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

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 λεξιλόγιο της. 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 να εξαχθούν οι όροι που θα αποτελέσουν τη βάση πάνω 

στην οποία θα χτιστεί η οντολογία του έργου. 

 

Στο πλαίσιο της ΕΕ3, το παρόν παραδοτέο Π7: «Πολυλεκτικοί Όροι Βιοϊατρικής» 

µαζί µε το παραδοτέο Π5: «Μονολεκτικοί όροι Βιοϊατρικής» συγκροτούν τον 

αρχικό κατάλογο των όρων της ορολογίας.  

 

Το  Π7: «Πολυλεκτικοί Όροι Βιοϊατρικής» περιλαµβάνει:  

1. αρχείο δεδοµένων µε το σύνολο των πολυλεκτικών όρων που έχουν 

συγκεντρωθεί,  

2. σύντοµη τεκµηρίωση για το περιεχόµενο των όρων του αρχείου δεδοµένων.  

 

Στην τεκµηρίωση που ακολουθεί περιγράφονται: 

• οι τρόποι και οι πηγές συγκέντρωσης των πολυλεκτικών όρων,  

• οι διεργασίες επεξεργασίας των όρων, 

• στοιχεία σχετικά µε τη σηµασιολογική σύσταση της υπάρχουσας συλλογής 

των πολυλεκτικών όρων 

• οδηγίες χρήσης του οπτικού δίσκου που περιέχει τους πολυλεκτικούς όρους.  
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222 ...    ΣΣΣ ΥΥΥ ΓΓΓ ΚΚΚ ΕΕΕ ΝΝΝ ΤΤΤ ΡΡΡ ΩΩΩ ΣΣΣ ΗΗΗ    ΠΠΠ ΟΟΟ ΛΛΛ ΥΥΥ ΛΛΛ ΕΕΕ ΚΚΚ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    ΟΟΟ ΡΡΡ ΩΩΩ ΝΝΝ    ---    ΠΠΠ ΗΗΗ ΓΓΓ ΕΕΕ ΣΣΣ    

Για τη συγκέντρωση των πολυλεκτικών όρων ακολουθήθηκαν οι ακόλουθες τρεις 

παράλληλες και συµπληρωµατικές διαδικασίες: 

  

1. Επεξεργασία του αγγλο-ελληνικού λεξιλογίου βιοϊατρικών όρων MeSH 

(έκδοση 1996): Ο στόχος αυτής της εργασίας ήταν διττός: αφενός να 

εντοπιστεί το βασικό λεξιλόγιο της βιοϊατρικής ορολογίας που εκφράζεται 

µέσω των πολυλεκτικών όρων και το οποίο µε την κατάλληλη επεξεργασία θα 

εµπλουτίσει τη µακροδοµή της οντολογίας ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ και, αφετέρου να 

συγκεντρωθεί ένα ικανό και επαρκές σώµα πολυλεκτικών όρων, το οποίο θα 

χρησιµεύσει ως βάση για τη διατύπωση µιας γραµµατικής σχηµατισµού 

και αναγνώρισης πολυλεκτικών σύµπλοκων όρων στον τοµέα της 

βιοϊατρικής. 

 

2. Χειρωνακτικός εντοπισµός πολυλεκτικών όρων σε ένα υποσύνολο 

~500.000 λέξεων του Σώµατος Ελληνικών Βιοϊατρικών Κειµένων (ΣΕΒΚ) 

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Στόχος αυτής της εργασίας ήταν να εµπλουτιστεί ο κατάλογος 

των δοµών µορφοσυντακτικής συµπεριφοράς των όρων του MeSH. Το σώµα 

κειµένων επιβεβαίωσε ως υπαρκτό ένα µεγάλο ποσοστό από αυτές τις δοµές, 

ενώ ταυτόχρονα επιβεβαίωσε τα ποσοστά συχνότητας εµφάνισης των 

διαφορετικών δοµών, όπως αυτά είχαν καταγραφεί στο υποσύνολο των 

πολυλεκτικών όρων του MeSH που µελετήθηκε. 

 

3. Εξαγωγή  πολυλεκτικών όρων από το Σώµα Ελληνικών Βιοϊατρικών 

Κειµένων (ΣΕΒΚ) ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Η εξαγωγή πολυλεκτικών όρων από τα 

κείµενα στηρίχθηκε στις εξής δύο υποεργασίες: 

 

• κωδικοποίηση στο Μορφολογικό Λεξικό (ΜΛ) της Neurosoft περίπου 

7.250 µονολεκτικών όρων αλλά και λέξεων που αποτελούν πιθανά 

συστατικά πολυλεκτικών όρων, έτσι όπως προέκυψαν από την 

επεξεργασία του λεξιλογίου των µονολεκτικών όρων του MeSH και των 

άγνωστων λέξεων µε υψηλή συχνότητα από το ΣΕΒΚ1.  

