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111 ...    ΕΕΕ ΙΙΙ ΣΣΣ ΑΑΑ ΓΓΓ ΩΩΩ ΓΓΓ ΗΗΗ    

Στόχος της ΕΕ3, στην οποία εντάσσεται και το παρόν παραδοτέο, αποτελεί η 

επεξεργασία των συλλεχθέντων βιοϊατρικών κειµένων και άλλων λεξικογραφικών 

πηγών στο πεδίο της βιοϊατρικής προκειµένου για την εξαγωγή της ορολογίας που θα 

αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί η οντολογία του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Έτσι, 

ένα από τα βήµατα για την ανάπτυξη της οντολογίας αποτελεί η κατάρτιση της 

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

βιοϊατρικών εννοιών και θα απαρτίζουν το λεξιλόγιό της.  

 

Το παρόν παραδοτέο Π5 «Μονολεκτικοί Όροι Βιοϊατρικής» περιλαµβάνει:  

1. αρχείο δεδοµένων (στον επισυναπτόµενο οπτικό δίσκο) µε το σύνολο των 

µονολεκτικών όρων που έχουν συγκεντρωθεί, 

2. την παρούσα σύντοµη τεκµηρίωση για το περιεχόµενο των όρων του αρχείου 

δεδοµένων.  

 

Πιο συγκεκριµένα, στην τεκµηρίωση που ακολουθεί περιγράφονται: 

• οι τρόποι και οι πηγές συγκέντρωσης των όρων,  

• οι διεργασίες επεξεργασίας των όρων, 

• στοιχεία σχετικά µε τη σύσταση της συλλογής των όρων.  

• οδηγίες χρήστης του οπτικού δίσκου που περιέχει το αρχείο των όρων. 
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222 ...    ΣΣΣ ΥΥΥ ΓΓΓ ΚΚΚ ΕΕΕ ΝΝΝ ΤΤΤ ΡΡΡ ΩΩΩ ΣΣΣ ΗΗΗ    ΜΜΜ ΟΟΟ ΝΝΝ ΟΟΟ ΛΛΛ ΕΕΕ ΚΚΚ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΟΟΟ ΡΡΡ ΩΩΩ ΝΝΝ    ---    ΠΠΠ ΗΗΗ ΓΓΓ ΕΕΕ ΣΣΣ    

Για τη συγκέντρωση των µονολεκτικών όρων µε βάση τις απαιτήσεις του έργου 

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ, ακολουθήθηκαν οι ακόλουθες δύο αλληλοσυµπληρούµενες διαδικασίες: 

  

Επεξεργασία δίγλωσσων λεξιλογίων βιοϊατρικών όρων (αγγλικών - ελληνικών): 

Στόχος αυτής της εργασίας ήταν να εντοπιστεί το βασικό λεξιλόγιο της βιοϊατρικής 

ορολογίας που περιλαµβάνεται σε έντυπα και ηλεκτρονικά λεξικά της ελληνικής, και το 

οποίο µε την κατάλληλη επεξεργασία θα µπορούσε να αποτελέσει τη βάση της 

οντολογίας ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Πιο συγκεκριµένα, για τον εντοπισµό του βασικού λεξιλογίου 

έγινε επεξεργασία περίπου 7.300 µονολεκτικών όρων που περιλαµβάνονται στο 

ελληνικό MeSH (έκδοση 1996) και συνεχίζουν να αποτελούν όρους της τρέχουσας 

έκδοσης του αµερικανικού MeSH® (έκδοση 2006). Για την επεξεργασία των όρων 

χρησιµοποιήθηκαν από τους ειδικούς (ιατρούς γλωσσολόγους) τόσο έντυπα 

Αγγλοελληνικά βιοϊατρικά λεξικά (Μιχαηλίδη, Σταφυλίδη, κ.α.) όσο και ηλεκτρονικές 

πηγές (Λεξικά Magenta και Ergobyte) αλλά και το ίδιο το διαδίκτυο µέσω γνωστών 

µηχανών αναζήτησης (www.google.gr, κλπ).  

 

Εξαγωγή όρων από ελληνικά βιοϊατρικά κείµενα: Παράλληλα µε την επεξεργασία 

του λεξιλογίου του MeSH έγινε εντοπισµός και εξαγωγή των άγνωστων λέξεων από το 

Σώµα Ελληνικών Βιοϊατρικών Κειµένων (ΣΕΒΚ) του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ, το συνολικό µέγεθος 

της τρέχουσας µορφής του οποίου ανέρχεται σε περίπου 11.500.000 λέξεις. Ως 

άγνωστες λέξεις θεωρήθηκαν όσοι λεκτικοί τύποι δεν περιέχονταν στο Μορφολογικό 

Λεξικό (ΜΛ)1. 

