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PubMed – lääketieteellinen kokoteksti- ja viitetietokanta
Linkki: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez

PubMed-tietokanta on internetissä vapaasti käytettävissä. Tietokanta sisältää yli 16 miljoonaa viitettä alkaen
1950-luvulta.
Tietokannassa on helppoa yhdistellä eri hakusanoja ja rajata hakuja. Hauista on myös helppoa tehdä
hakuhälytyksiä, joten voit seurata samaa aihetta jatkossakin. Tässä oppaassa käydään läpi PubMedin
perustoiminnot.
My NCBI – tallennetut haut ja uutuustiedon seuranta (hakuhälytykset)
PubMedin My NCBI -palvelua voit käyttää uuden tiedon seurantaan. Aseta hakuhälytys tekemiisi hakuihin, ja
järjestelmä tekee haun uudestaan esim. joka viikko. Saat tiedon haun tuloksista sähköpostitse. Kirjautumalla
palveluun saat luotua henkilökohtaisen profiilin, johon voit tallentaa hakuja ja tilata hakuhälytyksiä.
Rekisteröityminen vaatii sähköposti-osoitteen. Voit itse määritellä haluamasi salasanan.

PubMedin etusivu ja keskeiset toiminnot

My NCBI
Rekisteröitymällä saat
talletettua tekemiäsi hakuja ja luotua hakuhälytyksiä, jotka auttavat uuden tiedon seurannassa.

Hakukenttään kirjoitetaan aihetta kuvaava
sana, tai esim. artikkelin
otsikko tai kirjoittajan
nimi. Hakusanat voidaan
katkaista *-merkillä.

Välilehdistä löytyvät työkalut
haun rajaukseen, hakusanojen
yhdistämiseen ja hakuhistorian
tarkasteluun. Leikepöydälle
voit valita kiinnostavimmat
artikkelit jatkokäsittelyyn.

MeSH Database
MeSH on kontrolloitu sanasto, jota käytetään PubMedin
artikkeleiden indeksoinnissa. Selaamalla MeSHiä saat
etsittyä aihettasi kuvaavan tarkemman ja rinnakkaiset termit
ja voit valita nämä hakulausekkeeseen. Sanastoa kannattaa
käyttää hakujen tarkentamisessa.
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Tiedonhaku MeSH-sanaston avulla
Tiedonhaussa kannattaa lähteä liikkeelle MeSH-sanastosta, etenkin jos kaipaat apua hakutermien
määrittelyyn tai tarkennukseen. Sanastosta etsitään termi, esim. stress, josta saadaan esiin ns. aspektitermejä, jotka auttavat haun tarkennuksessa.
Pääset MeSH sanastoon klikkaamalla vasemmassa palkissa linkkiä MeSH Database. Kirjoita hakulaatikkoon
hakemasi sana. Pääset tutustumaan termeihin ja niiden aspektitermeihin sanojen linkeistä. Saat näkyville
myös sanan selityksen sanakirjassa ja sanaston rakenteen. Termisanastolla on hierarkkinen, puumainen
rakenne, jossa laajemmat termit johdattavat tarkempiin, ns. alemman tason termeihin.
Termit voidaan valita hakulaatikkoon klikkaamalla ruksi termin edessä olevaan laatikkoon ja valitsemalla Send
to => Search box with And (tai OR). Voit rakentaa hakulaatikkoon hakulausekkeen useammista termeistä.
Klikkaamalla Search PubMed saat tehtyä haun PubMedin artikkeliviitteistä.
Esimerkki tiedonhaun tuloksesta sanalla stress:

Esimerkki stress-sanan sanakirjaselityksestä, aspektitermeistä ja hierarkiarakenteesta:
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Esimerkki hakulausekkeesta MeSH-termeillä stress ja workload:

Esimerkki tiedonhaun tuloksesta:

Hakutulos on järjestetty oletuksena aikajärjestykseen. Voit vaihtaa järjestystä valitsemalla Sort by => Author /
Journal / Pub Date. Hakutuloksessa on näkyvillä sekä All-tulokset, eli kaikki artikkelit ja sen lisäksi reviewartikkelit omalla välilehdellään Review.
Artikkeleiden luetteloinnin vaiheet ja tiedonhaku MeSH-termeillä
Yllä olevassa hakutuloksessa näkyy kaikkien artikkeleiden kohdalla merkintä [PubMed - indexed for
MEDLINE]. Tämä liittyy siihen, missä järjestyksessä artikkelien tiedot ilmestyvät tietokantaan ja kuinka
nopeasti niitä indeksoidaan.
Artikkelien tiedot tulevat tietokantaan ensimmäiseksi suoraan kustantajilta, jopa ennen lehden painetun
version ilmestymistä. Tämän jälkeen artikkelit siirtyvät jatkokäsittelyyn, jossa ne kuvaillaan tarkemmin. Viitteen
perässä olevat huomautukset: [PubMed - as supplied by publisher], [PubMed - in process] ja [PubMed - indexed for
MEDLINE] kertovat, missä vaiheessa indeksointi on menossa.
Hakiessasi MeSH-termeillä hakutulokseen ei tule mukaan kaikkein uusimpia artikkeleita, joiden tiedot ovat
tulleet suoraan kustantajalta ja joita ei ole vielä indeksoitu. Jos teet hakuhälytyksen MeSH-termeil-lä tehtyyn
hakuun, tulee ilmoitus uusista artikkeleista vasta siinä vaiheessa, kun ne on indeksoitu MeSH-termein.
Artikkeleiden luetteloinnin vaiheet vaikuttavat myös haun rajaamiseen. Käyttäessäsi haun rajaamisessa
(Limits-välilehti) sellaisia ehtoja, jotka artikkelit saavat vasta indeksoinnin jälkeen (esim. ikäryhmä, sukupuoli),
rajaat pois ne kaikkein uusimmat artikkelit, joita ei ole vielä indeksoitu.
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Tiedonhaku ilman MeSH-sanastoa
Voit tehdä tiedonhaun myös luonnollisen kielen sanoin, käyttämättä MeSH-sanastoa. Haku kannattaa
rakentaa termi kerrallaan. Esimerkiksi aiheeseen ”työ, stressi ja loma” liittyvät artikkelit kannattaa hakea termi
kerrallaan ja tämän jälkeen yhdistää tehdyt haut hakuhistorian avulla. Termeinä kannattaa käyttää myös
rinnakkaisia termejä, esimerkiksi lomasta sekä vacation että holiday. Kun kyseisessä haussa tehdään haku
termi kerrallaan, saadaan seuraavanlainen hakuhistoria:

