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Baza Tez-MeSH jako efektywne narzędzie
do opracowania rzeczowego i wyszukiwania
informacji z zakresu medycyny i nauk
pokrewnych
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Abstrakt: W artykule omówiono bazę Tez-MeSH, która jest polską wersją amerykańskiego języka informacyjno-wyszukiwawczego (Medical Subject Headings, MeSH) prowadzonego przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych (U.S. National Library of Medicine, NLM).
Zawiera terminologię z zakresu medycyny, nauk pokrewnych oraz organizacji ochrony zdrowia.
W Polsce baza jest prowadzona od 1978 r. przez Główną Bibliotekę Lekarską (GBL), początkowo
udostępniana w formie drukowanej, a później elektronicznej. Od 2006 r. funkcjonuje w wersji on-line i mogą z niej korzystać bezpłatnie wszystkie zainteresowane uczelnie oraz inne instytucje, po
wcześniejszym podpisaniu umowy. W GBL baza wykorzystywana jest do sporządzania opisów treściowych piśmiennictwa zakwalifikowanego do Polskiej Bibliografii Lekarskiej (PBL) oraz służy jako
narzędzie wyszukiwawcze przy tematycznych zestawieniach literatury. Korzysta z niej również wiele
bibliotek przy opracowywaniu zbiorów własnych. Pod koniec każdego roku jest aktualizowana do
nowej wersji źródłowej MeSH, tłumaczona oraz implementowana do Polskiej Bibliografii Lekarskiej.
W 2011 r. została przyjęta do bazy multitezaurusa prowadzonej przez NLM. Od 2019 r. GBL udostępnia hasła z Tez-MeSH również w formacie wymiennym MARC21 w celu ułatwienia użytkownikom opracowywania zbiorów własnych.
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Abstract: The Tez-MeSH database is the Polish version of the American information retrieval
query language (Medical Subject Headings, MeSH) run by the National Library of Medicine (U.S.
National Library of Medicine, NLM). It contains terminology in the fields of medicine, related
sciences and health care organizations. The database is maintained by the Central Medical Library
(Głowna Biblioteka Lekarska; GBL) from 1978, initially available in printed version and later in
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electronic form. Since 2006 it has been available on-line and can be used free of charge by all interested universities and other institutions, after signing the contract. In GBL, the database is used to
prepare descriptions of the contents of the literature qualified for the Polish Medical Bibliography
(Polska Bibliografia Lekarska; PBL) and serves as a search tool for thematic lists of literature. Many
libraries also use it when developing their own collections. At the end of each year it is updated to
the new source version of MeSH, translated and implemented into the Polish Medical Bibliography. Since 2012, the Tez-MeSH database has become a part of the multi-thesaurus NLM database.
Since 2019, GBL has made available the medical subject headings from Tez-MeSH in the MARC21
exchange format in order to make it easier for users to develop their own collections.