 

Στο ΣΕΒΚ περιέχονται συνολικά 262.000 µοναδικοί µονολεκτικοί τύποι, ενώ στο MeSH 

16.500. Οι µονολεκτικοί τύποι που είναι κοινοί στο ΣΕΒΚ και στο MeSH είναι 9.500. 

Από τους αυτούς, οι 1.163 ήταν άγνωστοι στο ΜΛ. 

 

Οι άγνωστοι µονολεκτικοί τύποι του MeSH είναι 6.173 (επί συνόλου 16.500 µοναδικών 

µονολεκτικών τύπων), ενώ οι άγνωστοι µονολεκτικοί τύποι του ΣΕΒΚ ήταν 31.400 (επί 

συνόλου 262.000 µοναδικών µονολεκτικών τύπων). Πιο αναλυτικά, οι άγνωστοι τύποι 

του ΣΕΒΚ, µε συχνότητα > 1 είναι 12.700 (εκ των οποίων µε συχνότητα > 2 είναι 8.641 

και µε συχνότητα > 3 είναι 5.264) ενώ µε συχνότητα 1 είναι 18.700. Αξίζει να 

σηµειώσουµε ότι οι µονολεκτικοί τύποι του ΣΕΒΚ µε συχνότητα 1 (δηλ. 18.700 

µοναδικοί µονολεκτικοί τύποι) δεν είναι όλοι χρήσιµοι και αξιοποιήσιµοι αφού µεταξύ 

των άλλων περιέχουν και αρκετά λάθη: λέξεις κολληµένες µεταξύ τους, λέξεις που τους 

λείπουν γράµµατα, λέξεις κολληµένες µε αριθµούς και άλλα σύµβολα κ.ο.κ. Συνεπώς, 

κρίθηκε καλό να µην τους συµπεριλάβουµε στην πρώτη φάση επεξεργασίας του 

λεξιλογίου, αλλά αργότερα. 

 

Οι άγνωστες λέξεις που εντοπίστηκαν στο ΣΕΒΚ ανήκουν σε τρεις κατηγορίες:  

1. όροι,  

                                                 

1
 ∆εδοµένου ότι το ΜΛ αναγνωρίζει περισσότερους από 1.500.000 κλητικούς τύπους ελληνικών 

λέξεων του γενικού λεξιλογίου, υπήρχε µεγάλη πιθανότητα οι άγνωστες λέξεις που 
εντοπίστηκαν σε κείµενα έντασης βιοϊατρικών όρων να είναι µονολεκτικοί ή µέρη πολυλεκτικών 
όρων.  
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2. κύρια ονόµατα και  

3. εσφαλµένοι τύποι (κοµµένες λέξεις, διάφορα λάθη κτλ.).  

 

Σε πρώτη φάση, αποµακρύνθηκαν µε αυτόµατο τρόπο από τον κατάλογο των 

άγνωστων λέξεων όσες είχαν αρχικό γράµµα κεφαλαίο (τοπωνύµια, ονόµατα 

προσώπων, ιδρυµάτων, νοσοκοµείων κτλ.). Σε δεύτερη φάση, το υλικό εξετάστηκε 

προσεκτικά από τους ειδικούς (ιατρούς και γλωσσολόγους) έτσι ώστε να 

αποµακρυνθούν µε χειρωνακτικό τρόπο και οι εσφαλµένοι τύποι. 

 

Το ορολογικό υλικό που αντλήθηκε από τις παραπάνω πηγές εµπλουτίστηκε µε 

µορφολογική πληροφορία και ενσωµατώθηκε στο Μορφολογικό Λεξικό (ΜΛ) της 

Neurosoft Α.Ε.  

 

Ακολούθησε µορφοσυντακτικός σχολιασµός του Σώµατος Κειµένων του έργου µε δύο 

στόχους:  

 

1. τον εντοπισµό των άγνωστων λέξεων, δηλαδή των λέξεων των οποίων η µορφή 

δεν είναι αναγνωρίσιµη από το ΜΛ, και την ενσωµάτωσή τους στο ΜΛ µετά από 

σχετική επεξεργασία και  

 

2. τον αποκλεισµό από το ορολόγιο του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ όρων που εντοπίστηκαν στο 

MeSH αλλά δεν εµφανίστηκαν καθόλου στα κείµενα βιοϊατρικής του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ και 

του Google. 

