδα 
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Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
και Πνευµατική ∆ιεργασία 
 
<διεργασία του/της> 
Κοινωνική Συµπεριφορά 
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
 
<εκδήλωση του/της> 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς  

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<σχετίζεται εννοιολογικά µε> 
Ιδέα ή Έννοια 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.106 Καθηµερινή ∆ραστηριότητα ή Ψυχαγωγική ∆ραστηριότητα  

Σηµασιολογικός Τύπος Καθηµερινή ∆ραστηριότητα ή Ψυχαγωγική 
∆ραστηριότητα 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

∆ραστηριότητα 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ραστηριότητες και συµπεριφορές 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια δραστηριότητα που πραγµατοποιείται για 
την αναψυχή ή την άσκηση, ή ως τµήµα της 
καθηµερινής ζωής. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
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Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.107 Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα  

Σηµασιολογικός Τύπος Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

∆ραστηριότητα 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ραστηριότητες και συµπεριφορές 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια δραστηριότητα που πραγµατοποιείται ως 
κοµµάτι ενός επαγγέλµατος ή µιας εργασίας.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<µέθοδος του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
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8.2.108 ∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης  

Σηµασιολογικός Τύπος ∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ιαδικασίες 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια δραστηριότητα που σχετίζεται µε την 
ιατρική πρακτική ή µε τη φροντίδα των 
ασθενών. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Βιολογική Λειτουργία ή 
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<µέθοδος του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 



Ε.Π. «Κ.τ.Π.»   

Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ» Πράξη «Επεξεργασία εικόνων, 
ήχου και γλώσσας» 

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

 

Π2: Μοντέλο Αναπαράστασης Οντολογίας 

 
 

204 

8.2.109 Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  

Σηµασιολογικός Τύπος Εργαστηριακή ∆ιαδικασία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ιαδικασίες 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια διαδικασία, µια µέθοδος, ή µια τεχνική που 
χρησιµοποιείται για να καθορίσει τη σύνθεση, 
την ποσότητα, ή τη συγκέντρωση ενός 
δείγµατος, και που πραγµατοποιείται σε ένα 
κλινικό εργαστήριο. Συµπεριλαµβάνονται εδώ 
οι διαδικασίες που µετρούν τους χρόνους και 
τα ποσοστά των αντιδράσεων. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Βιολογική Λειτουργία ή 
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<µέθοδος του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
και Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
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<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
 
<αναλύει (αναλύεται από)> 
Χηµική Ουσία ή 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης Ουσία  
∆οµικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
Οργανική Χηµική Ουσία  
Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή Νουκλεοτίδιο 
Οργανοφωσφορική Ένωση 
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  
Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
Σωµατική Ουσία 
 
<αξιολογεί την επίδραση του/της> 
Χηµική Ουσία ή 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης Ουσία  
∆οµικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
Οργανική Χηµική Ουσία  
Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή Νουκλεοτίδιο 
Οργανοφωσφορική Ένωση 
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
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Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  
Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
και Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<µετρά (µετράται µε)> 
Χηµική Ουσία ή 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης Ουσία  
∆οµικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
Οργανική Χηµική Ουσία  
Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή Νουκλεοτίδιο 
Οργανοφωσφορική Ένωση 
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  
Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
Σωµατική Ουσία 
και Χρονική Έννοια 
Ποσοτική Έννοια 
Ιδιότητα Οργανισµού  
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Κλινική Ιδιότητα 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

 
<διαγιγνώσκει (διαγιγνώσκεται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία 
και Παθολογική λειτουργία ή  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

 

8.2.110 ∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  

Σηµασιολογικός Τύπος ∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ιαδικασίες 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια διαδικασία, µια µέθοδος, ή µια τεχνική που 
χρησιµοποιείται για να καθορίσει τη φύση ή την 
ταυτότητα µιας ασθένειας ή µιας διαταραχής. 
Αυτό αποκλείει τις διαδικασίες που 
πραγµατοποιούνται κυρίως σε εργαστηριακά 
δείγµατα.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
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Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 
Βιολογική Λειτουργία ή 
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<χρησιµοποιεί (χρησιµοποιείται από)> 
Κατασκευασµένο Αντικείµενο ή 
Ιατρική Συσκευή  
Συσκευή Παροχής Φαρµάκων 
Ερευνητική Συσκευή  
Κλινικό Φάρµακο  
και Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 