Terminologia medyczna to jedna z najbardziej rozbudowanych terminologii specjalistycznych, co związane jest z szybkim rozwojem i wielkimi zmianami w dziedzinie medycyny, występującymi szczególnie w ostatnich dwóch stuleciach. Jej wielkość jest szacowana na
ponad 250 tys. słów [4]. „Początkowo słownictwo medyczne tworzone było spontanicznie,
często na bazie pewnych skojarzeń z życia codziennego, nie podlegało więc usystematyzowaniu. Różni medycy nadawali różne nazwy tym samym zjawiskom, co doprowadzało do
nieporozumień i niespójności” [1]. Konieczne stało się, aby język stosowany w medycynie był jednoznaczny. Uzyskano to dzięki słownictwu kontrolowanemu znajdującemu się
w tezaurusach. Najpopularniejszym tezaurusem haseł przedmiotowych z zakresu medycyny, w układzie polihierarchicznym, jest MeSH (Medical Subject Headings). Od 1960 r.
jest niezastąpionym narzędziem do efektywnego indeksowania i wyszukiwania prac. W bazach danych jest głównym narzędziem do wyszukiwania tematycznego literatury. Zawiera
deskryptory oraz ich odpowiedniki znaczeniowe (askryptory). Terminy MeSH obejmują
wszystkie kategorie nauk biomedycznych [5].
Dążenie polskich lekarzy do unifikacji nazewnictwa medycznego, odzwierciedlające światowy trend tworzenia precyzyjnego i jednolitego słownictwa [2], przyczyniło się
do przetłumaczenia na język polski amerykańskiego MeSH przez zespół pracowników
Głównej Biblioteki Lekarskiej (GBL) i powstania polskiej wersji bazy, obecnie pod nazwą
Tez-MeSH.
Po podjęciu na początku lat siedemdziesiątych decyzji, że Polska Bibliografia Lekarska
opracowywana będzie przy pomocy języka informacyjno-wyszukiwawczego stosowanego
przez znaną na świecie amerykańską bazę Medline, prowadzoną przez Narodową Bibliotekę
Medycyny Stanów Zjednoczonych (US National Library of Medicine – NLM), Główna
Biblioteka Lekarska wystąpiła o zgodę do autorów oryginału na tłumaczenie MeSH. Po jej
uzyskaniu w 1973 r. zespół specjalistów, pracujących i współpracujących z GBL, przystąpił
do tłumaczenia MeSH na język polski. Już w 1978 r. gotowa była pierwsza przetłumaczona
wersja, pod nazwą Tezaurus, prowadzona jako baza komputerowa. W latach 1979–1990
Tezaurus zawierający polską wersję MeSH 1978, prowadzony był przy użyciu własnego
oprogramowania na sprzęcie SINGER 1500. Baza Tezaurus składała się z około 14 tys.
rekordów, z których każdy zawierał deskryptor amerykański, deskryptor polski, przynajmniej jeden kod semantyczny, askryptory polskie, łacińskie, rosyjskie i ekwiwalent Słownika
haseł z zakresu medycyny i nauk pokrewnych służący do opracowywania druków zwartych
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w katalogu przedmiotowym. Od 1979 r. dane wprowadzane do bazy PBL były opracowywane przy użyciu polskiej wersji MeSH. Tezaurus udostępniany był tylko w wersji drukowanej. Pierwsze wydanie zawierało układ hierarchiczny, alfabetyczny i permutacyjny [8].
Od 1991 do 2005 r. baza Tezaurus prowadzona była w systemie Micro CDS/ISIS.
W 1995 r., po uzyskaniu zgody twórców bazy na jej udostępnienie zainteresowanym bibliotekom, GBL wydała drukiem Polski Tezaurus Medyczny – Polska Wersja MeSH we wszystkich
możliwych układach: alfabetycznym, semantycznym, permutacyjnym, polsko-angielskim,
angielsko-polskim oraz indeks haseł przedmiotowych. Od 1995 r. baza Tezaurus udostępniana była również w wersji elektronicznej bibliotekom akademii medycznych i instytutom
naukowo-badawczym. Zawierała ona wówczas ponad 15 tys. deskryptorów [9]. W 2000 r.
baza została zaktualizowana do wersji MeSH z 1998 r. i otrzymała nazwę Tezaurus 98.
W 2002 r. została zaktualizowana do wersji MeSH z 2001 r. i została nazwana Tezaurus
01. Od 2005 r. baza nosi nazwę Tez-MeSH i jest prowadzona w oprogramowaniu Expertus firmy Splendor Systemy Informacyjne S.C. Baza Tez-MeSH powstała z połączenia baz
Tezaurus 01 i MeSH 2005. Od maja 2006 r. jest udostępniana za pośrednictwem Internetu wszystkim zainteresowanym instytucjom na podstawie umowy [9]. Od 2007 r. jest
aktualizowana co roku, zgodnie z najnowszą wersją źródłową. W 2011 r. baza Tez-MeSH
została włączona, jako polska wersja amerykańskiej bazy MeSH, do międzynarodowej bazy
multitezaurusa, prowadzonej przez NLM pod nazwą Unified Medical Language System [7].
Od 2019 r. rekordy z bazy Tez-MeSH udostępniane są również w formacie wymiennym
MARC21.
Baza Tez-MeSH zawiera obecnie ponad 29,5 tys. dekryptorów i około 25 tys. askryptorów. Corocznie przybywa 300–500 nowych deskryptorów i podobna liczba askryptorów.
Niektóre deskryptory zostają usunięte lub zmieniają swoje brzmienie. Zmiany dotyczą również innych pól rekordu, np.: modyfikatorów (określników) czy askryptorów. W strukturze
rekordu (rys. 1), oprócz deskryptorów polskich i angielskich oraz askryptorów polskich, zawarty jest również wykaz modyfikatorów dopuszczonych do użycia z danym deskryptorem,
definicja w języku polskim, kody semantyczne, ID MeSH, rok wprowadzenia deskryptora
oraz inne dane przydatne w procesie indeksowania (deskryptory towarzyszące w języku
polskim i angielskim, poprzednie brzmienie deskryptora, jeśli został zmieniony, adnotacja).
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Rysunek 1. Przykładowy rekord z bazy Tez-MeSH