 

 



Ε.Π. «Κ.τ.Π.»  Μέτρο 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ», Πράξη Επεξεργασία 
εικόνων, ήχου και γλώσσας», 

Έργο 9: 

«ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ» 

 

Π5: Μονολεκτικοί όροι Βιοϊατρικής 

  6  
 

 

333 ...    ∆∆∆ ΙΙΙ ΕΕΕ ΡΡΡ ΓΓΓ ΑΑΑ ΣΣΣ ΙΙΙ ΕΕΕ ΣΣΣ    ΕΕΕ ΠΠΠ ΕΕΕ ΞΞΞ ΕΕΕ ΡΡΡ ΓΓΓ ΑΑΑ ΣΣΣ ΙΙΙ ΑΑΑ ΣΣΣ    ΤΤΤ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΟΟΟ ΡΡΡ ΩΩΩ ΝΝΝ    

Μια σειρά από µετατροπές και διεργασίες κανονικοποίησης εφαρµόστηκαν στους 
µονολεκτικούς όρους που αντλήθηκαν µε τους τρόπους που αναφέρθηκαν στα 
προηγούµενα, όπως περιγράφεται στη συνέχεια:  
 
 

1. Έλεγχος – επιµέλεια από τους ιατρούς και τους γλωσσολόγους ώστε να 
διορθωθούν λάθη στην απόδοση αλλά και στη µορφή των όρων. 

 

2. Μετατροπή του  πληθυντικού αριθµού, µε τον οποίο απαντά συχνά ο 
µονολεκτικός όρος π.χ. στο MeSH, σε ενικό αριθµό, π.χ. τοξίνες � τοξίνη, 
τριχοστοµατίδες ���� τριχοστοµατίδα, µυξοµύκητες ���� µυξοµύκητα κτλ. 

 

3. Αφαίρεση των όρων που απαντούν στο MeSH µε ξένο όνοµα, το οποίο δεν έχει 
αποδοθεί στα ελληνικά, π.χ. Coxiella, biomphalaria, bulinus. Ως ξένοι 
θεωρήθηκαν και οι όροι λατινικής προέλευσης.  Ωστόσο, στην κατηγορία αυτή 
δεν περιλήφθηκαν και παρέµειναν στον κατάλογο τα αρκτικόλεξα και τα 
ακρώνυµα, π.χ. DNA, RNA.  

 

4. ∆ιατήρηση του κεφαλαίου αρχικού γράµµατος µόνο στις περιπτώσεις των 
κυρίων ονοµάτων, π.χ. Χιλή.   

 
Στους µονολεκτικούς όρους που προέκυψαν από τις παραπάνω διεργασίες, καθώς και 
στους όρους που εξήχθησαν από τα κείµενα αποδόθηκε πλήρης µορφολογική 
πληροφορία (π.χ. γραµµατική κατηγορία και κλίση).  
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444 ...    ΣΣΣ ΥΥΥ ΣΣΣ ΤΤΤ ΑΑΑ ΣΣΣ ΗΗΗ    ΤΤΤ ΟΟΟ ΥΥΥ    ΟΟΟ ΡΡΡ ΟΟΟ ΛΛΛ ΟΟΟ ΓΓΓ ΙΙΙ ΟΟΟ ΥΥΥ    ΤΤΤ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΜΜΜ ΟΟΟ ΝΝΝ ΟΟΟ ΛΛΛ ΕΕΕ ΚΚΚ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    

ΟΟΟ ΡΡΡ ΩΩΩ ΝΝΝ    

Οι διαδικασίες της συγκέντρωσης όρων από λεξιλόγια και λεξικά και κείµενα 
βιοϊατρικής και της επεξεργασίας τους από ειδικούς γιατρούς και γλωσσολόγους 
οδήγησαν στην κατάρτιση ενός αρχικού καταλόγου που περιλαµβάνει 7.242 
µονολεκτικούς όρους.  Από αυτούς 4.576 είναι ουσιαστικά, 2.542 είναι επίθετα, 55 είναι 
ρήµατα, 62 είναι µετοχές και 7 είναι επιρρήµατα. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται µια πρώτη περιγραφή σχετικά µε το πώς 
κατανέµονται µε βάση την αρχική ταξινοµία του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ οι όροι του αρχικού 
ορολογίου2.  
 