σχετίζεται χρονικά µε: <προηγείται (έπεται)> 
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία 

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<µέθοδος του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
και ∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
 
<αναλύει (αναλύεται από)> 
Χηµική Ουσία ή 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
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Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης Ουσία  
∆οµικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
Οργανική Χηµική Ουσία  
Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή Νουκλεοτίδιο 
Οργανοφωσφορική Ένωση 
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  
Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
Σωµατική Ουσία 
 
<αξιολογεί την επίδραση του/της> 
Χηµική Ουσία ή 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης Ουσία  
∆οµικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
Οργανική Χηµική Ουσία  
Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή Νουκλεοτίδιο 
Οργανοφωσφορική Ένωση 
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  
Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
 
<µετρά (µετράται µε)> 
Χηµική Ουσία ή 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 



Ε.Π. «Κ.τ.Π.»   

Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ» Πράξη «Επεξεργασία εικόνων, 
ήχου και γλώσσας» 

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

 

Π2: Μοντέλο Αναπαράστασης Οντολογίας 

 
 

210 

Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης Ουσία  
∆οµικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
Οργανική Χηµική Ουσία  
Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή Νουκλεοτίδιο 
Οργανοφωσφορική Ένωση 
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  
Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
Σωµατική Ουσία 
και Χρονική Έννοια 
Ποσοτική Έννοια 
Ιδιότητα Οργανισµού  
Κλινική Ιδιότητα 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

 
<διαγιγνώσκει (διαγιγνώσκεται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία 
και Παθολογική λειτουργία ή  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
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∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

 

8.2.111 Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική ∆ιαδικασία  

Σηµασιολογικός Τύπος Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ιαδικασίες 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια διαδικασία, µια µέθοδος, ή µια τεχνική που 
σχεδιάζεται για να αποτρέψει µια ασθένεια ή 
µια διαταραχή, ή για να βελτιώσει τη φυσική 
λειτουργία, ή αυτή που χρησιµοποιείται στο 
στάδιο της θεραπείας µιας ασθένειας ή ενός 
τραυµατισµού.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 
Βιολογική Λειτουργία ή 
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<θεραπεύει (θεραπεύεται από)> 
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Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
Σηµάδι ή Σύµπτωµα  
και Παθολογική λειτουργία ή  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<περιπλέκει (περιπλέκεται από)> 
Βιολογική Λειτουργία ή 
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αποτρέπει (αποτρέπεται από)> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<χρησιµοποιεί (χρησιµοποιείται από)> 
Κατασκευασµένο Αντικείµενο ή 
Ιατρική Συσκευή  
Συσκευή Παροχής Φαρµάκων 
Ερευνητική Συσκευή  
Κλινικό Φάρµακο  
και Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<µέθοδος του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
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<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
 
<µετρά (µετράται µε)> 
Χηµική Ουσία ή 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης Ουσία  
∆οµικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
Οργανική Χηµική Ουσία  
Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή Νουκλεοτίδιο 
Οργανοφωσφορική Ένωση 
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  
Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
Σωµατική Ουσία 
και Χρονική Έννοια 
Ποσοτική Έννοια 
Ιδιότητα Οργανισµού  
Κλινική Ιδιότητα 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
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8.2.112 Ερευνητική ∆ραστηριότητα  

Σηµασιολογικός Τύπος Ερευνητική ∆ραστηριότητα 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ιαδικασίες 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια δραστηριότητα που πραγµατοποιείται ως 
τµήµα της έρευνας ή του πειράµατος.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
 
 
<χρησιµοποιεί (χρησιµοποιείται από)> 
Ερευνητική Συσκευή  

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<µέθοδος του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
 