Źródło: Baza Tez-MeSH [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://gbl.home.pl/cgi-bin/
expertus500.cgi.
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Terminologia Tez-MeSH zgrupowana jest w 16 kategoriach, oznaczonych literami:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
V.
Z.

Anatomia
Organizmy
Choroby
Leki i substancje chemiczne
Techniki i wyposażenie analityczne, diagnostyczne i terapeutyczne
Psychiatria i psychologia
Zjawiska i procesy
Dyscypliny i zawody
Antropologia, edukacja, socjologia i zjawiska społeczne
Technologia, przemysł, rolnictwo
Humanistyka
Nauki o informacji
Grupy ludności
Opieka zdrowotna
Typy publikacji
Nazwy geograficzne

Każdy deskryptor posiada przynajmniej jeden alfanumeryczny kod semantyczny, który wyznacza jego miejsce w strukturze tezaurusa. Polihierarchiczność bazy pozwala na występowanie jednego deskryptora w kilku miejscach drzewa deskryptorowego (rys. 2) [8].
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Rysunek 2. Hierarchiczność bazy Tez-MeSH na przykładzie deskryptora Cukrzyca

Źródło: Baza Tez-MeSH [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://gbl.home.pl/gbl/bazy/tez-mesh/tree/disptree.php?base=b&key=C18.452.394.750.149&year=2019.

Baza Tez-MeSH nie jest jedynie kalką amerykańskiego MeSH, ponieważ oprócz
deskryptorów przetłumaczonych z bazy źródłowej, zawiera również deskryptory własne,
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niezbędne do opisu polskiej rzeczywistości [7], np. nazwy województw, miast, organizacji
czy instytucji (rys. 3).
Rysunek 3. Przykład polskiego rekordu z bazy Tez-MeSH

Źródło: Baza Tez-MeSH [Dokument elektroniczny]. Tyb dostępu: http://gbl.home.pl/cgi-bin/
expertus500.cgi.

Przy opracowywaniu Tez-MeSH dużą uwagę przywiązuje się do rozbudowy polskiej
zawartości semantycznej bazy, do powiększania zbioru askryptorów-synonimów, ponieważ
ułatwia to prace przy indeksowaniu dokumentów i wyszukiwanie w bazie PBL [7].
Znajdujące się w rekordzie pole MeSH Unique ID (numer identyfikacyjny w MeSH)
umożliwia bezpośrednie przejście z rekordu Tez-MeSH do źródłowego rekordu na stronie
amerykańskiego MeSH (rys. 4).
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Rysunek 4. Przejście z rekordu Tez-MeSH (Udar mózgu) do rekordu MeSH (Stroke)

Źródło: Baza MeSH [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://meshb.nlm.nih.gov/record/
ui?ui=D020521.
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Rysunek 5. Strona główna bazy Tez-MeSH

Źródło: Baza Tez-MeSH [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://gbl.home.pl/cgi-bin/gblbase.pl/tez.