Σηµασιολογική κατηγορία Παράδειγµα 

Rickettsia ή Χλαµύδια ερλίχια 

Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη ωκυτοκίνη 

Αµφίβιο τρίτωνας 
Ανατοµική Ανωµαλία  σκολίωση 

Ανατοµική ∆οµή  φρύδι 
Ανόργανη Χηµική Ουσία  ηλεκτρολύτες 

Ανοσοποιητικός Παράγοντας  φυµατίνη 

Αντιβιοτικό µονοβακτάµη 

Ασθένεια ή σύνδροµο  ωτοσκλήρυνση 

Ασπόνδυλο αράχνη 

Βακτηρίδιο  ακτινοµύκητας 

Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Απασχόληση ωτορινολαρυγγολογία 

Βιοϊατρικό ή Οδοντικό Υλικό  υπόθετο 

Βιολογικά Ενεργή Ουσία ψευδάργυρος 

Γενετική Λειτουργία  µετάλλαξη 

Γεωγραφική Περιοχή  Χιλή 
Γονίδιο ή Γονιδίωµα  ψευδογονίδιο 

∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική Ενίσχυση υδρόθειο 

∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  αγγειογραφία 

∆ραστηριότητα  ταφή 
∆ραστηριότητα Μηχανών  ψύξη 

                                                 
2
 Το συνηµµένο αρχείο των µονολεκτικών όρων δεν περιλαµβάνει τις λέξεις µε τους εντονότυπους χαρακτήρες στον 

πίνακα, οι οποίες δηλώνουν: 

• διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. υποτροφία, πιστοποίηση, ταφή, βασανισµός κτλ.), 

• ποιοτικά χαρακτηριστικά (π.χ. ωχρότητα, σκληρότητα κτλ.),  

• οµάδες ανθρώπων (π.χ. φαρµακοποιοί, φυλακισµένοι κτλ.),  

• µη επιστηµονικές ονοµασίες µερών του σώµατος (π.χ. φρύδι, ώµος κτλ.),  

• κοινές ονοµασίες ειδών ζώων (π.χ. χρυσόψαρο, χήνα, χελώνα, αράχνη κτλ.),  

• κοινές ονοµασίες ειδών φυτών (π.χ. ευκάλυπτος),  

• τοπωνύµια (π.χ. Χιλή),  

• διάφορες επαγγελµατικές ειδικότητες (π.χ. ωκεανογραφία, στατιστική κτλ.) 

• λέξεις του κοινού λεξιλογίου (π.χ. ψωµί, τροφή, χειρονοµία κτλ.). 
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∆ραστηριότητα Υγειονοµικής Περίθαλψης  τηλεϊατρική 

Εικοσανοειδές ριοπροστίλη 

Εκ Γενετής Ανωµαλία ψευδοερµαφροδιτισµός 

Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα  υποτροφία 
Εµβρυϊκή ∆οµή γαστρίδιο 

Επάγγελµα ή Τοµέας Απασχόλησης ωκεανογραφία 
Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα  µικροφωτογράφιση 

Επαγγελµατική Οµάδα φαρµακοποιοί 
Επικίνδυνη ή ∆ηλητηριώδης Ουσία  χλώριο 

Επίκτητη Ανωµαλία  κιρσοί 

Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  χρωµατοµετρία 

Εργαστηριακό ή Πειραµατικό Αποτέλεσµα υπεργαµασφαιριναιµία 

Ερευνητική ∆ραστηριότητα  στατιστική 
Ερπετό  χελώνα 
Εύρηµα φλεγµονή 

Ζώο χορδωτά 

Ηλικιακή Οµάδα νεογνά 

Θεραπευτική ή Προληπτική ∆ιαδικασία  ωοθηκεκτοµή 

Θέση ή Περιοχή Σώµατος  ώµος 
Θηλαστικό  άλογο 

Ιατρική Συσκευή  νάρθηκας 

Ιδιότητες Οργανισµών  γονότυπος 

Ιός ψευδοµοναδοφάγος 

Ιστός  χόνδρος 

Καθηµερινή ή Ψυχαγωγική ∆ραστηριότητα  αθλοπαιδιές 

Κατασκευασµένο Αντικείµενο  χειρουργείο 

Κοινωνική Συµπεριφορά  χειρονοµία 
Κυβερνητική ή Ρυθµιστική ∆ραστηριότητα πιστοποίηση 
Κυτταρική ή Μοριακή ∆υσλειτουργία αιµόλυση 