Tämän jälkeen hakusanoista rakennetaan hakulauseke hakukenttään. Hakusanat viedään hakukent-tään
klikkaamalla sanan edessä olevaa numeroa hiiren vasemmalla näppäimellä ja valitsemalla avautuvasta
valikosta haluttu toiminto, esim. AND tai OR.
Rinnakkaiset termit yhdistetään sanalla OR (esim. vacation OR holiday). Muuten sanat yhdistetään toi-siinsa
AND-termillä, jotta saadaan haku halutusta aiheesta (tässä stressin, työn ja loman yhteyksistä). Tarkista, että
hakulausekkeessa sulkeet tulevat oikeisiin kohtiin.
Esimerkiksi: ((#33) OR (#29)) AND ((#31) OR (#32)) AND (#28)
= (job OR work) AND (vacation OR holiday) AND stress

My NCBI - Hakuhistorian tallennus
Tehdyt haut säilyvät automaattisesti järjestelmässä selaimen välimuistissa kahdeksan tuntia. Jos haluat
seurata samasta aiheesta ilmestyviä artikkeleita jatkossakin, voit tallettaa haun My NCBI-profiiliin, jossa voit
tehdä myös hakuhälytyksen. Klikkaa hakulausekkeen edessä olevaa numero hiiren vasemmalla näppäimellä.
Saat esiin valikon, josta voit valita Save to my NCBI. Mikäli et ole kirjautuneena sisään, pyytää järjestelmä nyt
kirjautumaan My NCBI-profiiliin.
Jos haluat saada sähköpostitse uutuusseurannan viestejä, valitse Yes. Täytä aukeava lomake ja klikkaa OK:
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Hakutuloksen käsittely: artikkelin saatavuus ja viitteiden lähettäminen
Artikkelin saatavuus
Klikkaamalla viitteen linkkiä saat näkyviin lisätietoja, mm. abstraktin ja artikkelin saatavuuden:

Artikkelin yhteydessä oleva painike (tässä J-Stage) johtaa lisätietoihin artikkelin saatavuudesta. Painike johtaa
suoraan kokotekstiartikkeliin, jos sellainen on saatavilla. Muussa tapauksessa linkki vie lehden tai kustantajan
sivuille, josta artikkeli on usein ostettavissa.
Mikäli haluat selailla samantyyppisiä artikkeleita, valitse linkki Related articles. Artikkeleiden samankaltaisuus
perustuu otsikon ja tiivistelmän sanoihin ja kuvailussa käytettyihin MeSH-termeihin. Viitteet esitetään relevanttiusjärjestyksessä, samankaltaisin ensin.
Viitteiden lähettäminen sähköpostitse tai siirtäminen viitteidenhallintaohjelmaan
Lähettäminen sähköpostitse
Merkitse ruksi haluamiisi artikkeleihin klikkaamalla viitteen vasemmalla puolella olevaa ruutua. Valitse
ylävalikosta Send to => E-mail. Kirjoita aukeavaan lomakkeeseen sähköpostiosoite, johon haluat viitteet
lähettää sekä mahdollinen saate (Additional text).
Viitteiden siirtäminen viitteidenhallintaohjelmaan, esimerkkinä EndNote
Merkitse haluamasi artikkelit klikkaamalla viitteen vasemmalla puolella olevaa ruutua. Valitse viitteiden muodoksi MEDLINE, jotta ne siirtyvät EndNoteen oikeassa formaatissa (Display => MEDLINE). Valitse tämän jälkeen Send to => File. Latausikkuna Opening pubmed-result.txt käynnistyy automaattisesti. Tallenna tulokset
tekstimuodossa (valitse Save it to disk ja tallenna haluamallasi nimellä txt-muodossa). Käynnistä EndNote ja
avaa se kirjasto, johon haluat viitteet tuoda. Valitse EndNotessa File => Import ja avautuvassa ikkunassa se
tiedosto (klikkaamalla Choose File), jossa viitteet ovat, sekä formaatiksi (Import Option) PubMed (NLM).
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