<αναλύει (αναλύεται από)> 
Χηµική Ουσία ή 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
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Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης Ουσία  
∆οµικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
Οργανική Χηµική Ουσία  
Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή Νουκλεοτίδιο 
Οργανοφωσφορική Ένωση 
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  
Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
Σωµατική Ουσία 
 
<µετρά (µετράται µε)> 
Χηµική Ουσία ή 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης Ουσία  
∆οµικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
Οργανική Χηµική Ουσία  
Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή Νουκλεοτίδιο 
Οργανοφωσφορική Ένωση 
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  
Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
Σωµατική Ουσία 
και Χρονική Έννοια 
Ποσοτική Έννοια 
Ιδιότητα Οργανισµού  
Κλινική Ιδιότητα 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
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και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

 

8.2.113 Ερευνητική Τεχνική Μοριακής Βιολογίας  

Σηµασιολογικός Τύπος Ερευνητική Τεχνική Μοριακής Βιολογίας 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Ερευνητική ∆ραστηριότητα  

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ιαδικασίες 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Οποιεσδήποτε από τις τεχνικές που 
χρησιµοποιούνται στη µελέτη ή την 
κατευθυνόµενη τροποποίηση του 
συµπληρώµατος γονιδίων ενός ζωντανού 
οργανισµού. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
 
 
<χρησιµοποιεί (χρησιµοποιείται από)> 
Ερευνητική Συσκευή  

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<µέθοδος του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
και ∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
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<µετρά (µετράται µε)> 
Χηµική Ουσία ή 
Λειτουργικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία  
Φαρµακολογική ουσία  
Αντιβιοτικό 
Βιοϊατρικό Υλικό ή Οδοντιατρικό Υλικό  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική 
Συνδροµή 
Επικίνδυνη Ουσία ή ∆ηλητηριώδης Ουσία  
∆οµικά Εξεταζόµενη Χηµική Ουσία 
Οργανική Χηµική Ουσία  
Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίδιο ή Νουκλεοτίδιο 
Οργανοφωσφορική Ένωση 
Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη 
Υδατάνθρακας  
Λιπίδιο  
Στεροειδές  
Εικοσανοειδές 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  
Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  
Σωµατική Ουσία 
και Χρονική Έννοια 
Ποσοτική Έννοια 
Ιδιότητα Οργανισµού  
Κλινική Ιδιότητα 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

 

8.2.114 Κυβερνητική ∆ραστηριότητα ή Κανονιστική ∆ραστηριότητα  

Σηµασιολογικός Τύπος Κυβερνητική ∆ραστηριότητα ή Κανονιστική 
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∆ραστηριότητα 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα  

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ραστηριότητες και συµπεριφορές 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια δραστηριότητα που διεξάγεται από τις 
επίσηµες κυβερνήσεις, ή µια δραστηριότητα 
που σχετίζεται µε τη δηµιουργία ή την επιβολή 
κανόνων ή κανονισµών που ρυθµίζουν κάποια 
συντονισµένη προσπάθεια. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<µέθοδος του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.115 Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα  

Σηµασιολογικός Τύπος Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα  

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ιαδικασίες 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια δραστηριότητα που αφορά την οργάνωση 
και την παροχή εκπαίδευσης.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
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Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<µέθοδος του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.116 Μηχανική ∆ραστηριότητα  

Σηµασιολογικός Τύπος Μηχανική ∆ραστηριότητα 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

∆ραστηριότητα  

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ραστηριότητες και συµπεριφορές 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια δραστηριότητα που πραγµατοποιείται 
πρωτίστως ή αποκλειστικά από τις µηχανές.  