• περιγραφή κανόνων αναγνώρισης πολυλεκτικών όρων. Οι διαφορετικές 

δοµές µε τις οποίες µπορούν να εµφανίζονται οι πολυλεκτικοί όροι 

βοϊατρικής διατυπώθηκαν ως κατηγορήµατα Prolog και τροφοδότησαν τον 

αναγνωριστή όρων. Η αναλυτική περιγραφή των κανόνων αναγνώρισης 

όρων παρουσιάζεται στο παραδοτέο Π6: «Κανόνες Αναγνώρισης 

Πολυλεκτικών Όρων Βιοϊατρικής». 

 

Σε πρώτο στάδιο, για την αυτόµατη αναγνώριση των πολυλεκτικών όρων έγινε 

επεξεργασία των κειµένων, το αποτέλεσµα της οποίας ήταν η επιλογή, η οργάνωση 

σε καταλόγους και ταξινόµηση των λέξεων ή/και συνδυασµών λέξεων που πληρούν 

την ελάχιστη συνθήκη της επιτρεπτής  γραµµατικής κατηγορίας ή δοµής στις οποίες 

                                                 

1
 Στην παρούσα φάση, το συνολικό µέγεθος του Σώµατος Ελληνικών Βιοϊατρικών Κειµένων (ΣΕΒΚ) 

του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ ανέρχεται σε 11.500.000 λέξεις. 
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µπορεί να ανήκει ένας όρος µε βάση τους κανόνες αναγνώρισης. Τα δεδοµένα αυτά 

ποσοτικοποιήθηκαν µε βάση στατιστικές µετρήσεις (συχνότητα εµφάνισης και/ή 

συνεµφάνισης). 

 

Σε δεύτερο στάδιο, έγινε η επεξεργασία των καταλόγων που προέκυψαν, η 

αξιολόγηση των δεδοµένων µε βάση στατιστικά και γραµµατικά κριτήρια και η 

πρόκριση των λέξεων ή των συνδυσµών λέξεων που παρουσίαζαν µεγάλη 

παιθανότητα να είναι όροι. 

 

Οι υποψήφιοι πολυλεκτικοί όροι που εξήχθησαν µε τις παραπάνω διαδικασίες από το 

ΣΕΒΚ ανέρχονται περίπου στις 5.000. 
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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    ΠΠΠ ΟΟΟ ΛΛΛ ΥΥΥ ΛΛΛ ΕΕΕ ΚΚΚ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    

ΌΌΌ ΡΡΡ ΩΩΩ ΝΝΝ    

Στους ~5.000 πολυλεκτικούς όρους που καταγράφηκαν από τις παραπάνω 
διαδικασίες εφαρµόστηκαν οι ακόλουθες µετατροπές και διεργασίες 
κανονικοποίησης: 
  

1. Έλεγχος – επιµέλεια από τους ιατρούς και τους γλωσσολόγους ώστε να 
διορθωθούν λάθη στην απόδοση αλλά και στη µορφή των όρων. Για το 
σκοπό αυτό, χρησιµοποιήθηκαν από τους ειδικούς 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). 

 
2. Μετατροπή του πληθυντικού αριθµού, µε τον οποίο απαντά συχνά η κεφαλή 

του πολυλεκτικού όρου στο MeSH, σε ενικό αριθµό,  
π.χ. αντισώµατα ηπατίτιδας B � αντίσωµα ηπατίτιδας B κτλ. 

 

3. Αλλαγή της σειράς της κεφαλής και των συµπληρωµάτων που λειτουργούν 
ως προσδιοριστικά, καθώς επίσης και των παραλλαγών  του όρου µε τα 
κόµµατα,  
π.χ. ινωδογόνα µη φυσιολογικά � µη φυσιολογικά ινωδογόνα,  
αδενοϊών πρώιµες πρωτεΐνες � πρώιµες πρωτεΐνες αδενοϊών,  
πρωτεΐνες αυγού, διαιτητικές � διαιτητικές πρωτεΐνες αυγού, κτλ. 
Εκατοντάδες τέτοιων περιπτώσεων παρουσιάστηκαν στον κατάλογο των 
όρων του MeSH (για προφανείς ορολογικούς και λεξικογραφικούς λόγους, 
π.χ. ευκολότερη ταξινόµηση βασισµένη στις λέξεις-κεφαλές). Αυτές έπρεπε να 
αλλάξουν για να µπορεί το συγκεκριµένο υλικό να εφαρµοστεί στα κείµενα του 
ΣΕΒΚ.  

