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Η µακροδοµή της οντολογίας
Ένα από τα βασικά βήµατα για την ανάπτυξη της οντολογίας των
βιοϊατρικών όρων αποτελεί η κατάρτιση της µακροδοµής της, δηλαδή
του συνόλου των όρων που αποτελούν πραγµατώσεις των βιοϊατρικών
εννοιών και απαρτίζουν το λεξιλόγιό της (ορολόγιο).
Το ορολόγιο του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ καταρτίστηκε κατόπιν επεξεργασίας
των συλλεχθέντων βιοϊατρικών κειµένων και άλλων λεξικογραφικών
πηγών ώστε να εξαχθούν οι όροι.
Θα παρουσιαστούν αναλυτικά:
 η συλλογή των όρων: πηγές και µέθοδοι
 η επεξεργασία των όρων: κανονικοποίηση και κωδικοποίηση
 η διαδικασία αναγνώρισης των πολυλεκτικών όρων

Πηγές: ειδικά λεξιλόγια και κείµενα
 λεξιλόγια βιοϊατρικών όρων
MeSH-Hellas (έκδοση 1997)
~17.500 λήµµατα (µονολεκτικοί και πολυλεκτικοί όροι)
δίγλωσσο (αγγλικά - ελληνικά)
MeSH® (έκδοση 2006)
 Σώµα Βιοϊατρικών Κειµένων (ΣΒΚ) του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: 11,5 εκ. λέξεων
 εντοπισµός του βασικού (εν χρήσει) λεξιλογίου της βιοϊατρικής
 εξαγωγή των άγνωστων λέξεων

Στάδια επεξεργασίας
 Στάδιο 1ο: επεξεργασία των κειµένων  εξαγωγή άγνωστων λέξεων
 Στάδιο 2ο: επεξεργασία των άγνωστων λέξεων  εκκαθάριση του
υλικού, εξαγωγή των λέξεων που παρουσιάζουν µεγάλη πιθανότητα να
είναι όροι, ταξινόµηση και οργάνωση καταλόγων
 Στάδιο 3ο: επεξεργασία των καταλόγων που προέκυψαν  αξιολόγηση
των δεδοµένων µε βάση στατιστικά και γραµµατικά κριτήρια
 Στάδιο 4ο: γλωσσική επεξεργασία των εξαχθέντων βιοϊατρικών όρων
 κανονικοποίηση και κωδικοποίηση
 Στάδιο 5ο: περαιτέρω επεξεργασία των πολυλεκτικών όρων  κανόνες
αναγνώρισης και κλίσης

Εξαγωγή των άγνωστων λέξεων
 Ως άγνωστες λέξεις θεωρήθηκαν όσοι λεκτικοί τύποι δεν περιέχονταν
στο Μορφολογικό Λεξικό της NEUROSOFT
 90.000 λήµµατα (= 1.500.000 κλιτικοί τύποι) της γενικής γλώσσας
 λέξεις ιατρικής, ανατοµίας κτλ. που ανήκουν ΚΑΙ στο γενικό λεξιλόγιο
(π.χ. φυµατίωση, γρίπη, λύσσα, καρδιά, εγκέφαλος κτλ.)

 Οι άγνωστες λέξεις που εντοπίστηκαν ανήκουν σε τρεις κατηγορίες:
 υποψήφιοι όροι (υψηλή συχνότητα εµφάνισης σε ειδικά κείµενα)
 κύρια ονόµατα (ονόµατα ανθρώπων, οργανισµών, χωρών κτλ.)
 εσφαλµένοι τύποι (κοµµένες λέξεις, διάφορα λάθη κτλ.)