Συσχετικές σχέσεις 
βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<µέθοδος του/της> 
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.117 Φαινόµενο ή ∆ιεργασία  

Σηµασιολογικός Τύπος Φαινόµενο ή ∆ιεργασία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Συµβάν 

Σηµασιολογική Οµάδα Φαινόµενα 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια διεργασία ή µια κατάσταση που συµβαίνει 
φυσικά ή ως αποτέλεσµα µιας δραστηριότητας.  
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Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<αποτέλεσµα του/της> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.118 Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από Άνθρωπο  

Σηµασιολογικός Τύπος Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Συµβάν 

Σηµασιολογική Οµάδα Φαινόµενα 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια διεργασία ή µια κατάσταση που συµβαίνει 
φυσικά ή ως αποτέλεσµα µιας δραστηριότητας.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<αποτέλεσµα του/της> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
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και Φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.119 Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους   

Σηµασιολογικός Τύπος Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 

Σηµασιολογική Οµάδα Φαινόµενα 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια αλλαγή στο φυσικό περιβάλλον που είναι 
αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων του 
ανθρώπου.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<αποτέλεσµα του/της> 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
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Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.120 Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία  

Σηµασιολογικός Τύπος Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Φαινόµενο ή ∆ιεργασία  

Σηµασιολογική Οµάδα Φαινόµενα 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Ένα φαινόµενο ή µια διαδικασία που 
εµφανίζονται ανεξάρτητα από τις 
δραστηριότητες του ανθρώπου. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
 
<διεργασία του/της> 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
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Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.121 Βιολογική Λειτουργία  

Σηµασιολογικός Τύπος Βιολογική Λειτουργία  

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 

Σηµασιολογική Οµάδα Φαινόµενα 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια κατάσταση, µια δραστηριότητα ή µια 
διαδικασία του σώµατος ή ενός από τα 
συστήµατα ή τα µέρη του. 
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Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
 
<παράγει (παράγεται από)> 
Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
Σωµατική Ουσία 
<διεργασία του/της> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
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Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
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Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
σχετίζεται χρονικά µε:  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.122 Φυσιολογική Λειτουργία  

Σηµασιολογικός Τύπος Φυσιολογική Λειτουργία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Βιολογική Λειτουργία 

Σηµασιολογική Οµάδα Φυσιολογία 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια κανονική διαδικασία, µια δραστηριότητα, ή 
µια κατάσταση του σώµατος.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
Ιδιότητα Οργανισµού 
Κλινική Ιδιότητα 
και Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
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∆υσλειτουργία 
 
<παράγει (παράγεται από)> 
Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
Σωµατική Ουσία 
 
<εµφανίζεται σε> 
Χρονική Έννοια 
 
<διεργασία του/της> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
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και Φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε: <συνεµφανίζεται µε> 
Φυσιολογική Λειτουργία 
 
<προηγείται (έπεται)> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 

 

8.2.123 Οργανική Λειτουργία  

Σηµασιολογικός Τύπος Οργανική λειτουργία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Φυσιολογική Λειτουργία 

Σηµασιολογική Οµάδα Φυσιολογία 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια φυσιολογική λειτουργία του οργανισµού 
ως συνόλου, των πολλαπλών οργανικών 
συστηµάτων του οργάνων, ή των πολλαπλών 
οργάνων ή ιστών.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Οργανισµός ή 
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Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
Ιδιότητα Οργανισµού 
Κλινική Ιδιότητα 
και Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
 
<παράγει (παράγεται από)> 
Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
Σωµατική Ουσία 
και Οικογενειακή Οµάδα 
Ηλικιακή οµάδα 
 
<εµφανίζεται σε> 
Χρονική Έννοια 
 
<διεργασία του/της> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
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Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
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Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε: <συνεµφανίζεται µε> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
 
<προηγείται (έπεται)> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<εννοιολογικό τµήµα του/της> 
Χρονική Έννοια 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
 
<βαθµός του/της> 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 

 

8.2.124 Πνευµατική ∆ιεργασία  

Σηµασιολογικός Τύπος Πνευµατική ∆ιεργασία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Οργανική λειτουργία 

Σηµασιολογική Οµάδα Φυσιολογία 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια φυσιολογική λειτουργία που περιλαµβάνει 
το µυαλό ή τη γνωσιακή επεξεργασία.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
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Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Ιδιότητα Οργανισµού 
Κλινική Ιδιότητα 
Συµπεριφορά 
Κοινωνική Συµπεριφορά 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<παράγει (παράγεται από)> 
Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
Σωµατική Ουσία 
και Οικογενειακή Οµάδα 
Ηλικιακή οµάδα 
 