 
4. Αντίθετα µε ό,τι συνέβη µε την επεξεργασία των µονολεκτικών όρων, όπου 

αφαιρέθηκαν από τον κατάλογο όροι που απαντούν µε ξένο όνοµα, στον 
κατάλογο των πολυλεκτικών διατηρήθηκαν όροι οι οποίοι περιλαµβάνουν στα 
συστατικά τους κάποιο ξένο όνοµα, π.χ. σύνδροµο Caplan, ρίκνωση 
Dupuytren, όργανο του Corti, φαινόµενο Shwartzman κτλ. 

 
Στους πολυλεκτικούς όρους που προέκυψαν µε βάση τις παραπάνω διεργασίες, 
καθώς και στους όρους που εξήχθησαν από τα κείµενα αποδόθηκε πλήρης 
µορφολογική πληροφορία (π.χ. γραµµατική κατηγορία και κλίση µε βάση το 
µηχανισµό κλίσης πολυλεκτικών όρων, που αναπτύχθηκε στην ΕΕ2).  
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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    ΠΠΠ ΟΟΟ ΛΛΛ ΥΥΥ ΛΛΛ ΕΕΕ ΚΚΚ ΤΤΤ ΙΙΙ ΚΚΚ ΩΩΩ ΝΝΝ    

ΟΟΟ ΡΡΡ ΩΩΩ ΝΝΝ    

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται µια πρώτη εκτίµηση σχετικά µε τη 
σηµασιολογική σύσταση του αρχικού καταλόγου που συγκροτήθηκε από τους ~5.000 
όρους.  
 

Σηµασιολογική κατηγορία Παράδειγµα 

Rickettsia ή Χλαµύδια χλαµύδιο τραχώµατος 

Αµινοξύ, Πεπτίδιο ή Πρωτεΐνη αµιδάση πενικιλίνης 

Ανατοµική Ανωµαλία  εντερικός βλεννογόνος 

Ανόργανη Χηµική Ουσία  οξείδιο αζώτου 

Ανοσοποιητικός Παράγοντας  αντίσωµα ηπατίτιδας Β 

Ασθένεια ή Σύνδροµο  στοµατική καντινίαση 

Ασπόνδυλο µύγα τσε-τσε 

Βακτηρίδιο  αερόβια βακτηριαιµία  

Βιοϊατρικό Επάγγελµα ή Απασχόληση χειρουργική στόµατος 

Βιοϊατρικό ή Οδοντικό υλικό  σύνθετη ρητίνη 

Βιολογικά Ενεργή Ουσία εκχύλισµα πλακούντα 

Γενετική Λειτουργία  αναδιπλασιασµός DNA 

Γονίδιο ή Γονιδίωµα  γονίδια ABL 

∆είκτης, Αντιδραστήριο ή ∆ιαγνωστική ενίσχυση πίνακες Spin 

∆ιαγνωστική ∆ιαδικασία  γαστρεντερική ενδοσκόπηση  

∆ραστηριότητα  παθητική ευθανασία  

∆ραστηριότητα Υγειονοµικής Περίθαλψης  ασφάλιση ψυχιατρικής περίθαλψης 

Εικοσανοειδές θροµβοξάνη Β2 

Εκ Γενετής Ανωµαλία καρυότυπος XYY 

Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα  αγωγή υγείας 

Εµβρυϊκή ∆οµή χοριακή λάχνη 

Επάγγελµα ή Τοµέας Απασχόλησης αναπτυξιακή βιολογία 

Επαγγελµατική ∆ραστηριότητα  διοίκηση ιατρείου 

Επαγγελµατική Οµάδα ιατρικοί γραµµατείς 

Επικίνδυνη ή ∆ηλητηριώδης Ουσία  διοξείδιο αζώτου 

Επίκτητη Ανωµαλία  κιρσοί οισοφάγου 

Εργαστηριακή ∆ιαδικασία  άζωτο ουρίας αίµατος 

Εργαστηριακό ή Πειραµατικό Αποτέλεσµα λόγος CD4-CD8 

Ερευνητική ∆ραστηριότητα  ανάστροφη εκµάθηση 

Εύρηµα αιµορραγία µήτρας  

Ηλικιακή Οµάδα πρόωρο βρέφος 

Θεραπευτική ή Προληπτική διαδικασία  κατ' οίκον θεραπεία 

Θέση ή Περιοχή Σώµατος  βυθός οφθαλµού 

Θηλαστικό  ποντικοί Wistar 

Ιατρική Συσκευή  νάρθηκας σύγκλεισης 

Ιδέα ή Έννοια  αιτία θανάτου 

Ιδιότητες Οργανισµών  θερµοκρασία σώµατος 
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Ιός ιός ηπατίτιδας E 