Εξαγωγή υποψήφιων όρων (1)
 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 ώστε να
αποµακρυνθούν µε χειρωνακτικό τρόπο :
 εσφαλµένοι τύποι λόγω µετατροπής των κειµένων (λέξεις κολληµένες
µεταξύ τους ή κολληµένες µε αριθµούς και άλλα σύµβολα, λέξεις που
τους λείπουν γράµµατα κ.ο.κ.)
 γραµµατικά εσφαλµένοι τύποι (ορθογραφικά λάθη, παλαιότερη
ορθογραφία κ.ο.κ.): π.χ. ωοθηλακιορρηξία, κοκκύτης
 δύσχρηστοι τύποι της καθαρεύουσας (λόγιες γενικές ουσιαστικών, λόγιοι
ρηµατικοί τύποι κ.ο.κ.)

Εξαγωγή υποψήφιων όρων (2)
Αποτελέσµατα:




25.000 άγνωστοι λεκτικοί τύποι
 87% είναι όροι ή συστατικά όρων της βιοϊατρικής
9.500 λεκτικοί τύποι (κοινοί στο ΣΒΚ και στο MeSH)
 12,5 % άγνωστοι τύποι στο Μορφολογικό Λεξικό

Κατάρτιση του ορολογίου (1)
 κατάρτιση ενός αρχικού καταλόγου υποψήφιων µονολεκτικών και
πολυλεκτικών όρων από τις πηγές που αναφέρθηκαν
 περαιτέρω επεξεργασία και έλεγχος για την επιστηµονική τους
εγκυρότητα και τη γλωσσική τους ορθότητα από τους ειδικούς
επιστήµονες του έργου, γιατρούς και γλωσσολόγους
 έλεγχος στο ΣΒΚ των όρων που εντοπίστηκαν στο MeSH µέσω του
Συλλογέα λεξιλογικών συνάψεων (CONCORDANCER)

Κατάρτιση του ορολογίου (2)
Αποκλείστηκαν από το ορολόγιο του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ:
 όροι που εντοπίστηκαν στο MeSH αλλά δεν εµφανίστηκαν καθόλου
στα κείµενα του ΣΒΚ και του Google.gr
 όροι λατινικής προέλευσης ή µε ξένο όνοµα το οποίο δεν έχει
αποδοθεί στα ελληνικά, π.χ. Coxiella, biomphalaria, bulinus
 Εξαιρούνται τα αρκτικόλεξα και τα ακρώνυµα, π.χ. DNA, RNA,
AIDS.
 κύρια ονόµατα
 Εξαιρούνται τα ξένα κύρια ονόµατα που αποτελούν συστατικό
πολυλεκτικού όρου, π.χ. σύνδροµο Caplan, ρίκνωση
Dupuytren, όργανο του Corti, φαινόµενο Shwartzman.

Κανονικοποίηση των όρων
 Mετατροπή του πληθυντικού αριθµού σε ενικό
τριχοστοµατίδες  τριχοστοµατίδα, µυξοµύκητες  µυξοµύκητας
αδενοβλάστες  αδενοβλάστη, ανοσοβλάστες  ανοσοβλάστης
αντισώµατα ηπατίτιδας B  αντίσωµα ηπατίτιδας B

 Αλλαγή της σειράς της κεφαλής και των συµπληρωµάτων που
λειτουργούν ως προσδιοριστικά, καθώς επίσης και των παραλλαγών
του όρου µε τα κόµµατα
ινωδογόνα µη φυσιολογικά  µη φυσιολογικά ινωδογόνα
αδενοϊών πρώιµες πρωτεΐνες  πρώιµες πρωτεΐνες αδενοϊών
πρωτεΐνες αυγού, διαιτητικές  διαιτητικές πρωτεΐνες αυγού

Κωδικοποίηση των όρων
Προσθήκη µορφολογικής πληροφορίας (γραµµατική κατηγορία, κλίση
και χαρακτηρισµό «βιοϊατρικό») και ενσωµάτωση στο Μορφολογικό
Λεξικό της NEUROSOFT
 Στο πέρας του 1ου χρόνου έχουν κωδικοποιηθεί 7.250 λέξεις του

βιοϊατρικού τοµέα
 4.574 ουσιαστικά
 2.542 επίθετα
 55 ρήµατα (π.χ. ωοθετώ, φωσφορυλιώνω, οστεοποιούµαι, ...)
 62 µετοχές (π.χ. σπληνεκτοµηθείς, ραγείς, υποτροπιάζων, ...)
 7 επιρρήµατα (π.χ. µικροσκοπικά, νευροαπεικονιστικά,
παρακαρδιακά, ...)