Κύτταρο  ωοκύτταρο 

Λειτουργία Κυττάρων  χηµειοταξία 

Λειτουργία Οργάνων ή Ιστού  ωοθυλακιορρηξία 

Λειτουργική Χηµική Ουσία µε Λειτουργικά Χαρακτηριστικά οξειδωτικό 

Λιπίδιο  χλωροβουτανόλη 

Μεµονωµένη Συµπεριφορά  δακτυλολειχία 

Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή Τµήµα Oργάνων  ωοθήκη 

Μοριακή Λειτουργία  φωτοφωσφορυλίωση 

Μύκητας  ασπέργιλλος 

Νεοπλασµατική ∆ιεργασία χοριοκαρκίνωµα 

Νουκλεϊνικό οξύ, Νουκλεοζίτης ή Νουκλεοτίδα ψευδοουριδίνη 

Οικογενειακή Οµάδα  τετράδυµα 

Οµάδα Πληθυσµού  φυλακισµένοι 
Οργανική Λειτουργία αφόδευση 

Οργανική Χηµική Ουσία  ωχρατοξίνη 

Οργανισµός  οµοζυγώτης 
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Οργανοφωσφορική Ένωση φωσφορυλοχολίνη 

Ουσία  κοπριά 

Παθολογική Λειτουργία  ψευδοκύηση 

Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους φθορίωση 

Πνευµατική ∆ιεργασία κιναίσθηση 

Πνευµατική ή Συµπεριφοριστική ∆υσλειτουργία ψευδαίσθηση 
Πνευµατικό Προϊόν συνταγολόγιο 

Ποιοτική Έννοια  σκληρότητα 
Ποσοτική Έννοια  επιπολασµός 

Πτηνό χήνα 
Σηµάδι ή Σύµπτωµα  ωχρότητα 
Στεροειδές  χοληστερόλη 

Στοιχείο, Ιόν ή Ισότοπο  άζωτο 

Σύστηµα Σώµατος  σκελετός 

Σωµατική Ουσία ιδρώτας 

Σωµατικός Χώρος ή Σύνδεση σύναψη 

Τµήµα Κυττάρων  ριβόσωµα 

Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση έγκαυµα 

Τροφή ψωµί 
Υδατάνθρακας  ψυχοσίνη 

Φαινόµενο ή ∆ιεργασία υποτροπή 

Φαινόµενο ή ∆ιεργασία Προκαλούµενη από Άνθρωπο βασανισµός 

Φαρµακολογική Ουσία  αναισθητικό 

Φύκι πλαγκτόν 

Φυσικό Φαινόµενο ή ∆ιεργασία απαµίνωση 

Φυσιολογική Λειτουργία  φωτοσύνθεση 
Φυτό  ευκάλυπτος 

Χηµική Ουσία οξύ 

Χηµική Ουσία που Αντιµετωπίζεται ∆οµικά  άλας 

Χρονική Έννοια  τελοφάση 

Ψάρι χρυσόψαρο 
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555 ...    ΟΟΟ ∆∆∆ ΗΗΗ ΓΓΓ ΙΙΙ ΕΕΕ ΣΣΣ    ΧΧΧ ΡΡΡ ΗΗΗ ΣΣΣ ΗΗΗ ΣΣΣ    ΤΤΤ ΟΟΟ ΥΥΥ    ΟΟΟ ΠΠΠ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚ ΟΟΟ ΥΥΥ    ∆∆∆ ΙΙΙ ΣΣΣ ΚΚΚ ΟΟΟ ΥΥΥ    

Στο παρόν παραδοτέο περιλαµβάνεται οπτικός δίσκος (CD) ο οποίος περιέχει τους 

µονολεκτικούς όρους βιοϊατρικής, καθώς και την παρούσα τεκµηρίωση. Μόλις εισαχθεί 

ο οπτικός δίσκος στη µονάδα οπτικού δίσκου του υπολογιστή θα ανοίξει αυτόµατα ο 

φυλλοµετρητής µε την παρουσίαση του παραδοτέου (εικόνα 1).  

 

 

Εικόνα 1: Στιγµιότυπο παρουσίασης του παραδοτέου. 

 

Στην πρώτη σελίδα παρουσιάζονται στοιχεία του έργου και του συγκεκριµένου 

παραδοτέου καθώς και δύο υπερσύνδεσµοι (links). Ο πρώτος οδηγεί στην αναφορά 

του παραδοτέου (παρούσα αναφορά) σε µορφή PDF και ο δεύτερος στα περιεχόµενα 

της λίστας των βιοϊατρικών όρων.  