Ιστός  λεµφικός ιστός 

Κατασκευασµένο Αντικείµενο  αίθουσα τοκετού 

Κοινωνική Συµπεριφορά  ανταγωνιστική συµπεριφορά 

Κυβερνητική ή Κανονιστική δραστηριότητα γονική άδεια 

Κυτταρική ή Μοριακή ∆υσλειτουργία βαλεριανή εκφύλιση 

Κύτταρο  λεµφοκύτταρα Β 

Λειτουργία Κυττάρων  κυτταρική διαίρεση 

Λειτουργία Οργάνων ή Ιστού  µυϊκή συστολή 

Λειτουργική Χηµική Ουσία  υποχλωριώδες νάτριο 

Λιπίδιο  λινολεϊκό οξύ 

Μεµονωµένη Συµπεριφορά  αντιδραστική αναστολή  

Μέρος Σώµατος, Όργανο, ή τµήµα οργάνων  όργανο του Corti 

Μοριακή Λειτουργία  επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες αγκυρίνης  

Μύκητας  κρυπτόκοκκος Neoformans 

Νεοπλασµατική ∆ιεργασία καρκίνωµα in situ 

Νουκλεϊνικό Οξύ, Νουκλεοζίτης ή Νουκλεοτίδα πρόδροµοι του RNA 

Οικογενειακή Οµάδα  διζυγωτικά δίδυµα  

Οµάδα Πληθυσµού  αγροτικός πληθυσµός 

Οργανική Λειτουργία εγκυµοσύνη στην εφηβεία 

Οργανική Χηµική Ουσία  αρσανιλικό οξύ 

Οργανοφωσφορική Ένωση µονοφωσφορική θειαµίνη  

Οργάνωση Ιατρικής Περίθαλψης τράπεζα αίµατος 

Ορµόνη  έκτοπες ορµόνες 

Παθολογική Λειτουργία  συρίγγιο οισοφάγου  

Πειραµατικό Μοντέλο Ασθένειας πειραµατικός διαβήτης σακχαρώδης 

Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους ρύπανση νερού 

Πνευµατική ∆ιεργασία ανάπτυξη της προσωπικότητας 

Πνευµατική ή Συµπεριφοριστική ∆υσλειτουργία διαταραχή µάθησης 

Πνευµατικό Προϊόν ψυχαναλυτική θεωρία 

Ποιοτική Έννοια  αισθητική οδοντιατρική 

Ποσοτική Έννοια  άθροισµα των LOD 

Σηµάδι ή Σύµπτωµα  µυϊκή δυσκαµψία 

Στεροειδές  βιταµίνη D 

Στοιχείο, Ιόν, ή Ισότοπο  ισότοπο αζώτου 

Σύστηµα Σώµατος  παρασυµπαθητικό νευρικό σύστηµα 

Σωµατική Ουσία κηλίδα αίµατος 

Σωµατικός Χώρος ή Σύνδεση άρθρωση καρπού  

Τµήµα Κυττάρων  χρωµόσωµα Y 

Τραυµατισµός ή ∆ηλητηρίαση κάκωση νωτιαίου µυελού  

Υδατάνθρακας  υγροµυκίνη B 

Φαινόµενο ή ∆ιεργασία µητρική αποστέρηση 

Φαινόµενο ή ∆ιεργασία προκαλούµενη από 
άνθρωπο 

αισθητηριακή αποστέρηση 
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Φαρµακολογική Ουσία  εµβόλιο BCG 

Φυσικό Φαινόµενο ή ∆ιεργασία ιοντίζουσα ακτινοβολία  

Φυσιολογική Λειτουργία  ανάπτυξη εµβρύου 

Φυτό  τοξικό φυτό 

Χηµική Ουσία που αντιµετωπίζεται δοµικά  ενώσεις βορίου 

Χρονική Έννοια  δεύτερο στάδιο τοκετού  

Χωρική Έννοια  διάταξη πρωτεϊνών  
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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 πολυλεκτικών βιοϊατρικών όρων.  
 