Συλλογή των πολυλεκτικών όρων
Για τη συγκέντρωση των πολυλεκτικών (σύµπλοκων) όρων της βιοϊατρικής
ακολουθήθηκαν οι εξής διαδικασίες:
 Επεξεργασία του MeSH
 για να εντοπιστεί το βασικό λεξιλόγιο της βιοϊατρικής ορολογίας που
εκφράζεται µέσω πολυλεκτικών δοµών
 για να συγκεντρωθεί ένα ικανό και επαρκές σώµα όρων το οποίο θα
χρησιµεύσει ως βάση για τον προσδιορισµό µορφοσυντακτικών σχηµάτων
(morphosyntactic patterns)
 Έλεγχος των πολυλεκτικών όρων του MeSH στο ΣΒΚ
 για να επιβεβαιωθούν τα µορφοσυντακτικά σχήµατα που είχαν καταγραφεί
 για να αναδειχθεί η µορφολογική και συντακτική τους ποικιλία
 Μελέτη και επεξεργασία των ~ 5.000 εξαχθέντων πολυλεκτικών όρων

Ορισµός του
πολυλεκτικού σύµπλοκου όρου
Στις ειδικές γλώσσες, πολυλεκτικός σύµπλοκος όρος ονοµάζεται
κάθε όρος που αποτελείται από δύο ή περισσότερες λέξεις, τα
οροστοιχεία του, και ο οποίος αντιπροσωπεύει µία αντίστοιχη
έννοια, ειδική ή γενική, του σχετικού θεµατικού πεδίου.
Ο πολυλεκτικός όρος αποτελεί ένα δυαδικό σχηµατισµό που µπορεί
να αναλυθεί σε δύο µέρη, τα άµεσα συνθετικά, τα οποία
αποτελούνται από ένα ή περισσότερα οροστοιχεία το καθένα.
Συνήθως, το ένα από τα άµεσα συνθετικά είναι το προσδιοριζόµενο
και το άλλο το προσδιοριστικό.
Οι πολυλεκτικοί όροι που µελετήσαµε είναι ονοµατικές φράσεις, π.χ.
νωτιαίος µυελός, ιός της λύσσας, που αντιστοιχούν σε καθιερωµένες
έννοιες του βιοϊατρικού τοµέα.

Αναγνώριση πολυλεκτικών όρων
Το σύστηµα αναγνώρισης και κλίσης των πολυλεκτικών όρων του
ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ βασίστηκε στην ανάλυση ενός σώµατος ~ 5.000
βιοϊατρικών πολυλεκτικών όρων που αντλήθηκε από διαφορετικές
σηµασιολογικές κατηγορίες της αρχικής ταξινοµίας.


περιγραφή της συντακτικής τους δοµής (~200 διαφορετικές δοµές)



διατύπωση µορφοσυντακτικών κανόνων (19 κανόνες)



καταγραφή των οροστοιχείων τους (λεξικά και µη λεξικά στοιχεία)



αποτύπωση της ορολογικής τους σύστασης (συνδυασµός όρων και µη όρων)



προσθήκη σηµασιολογικής πληροφορίας (σχήµατα συνεµφάνισης
σηµασιολογικών κατηγοριών)

Κατανοµή των δοµών
 διάκριση σε δοµές, ανάλογα µε
τον αριθµό των οροστοιχείων
 µέτρηση του αριθµού των
αντίστοιχων όρων
 Το 82% των πολυλεκτικών όρων είναι
διλεκτικοί
 Το 15% τριλεκτικοί
 Το 1,9% τετραλεκτικοί
 Το 1,1% πενταλεκτικοί και άνω

 µελέτη των πρωτογενών δοµών
(διλεκτικών όρων)
 µελέτη των επαυξηµένων δοµών
(τριλεκτικών, τετραλεκτικών
κτλ.)