<εµφανίζεται σε> 
Χρονική Έννοια 
 
<διεργασία του/της> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
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Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
και Φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε: <συνεµφανίζεται µε> 
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Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
 
<προηγείται (έπεται)> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
 
<βαθµός του/της> 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 

 

8.2.125 Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  

Σηµασιολογικός Τύπος Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Φυσιολογική Λειτουργία 

Σηµασιολογική Οµάδα Φυσιολογία 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια φυσιολογική λειτουργία ενός ιδιαίτερου 
οργάνου, ενός συστήµατος οργάνων ή ιστών.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
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Άνθρωπος 
και Ιδιότητα Οργανισµού 
Κλινική Ιδιότητα 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<παράγει (παράγεται από)> 
Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
Σωµατική Ουσία 
 
<εµφανίζεται σε> 
Χρονική Έννοια 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
 
<διεργασία του/της> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
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Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε: <συνεµφανίζεται µε> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
 
<προηγείται (έπεται)> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
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Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<εννοιολογικό τµήµα του/της> 
Χρονική Έννοια 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
 
<βαθµός του/της> 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού 

 

8.2.126 Λειτουργία Κυττάρων  

Σηµασιολογικός Τύπος Λειτουργία Κυττάρων 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Φυσιολογική Λειτουργία 

Σηµασιολογική Οµάδα Φυσιολογία 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια φυσιολογική λειτουργία που είναι εγγενής 
στα κύτταρα ή στα συστατικά των κυττάρων.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Ιδιότητα Οργανισµού 
Κλινική Ιδιότητα 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
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Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<παράγει (παράγεται από)> 
Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
Σωµατική Ουσία 
 
<εµφανίζεται σε> 
Χρονική Έννοια 
 
<διεργασία του/της> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
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Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε: <συνεµφανίζεται µε> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
 
<προηγείται (έπεται)> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
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8.2.127 Μοριακή Λειτουργία  

Σηµασιολογικός Τύπος Μοριακή Λειτουργία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Φυσιολογική Λειτουργία 

Σηµασιολογική Οµάδα Φυσιολογία 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια φυσιολογική λειτουργία που εµφανίζεται 
στο µοριακό επίπεδο.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Ιδιότητα Οργανισµού 
Κλινική Ιδιότητα 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<παράγει (παράγεται από)> 
Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
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Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
Σωµατική Ουσία 
 
<εµφανίζεται σε> 
Χρονική Έννοια 
 
<διεργασία του/της> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
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Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε: <συνεµφανίζεται µε> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
 
<προηγείται (έπεται)> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
 

 

8.2.128 Γενετική Λειτουργία  

Σηµασιολογικός Τύπος Γενετική Λειτουργία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Μοριακή Λειτουργία 

Σηµασιολογική Οµάδα Φυσιολογία 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Λειτουργίες σχετικές µε τη συντήρηση, τη 
µετάφραση ή την έκφραση του γενετικού 
υλικού.   

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση:  
σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
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Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Ιδιότητα Οργανισµού 
Κλινική Ιδιότητα 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<παράγει (παράγεται από)> 
Τµήµα Κυττάρου 
και Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
Σωµατική Ουσία 
 
<εµφανίζεται σε> 
Χρονική Έννοια 
 
<διεργασία του/της> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
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Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε: <συνεµφανίζεται µε> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
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Γενετική Λειτουργία  
 
<προηγείται (έπεται)> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
 

 

8.2.129 Παθολογική Λειτουργία  

Σηµασιολογικός Τύπος Παθολογική λειτουργία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Βιολογική Λειτουργία 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ιαταραχές 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ιδιότητα Οργανισµού ή 
Κλινική Ιδιότητα 
και Παθολογική Λειτουργία 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Ιδιότητα Οργανισµού 
Κλινική Ιδιότητα 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  



Ε.Π. «Κ.τ.Π.»   

Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ» Πράξη «Επεξεργασία εικόνων, 
ήχου και γλώσσας» 

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

 

Π2: Μοντέλο Αναπαράστασης Οντολογίας 

 
 

246 

Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<περιπλέκει (περιπλέκεται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<εµφανίζεται σε> 
Οµάδα ή 
Επαγγελµατική Οµάδα 
Πληθυσµιακή Οµάδα 
Οικογενειακή Οµάδα  
Ηλικιακή οµάδα 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 
και Ασθένεια ή Σύνδροµο ή 
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<διεργασία του/της> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 



Ε.Π. «Κ.τ.Π.»   

Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ» Πράξη «Επεξεργασία εικόνων, 
ήχου και γλώσσας» 

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

 

Π2: Μοντέλο Αναπαράστασης Οντολογίας 

 
 

247 

Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<εκδήλωση του/της> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
και ∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης ή 
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
και Φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
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Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε: <συνεµφανίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία  
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<προηγείται (έπεται)> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
 
<βαθµός του/της> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

 

8.2.130 Ασθένεια ή Σύνδροµο  

Σηµασιολογικός Τύπος Ασθένεια ή Σύνδροµο 
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Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Παθολογική Λειτουργία 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ιαταραχές 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια κατάσταση που µεταβάλλεται ή 
παρεµβαίνει στην οµαλή διεργασία, στην 
κατάσταση, ή στη δραστηριότητα ενός 
οργανισµού. Χαρακτηρίζεται συνήθως από την 
ανώµαλη λειτουργία ενός ή περισσοτέρων 
συστηµάτων του οργανισµού, των µερών, ή 
των οργάνων του. Περιλαµβάνονται εδώ και τα 
συµπτώµατα µιας διαταραχής. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ιδιότητα Οργανισµού ή 
Κλινική Ιδιότητα 
και Παθολογική Λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Ιδιότητα Οργανισµού 
Κλινική Ιδιότητα 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
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Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<περιπλέκει (περιπλέκεται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<παράγει (παράγεται από)> 
Ιστός  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
Σωµατική Ουσία 
 
<εµφανίζεται σε> 
Οµάδα ή 
Επαγγελµατική Οµάδα 
Πληθυσµιακή Οµάδα 
Οικογενειακή Οµάδα  
Ηλικιακή οµάδα 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 
και Ασθένεια ή Σύνδροµο ή 
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<διεργασία του/της> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
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Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<εκδήλωση του/της> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
και ∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης ή 
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
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∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
και Φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε: <συνεµφανίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<προηγείται (έπεται)> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<σχετίζεται εννοιολογικά µε> 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
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<βαθµός του/της> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

 

8.2.131 Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία Συµπεριφοράς  

Σηµασιολογικός Τύπος Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Ασθένεια ή Σύνδροµο 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ιαταραχές 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια κλινικά σηµαντική δυσλειτουργία η 
σηµαντικότερη εκδήλωση της οποίας είναι 
ψυχολογική ή αφορά τη συµπεριφορά. Αυτές οι 
δυσλειτουργίες µπορεί να προσδιορίζουν ή να 
θεωρούν δεδοµένες βιολογικές αιτιολογίες ή 
εκδηλώσεις. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ιδιότητα Οργανισµού ή 
Κλινική Ιδιότητα 
και Παθολογική Λειτουργία ή 
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
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Άνθρωπος 
και Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά 
Ατοµική Συµπεριφορά  
και Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<περιπλέκει (περιπλέκεται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<παράγει (παράγεται από)> 
Ιστός  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
Σωµατική Ουσία 
 
<εµφανίζεται σε> 
Οµάδα ή 
Επαγγελµατική Οµάδα 
Πληθυσµιακή Οµάδα 
Οικογενειακή Οµάδα  
Ηλικιακή οµάδα 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 
και Ασθένεια ή Σύνδροµο ή 
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Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<διεργασία του/της> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<εκδήλωση του/της> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 



Ε.Π. «Κ.τ.Π.»   

Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ» Πράξη «Επεξεργασία εικόνων, 
ήχου και γλώσσας» 

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

 

Π2: Μοντέλο Αναπαράστασης Οντολογίας 

 
 

256 

∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
και ∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης ή 
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
και Φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε: <συνεµφανίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<προηγείται (έπεται)> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
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Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<σχετίζεται εννοιολογικά µε> 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
 
<βαθµός του/της> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

 

8.2.132 Νεοπλασµατική ∆ιεργασία  

Σηµασιολογικός Τύπος Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Ασθένεια ή Σύνδροµο 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ιαταραχές 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια νέα και ανώµαλη ανάπτυξη του ιστού στην 
οποία η αύξηση είναι ανεξέλεγκτη και 
προοδευτική. Οι αυξήσεις µπορούν να είναι 
κακοήθεις ή καλοήθεις.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ιδιότητα Οργανισµού ή 
Κλινική Ιδιότητα 
και Παθολογική Λειτουργία ή 
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
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Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<περιπλέκει (περιπλέκεται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<παράγει (παράγεται από)> 
Ιστός  
Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
Σωµατική Ουσία 
 
<εµφανίζεται σε> 
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Οµάδα ή 
Επαγγελµατική Οµάδα 
Πληθυσµιακή Οµάδα 
Οικογενειακή Οµάδα  
Ηλικιακή οµάδα 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 
και Ασθένεια ή Σύνδροµο ή 
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<διεργασία του/της> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<εκδήλωση του/της> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
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Γενετική Λειτουργία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
και ∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης ή 
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
και Φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε: <συνεµφανίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
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∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<προηγείται (έπεται)> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<σχετίζεται εννοιολογικά µε> 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
 
<βαθµός του/της> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

 

8.2.133 Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή ∆υσλειτουργία  

Σηµασιολογικός Τύπος Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Παθολογική Λειτουργία 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ιαταραχές 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Μια παθολογική λειτουργία εγγενής στα 
κύτταρα, τα µέρη των κυττάρων, ή τα µόρια.  

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ιδιότητα Οργανισµού ή 
Κλινική Ιδιότητα 
και Παθολογική Λειτουργία ή 
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά <έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
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µε: Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<περιπλέκει (περιπλέκεται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<παράγει (παράγεται από)> 
Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
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Ανοσολογικός Παράγοντας  
Υποδοχέας 
Σωµατική Ουσία 
 
<εµφανίζεται σε> 
Οµάδα ή 
Επαγγελµατική Οµάδα 
Πληθυσµιακή Οµάδα 
Οικογενειακή Οµάδα  
Ηλικιακή οµάδα 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 
και Ασθένεια ή Σύνδροµο ή 
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<διεργασία του/της> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<εκδήλωση του/της> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
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Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
και ∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης ή 
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
και Φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε: <συνεµφανίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
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Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<προηγείται (έπεται)> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
 
<βαθµός του/της> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

 

8.2.134 Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας  

Σηµασιολογικός Τύπος Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Παθολογική Λειτουργία 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ιαταραχές 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Η αναπαράσταση σε έναν µη ανθρώπινο 
οργανισµό µιας ανθρώπινης ασθένειας µε 
σκοπό την έρευνα στο µηχανισµό του ή τη 
θεραπεία. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ιδιότητα Οργανισµού ή 
Κλινική Ιδιότητα 
και Παθολογική Λειτουργία ή 
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<έχει επιπτώσεις (επηρεάζεται από)> 
Οργανισµός ή 
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Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<περιπλέκει (περιπλέκεται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<παράγει (παράγεται από)> 
Βιολογικά Ενεργός Ουσία ή 
Νευροαντιδραστική ουσία ή Βιογονική Αµίνη 
Ορµόνη  
Ένζυµο  
Βιταµίνη  
Ανοσολογικός Παράγοντας  
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Υποδοχέας 
Σωµατική Ουσία 
 