Wyszukanie właściwego deskryptora w bazie Tez-MeSH nie wymaga dokładnej jego
znajomości. Można bowiem wyszukiwać (rys. 5) według początków słów, początku terminu,
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całego terminu z indeksu, deskryptora polskiego lub angielskiego, askryptora polskiego
lub angielskiego (entry term), poprzedniego indeksowania, przez dowolne słowo z rekordu
i inne. Możliwe jest również wyszukiwanie przez drzewo kodowe i MeSH Unique ID. Bardzo pomocne przy wyszukiwaniu właściwych deskryptorów jest drzewo tezaurusa. Jego hierarchiczny układ pozwala na szybkie wyszukanie deskryptorów bardziej szczegółowych lub
bardziej ogólnych.
Rysunek 6. Strona UMLS z informacją o polskim MeSH

Źródło: UMLS [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.nlm.nih.gov/research/umls/
sourcereleasedocs/current/MSHPOL/index.html.
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W maju 2011 r. polska wersja MeSH Głównej Biblioteki Lekarskiej została przyjęta do wielojęzycznej bazy – multitezaurusa pod nazwą Unified Medical Language System
(UMLS), prowadzonego przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych
(rys. 6). UMLS to system integrujący terminologię słowników z zakresu zdrowia, medycyny i nauk pokrewnych, standardów, klasyfikacji itp., pomagający w tworzeniu bardziej
skutecznych interoperacyjnych systemów biomedycznych i usług informacyjnych [7]. Pod
koniec każdego roku, zgodnie z nową wersją źródłową, polska wersja MeSH przekazywana jest do bazy międzynarodowej w Stanach Zjednoczonych. Multitezaurus liczy obecnie
15 wersji narodowych (chorwacką, czeską, hiszpańską, holenderską, fińską, francuską, japońską, łotewską, niemiecką, norweską, polską, portugalską, rosyjską, szwedzką, włoską).
Terminologia zawarta w bazie Tez-MeSH jest wykorzystywana w Głównej Bibliotece Lekarskiej do sporządzania charakterystyk treściowych dokumentów wprowadzanych do Polskiej
Bibliografii Lekarskiej, czyli do indeksowania. Deskryptory w bazie PBL służą jako narzędzie
wyszukiwawcze przy sporządzaniu tematycznych zestawień literatury (rys. 7).
Dokonana w 2007 r. implementacja bazy Tez-MeSH do bazy PBL znacznie ułatwiła i wzbogaciła możliwości wyszukiwawcze. W wyszukiwaniu wspomaganym tezaurusem
odpowiedni deskryptor można wyszukiwać przy użyciu wszystkich możliwości wyszukiwawczych bazy Tez-MeSH. Oprócz możliwości wyszukiwania prostego, tj. wyszukiwania
rekordów sklasyfikowanych danym deskryptorem, istnieje kilka metod zapewniających poszerzenie zbioru odnalezionych rekordów, wzorowanych na bazie Medline, tj.:
t wyszukiwanie rekordów przez początek deskryptora, w którym oprócz rekordów
z danym deskryptorem, znalezione zostaną również rekordy z innymi deskryptorami o tym samym początku;
t wyszukiwanie z użyciem funkcji explode, w którym znalezione będą, oprócz rekordów z danym deskryptorem, również wszystkie rekordy z deskryptorami położonymi niżej w danej gałęzi drzewa tezaurusa, a więc z deskryptorami bardziej szczegółowymi;
t wyszukiwanie z użyciem funkcji focus, w którym odnalezione zostaną tylko te rekordy, w których podany deskryptor jest deskryptorem głównym, a więc stanowi
główny temat [3; 6; 8]. Funkcje explode i focus mogą być stosowane łącznie.
I tak na przykład w wyniku przeszukania bazy PBL z użyciem deskryptora Cukrzyca
uzyskano 5 123 rekordy (zob. rys. 8). Przeszukanie bazy z tym samym hasłem przy zastosowaniu funkcji explode dało wynik 11 590 rekordów. Różnica w wyszukanych rekordach
wynika z tego, że pod deskryptorem Cukrzyca w drzewie tezaurusa znajduje się 10 deskryptorów węższych (np. Cukrzyca typu 1, Cukrzyca typu 2). Zastosowanie funkcji focus dla
deskryptora Cukrzyca dało wynik 3 307 rekordów. Natomiast zastosowanie obu funkcji
jednocześnie dla deskryptora Cukrzyca i wszystkich deskryptorów węższych jako tematu
głównego, dało wynik 8 716.
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Rysunek 7. Wynik wyszukiwania w bazie PBL przy użyciu deskryptora z bazy Tez-MeSH