Σχηµατισµός διλεκτικών όρων
Οι διλεκτικοί όροι της βιοϊατρικής κατατάσσονται στις τέσσερις
γενικές κατηγορίες πολυλεκτικών ονοµατικών σύνθετων της νέας
ελληνικής:
1.

επίθετο+ουσιαστικό
π.χ. ρυθµιστικό γονίδιο, οφθαλµικό διάλυµα, βραχιόνιο πλέγµα

2.

ουσιαστικό+ουσιαστικό σε γενική
π.χ. συνθάση χιτίνης, κοιλίες του εγκεφάλου, ιός της λύσσας

3.

ουσιαστικό+πρόθεση+ουσιαστικό
π.χ. αντισυλληπτικά από το στόµα, δηλητηρίαση από σταφυλόκοκκο

4.

ουσιαστικό+ουσιαστικό (οµοιόπτωτο)
π.χ. βάκιλος µεγαθήριο, µέλος φάντασµα

Σχηµατισµός τριλεκτικών και
τετραλεκτικών όρων
∆ιεργασίες παραγωγής των επαυξηµένων δοµών:
 προσθήκη νέου προσδιοριστικού
νευρικό σύστηµα  κεντρικό νευρικό σύστηµα
λιπαρά οξέα  ακόρεστα λιπαρά οξέα

 προσθήκη νέου προσδιοριζόµενου
ερυθρά αιµοσφαίρια  όγκος ερυθρών αιµοσφαιρίων

 σύνδεση προσδιοριστικών (παρατακτική, συµπλεκτική, διαζευκτική)
άνω κοιλία, κάτω κοιλία  άνω-κάτω κοιλία
κιρσοί οισοφάγου, κιρσοί στοµάχου  κιρσοί οισοφάγου και στοµάχου
µεσοκολπικό διάφραγµα, µεσοκοιλιακό διάφραγµα  µεσοκολπικό ή µεσοκοιλιακό
διάφραγµα

 σύνδεση προσδιοριζόµενων
χολικά οξέα, χολικά άλατα  χολικά οξέα και άλατα
σηµεία λοίµωξης, συµπτώµατα λοίµωξης  σηµεία και συµπτώµατα λοίµωξης

Ορολογική σύσταση
Επαναπροσδιορισµός των συντακτικών δοµών λαµβανοµένης υπόψη της
εσωτερικής τους σύστασης ως προς τη συνεµφάνιση όρων και µη όρων

Κατηγορίες οροστοιχείων
1.

Λεξικά στοιχεία






2.

λόγιοι τύποι (π.χ. έσω ους, ιερό οστούν)
ελληνικά ακρώνυµα (π.χ. Χ.Α.Π., Ο.Μ.Λ.)
λέξεις µε λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. αγγειοπλαστική µε laser)
ονόµατα µε λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. σύνδροµο Down)
ακρώνυµα µε λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. πρόδροµοι RNA )

Μη λεξικά στοιχεία
 αριθµοί (π.χ. ιντερλευκίνη 1, ηµιχολίνιο 3)
 ελληνικά και λατινικά γράµµατα (π.χ. βιταµίνη C, ακτίνες βήτα)
 σηµεία στίξης, όπως παύλες, κόµµατα, παρενθέσεις (π.χ. 1,4-άλφαγλυκοσιδάση γλυκάνης)
 συνδυασµός αριθµών και γραµµάτων (π.χ. ωµέγα-3 λιπαρά οξέα,
κύτταρα 3Τ3)
 συνδυασµός µη λεξικών και λεξικών στοιχείων (π.χ. Ναποθεµελιωτικές οξειδορεδουκτάσες, 2-αµινοαδιπικό οξύ, κυκλικά Pοξείδια).