<εµφανίζεται σε> 
Οµάδα ή 
Επαγγελµατική Οµάδα 
Πληθυσµιακή Οµάδα 
Οικογενειακή Οµάδα  
Ηλικιακή οµάδα 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 
και Ασθένεια ή Σύνδροµο ή 
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<διεργασία του/της> 
Οργανισµός ή 
Φυτό  
Φύκι 
Μύκητας  
Ιός 
Rickettsia ή Χλαµύδια 
Βακτηρίδιο  
Αρχαιοβακτήριο 
Ζώο 
Ασπόνδυλο 
Σπονδυλωτό 
Αµφίβιο 
Πτηνό 
Ψάρι 
Ερπετό  
Θηλαστικό  
Άνθρωπος 
και Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<εκδήλωση του/της> 
Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
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Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
και ∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης ή 
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
και Φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε: <συνεµφανίζεται µε> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
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Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 
 
<προηγείται (έπεται)> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
 
<βαθµός του/της> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 

 

8.2.135 Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση  

Σηµασιολογικός Τύπος Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

Υπερτασσόµενος 
Σηµασιολογικός Τύπος 

Φαινόµενο ή ∆ιεργασία 

Σηµασιολογική Οµάδα ∆ιαταραχές 

Επεξηγηµατική 
σηµείωση: 

Τραύµα, κάκωση, ή µια δηλητηρίαση που 
προκαλείται από εξωτερικό δράστη ή άλλη 
δύναµη. 

Συσχετικές σχέσεις 

βασική συσχετική σχέση: <συσχετίζεται µε> 
Ιδιότητα Οργανισµού ή 
Κλινική Ιδιότητα 

σχετίζεται φυσικά µε:  

σχετίζεται χωρικά µε:   
σχετίζεται λειτουργικά 
µε: 

<διασπά (διασπάται από)> 
Εµβρυϊκή ∆οµή 
Πλήρως ∆ιαµορφωµένη Ανατοµική ∆οµή  
Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα Οργάνου  
Ιστός ή  
Κύτταρο  
Τµήµα Κυττάρου 
Γονίδιο ή Γονιδίωµα  
και Φυσιολογική Λειτουργία ή 
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
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Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
 
<περιπλέκει (περιπλέκεται από)> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
 
<εµφανίζεται σε> 
Οµάδα ή 
Επαγγελµατική Οµάδα 
Πληθυσµιακή Οµάδα 
Οικογενειακή Οµάδα  
Ηλικιακή οµάδα 
Ασθενής ή οµάδα µε ειδικές ανάγκες 
 
<αποτέλεσµα του/της> 
Ανατοµική Ανωµαλία ή 
Εκ Γενετής Ανωµαλία 
Επίκτητη Ανωµαλία  
και Συµπεριφορά ή 
Κοινωνική Συµπεριφορά  
Ατοµική Συµπεριφορά  
και ∆ραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης ή 
Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  
∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  
Θεραπευτική ∆ιαδικασία ή Προληπτική 
∆ιαδικασία  
και Φαινόµενο ή ∆ιεργασία ή 
Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
Άνθρωπο 
Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους 
Φυσικό φαινόµενο ή ∆ιεργασία 
Βιολογική Λειτουργία  
Φυσιολογική Λειτουργία  
Οργανική λειτουργία 
Πνευµατική ∆ιεργασία 
Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού  
Λειτουργία Κυττάρων  
Μοριακή Λειτουργία  
Γενετική Λειτουργία  
Παθολογική λειτουργία  
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
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∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται χρονικά µε: <συνεµφανίζεται µε> 
Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση 

σχετίζεται εννοιολογικά 
µε: 

<αντικείµενο µελέτης του/της> 
Επάγγελµα ή Γνωστικός Τοµέας ή  
Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Βιοϊατρικός Τοµέας 
 
<βαθµός του/της> 
Παθολογική λειτουργία ή 
Ασθένεια ή Σύνδροµο  
Πνευµατική ∆υσλειτουργία ή ∆υσλειτουργία 
Συµπεριφοράς 
Νεοπλασµατική ∆ιεργασία 
Κυτταρική ∆υσλειτουργία ή Μοριακή 
∆υσλειτουργία 
Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας 
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