Źródło: Baza PBL [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://gbl.edu.pl/cgi-bin/expertus501a.cgi.
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Rysunek 8. Wyszukiwanie w bazie PBL z użyciem bazy Tez-MeSH

Źródło: Baza PBL [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://gbl.edu.pl/gbl/bazy/tez-mesh/
tree/explfoc.php?base=b&key=Cukrzyca&tree=C18.452.394.750&year=2019.

Baza Tez-MeSH służy nie tylko do opracowywania Polskiej Bibliografii Lekarskiej
i wyszukiwania w niej dokumentów, ale również do opracowania rzeczowego książek
w katalogach bibliotek. Udostępniana jest w wersji on-line zainteresowanym instytucjom,
bezpłatnie, po podpisaniu umowy. Obecnie korzysta z niej ponad 30 instytucji naukowych
i dydaktycznych. Mając na względzie potrzeby i oczekiwania swoich użytkowników,
od stycznia 2019 r. Główna Biblioteka Lekarska udostępnia hasła z Tez-MeSH również
w formacie wymiennym MARC21 (rys. 9), co znacznie ułatwia pracę przy opracowywaniu
zbiorów.
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Rysunek 9. Przykładowy rekord z Tez-MeSH w formacie MARC21

Źródło: System biblioteczny GBL – ProlibM21.

Główna Biblioteka Lekarska planuje nawiązanie współpracy z wydawnictwami, której
celem byłoby stosowanie przez autorów artykułów deskryptorów Tez-MeSH jako słów kluczowych, podobnie jak w zagranicznych publikacjach używane są hasła MeSH. Planowane
jest również wykorzystanie możliwości informatycznych bazy Tez-MeSH oraz jej angielsko-polskiej terminologii w linkowaniu z bazy PBL do bazy PubMed. Będzie to bardzo wygodne rozwiązanie dla użytkowników przeszukujących bazy. GBL zamierza również, przy
użyciu języka informacyjno-wyszukiwawczego Tez-MeSH, promować bazę PBL w Internecie poprzez wyszukiwarkę Google, co zwiększy wykorzystanie obu baz i przyczyni się do ich
popularyzacji.
Baza Tez-MeSH służy zarówno do tworzenia baz informacyjno-wyszukiwawczych,
jak i opracowania rzeczowego piśmiennictwa. Stosowanie jednolitego języka informacyjno-wyszukiwawczego przez coraz większą liczbę instytucji sprawia, że Tez-MeSH staje się
słownikiem uniwersalnym, a środowisko medyczne otrzymuje jednolite słownictwo do
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wyszukiwania informacji. Przeszukiwanie zasobów bibliotecznych według jednego słownika
jest dużym ułatwieniem dla pracowników informacji naukowej i użytkowników, pozwala
na tworzenie wieloaspektowych strategii wyszukiwawczych, umożliwia sprawne i efektywne
wyszukiwanie informacji. Udostępnianie haseł z bazy Tez-MeSH w formacie wymiennym
MARC21 w sposób znaczący ułatwiło pobieranie haseł do lokalnych katalogów bibliotek
oraz zwiększyło zainteresowanie bazą i jej wykorzystanie. Planowane w przyszłości zastosowanie haseł z bazy Tez-MeSH jako słów kluczowych w publikacjach naukowych, wykorzystanie ich do linkowania z bazy PBL do bazy PubMed oraz użycie ich jako narzędzia do wyszukiwania w Google również przyczyni się do zwiększenia wykorzystania bazy Tez-MeSH
i jej popularyzacji. W obliczu szybkiego postępu nauk medycznych i rozwoju informatyzacji baza Tez-MeSH stanowi nieodzowne narzędzie dla bibliotek gromadzących publikacje
z zakresu medycyny i nauk pokrewnych.
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