Μορφολογική ποικιλία (1)
ποικιλία σε επίπεδο γραφής:
χρήση/απουσία παύλας, πεζά/κεφαλαία, αναπαράσταση ελληνικών
γραµµάτων, αναπαράσταση αριθµητικών, µεταγραφή ξένων
ονοµάτων
π.χ.
ωµέγα-3 λιπαρά οξέα / ωµέγα 3 λιπαρά οξέα
1,4-άλφα-γλυκοσιδάση γλυκάνης / 1, 4 άλφα γλυκοζιδάση γλυκάνης
β-αλανίνη / βήτα αλανίνη
α 1-αντιθρυψίνη / άλφα 1-αντιθρυψίνη
enterococcus faecium / εντερόκοκκος faecium
διοξυγονάση / διοξυγενάση 4-υδροξυφαινυλοπυροσταφυλικού

κτλ.

Μορφολογική ποικιλία (2)
ποικιλία σε επίπεδο ορθογραφίας:
παλαιότερη/νεότερη ορθογραφία, παράλληλοι τύποι
π.χ.
µπορέλια burgdorferi / µπορρέλια burgdorferi
βάκιλος άνθρακα / βάκιλλος άνθρακα
διοξείδιο του θείου / διοξίδιο του θείου

κτλ.

Μορφολογική ποικιλία (3)
ποικιλία σε µορφοσυντακτικό επίπεδο:
παραγωγή, σύνθεση, σχηµατισµός ελληνικών και ξένων
ακρώνυµων, λόγιοι τύποι, αλλαγή πτώσης, αλλαγή γραµµατικής
κατηγορίας
π.χ.
χρόνια αναπνευστική πνευµονοπάθεια / Χ.Α.Π.
υποδοχείς ανοσοσφαιρίνης E / υποδοχείς IgE
λιποπρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας / λιποπρωτεΐνες HDL
διοξείδιο του άνθρακα / διοξείδιο του άνθρακος
αρτηρίες του εγκεφάλου / εγκεφαλικές αρτηρίες
πρωτεϊνοκινάση C / πρωτεϊνική κινάση C
κτλ.

Σηµασιολογική ανάλυση
Στάδιο 1ο: σηµασιολογική κατηγοριοποίηση των όρων
Η γνώση των σηµασιολογικών κατηγοριών στις οποίες ανήκουν οι έννοιες, και
κατ’ επέκταση οι όροι που τις κατασηµαίνουν, αντλήθηκε από την οντολογία
του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ, η οποία στηρίχτηκε στο Μεταθησαυρό του UMLS.
Για τα συνθετικά των όρων, κυρίως επίθετα, που δεν περιλαµβάνονται ως
αυτόνοµες έννοιες ούτε στην οντολογία του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ ούτε στο
Μεταθησαυρό του UMLS χρειάστηκε να δηµιουργηθούν νέες σηµασιολογικές
κατηγορίες.

Στάδιο 2ο: προσδιορισµός των σχηµάτων συνεµφάνισης των
σηµασιολογικών κατηγοριών
Συγκεκριµένες υποκατηγορίες εννοιών συνδυάζονται σε συγκεκριµένα
σχήµατα συνεµφάνισης ώστε να σχηµατιστούν οι πολυλεκτικοί όροι και
αντίστοιχα η σηµασιολογική τους κατηγορία.

Εργασίες σε εξέλιξη
 Μορφολογικό Λεξικό: κωδικοποίηση και προσθήκες
 Στόχος: ~ 10.000 βιοϊατρικούς όρους
 Μονολεκτικοί όροι και συνθετικά πολυλεκτικών όρων

 Αναγνώριση των πολυλεκτικών όρων
 Έλεγχος των κανόνων αναγνώρισης και κλίσης µε βάση τα
εξαγόµενα αποτελέσµατα

 Οντολογία του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ
 Προσθήκη σηµασιολογικής κατηγορίας στους όρους που έχουν
εξαχθεί από το ΣΒΚ και ένταξή τους στην οντολογία

