anatomia i histologia
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\a anatomia i histologia.
\i określnik \a -- ultrastruktura \i oznacza strukturę
subkomórkową tkanek, komórek włącznie z komórkami
nowotworowymi i drobnoustrojów badaną w mikroskopie elektronowym.
\a anatomia.
\a histologia.
\a morfologia.
\a anatomy & histology.
\a anatomy and histology.
\a anatomy.
\a histology.
\a morphology.
\a MeSH 2002
\i Określnik \a -- anatomia i histologia \i oznacza prawidłową
anatomię i histologię narządów, części ciała i tkanek oraz
prawidłową budowę zwierząt i roślin.
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Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

Scope
Note

Used with organs, regions, and tissues for normal descriptive anatomy and
histology, and for the normal anatomy and structure of animals and plants.

subhead only; includes "morphology"; normal structure only; for disordered
structural change use / pathology; see also / cytology & / ultrastructure;
Annotation see also / blood supply & / innervation; see also / abnormalities; see MeSH
scope note in Introduction; indexing policy: Manual 19.8.7; DF: /anat or
/AH

Poradnik stosowania i przykłady
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.7

Określnik stosowany z narządami, okolicami ciała i tkankami do prac o
prawidłowej anatomii opisowej i histologii oraz o prawidłowej anatomii i
budowie zwierząt i roślin. UŜywany jest do prac na temat anatomii ogólnej lub
histologii tkanki. Powinien być interpretowany jako „anatomia lub histologia” ;
praca nie musi omawiać jednocześnie obu aspektów.
Przykłady:
•

Pancreatic histology.
PANCREAS / * anatomy & histology

•

Morphology of the canine liver.
LIVER / * anatomy & histology
DOGS / * anatomy & histology

•

Structure of the basement membrane.
BASEMENT MEMBRANE / * anatomy & histology

•

Measurement of the uterus during the first trimester ofpregnancy.
UTERUS / * anatomy & histology
PREGNANCY TRIMESTER, FIRST

•

Weight of the human pituitary.
PITUITARY GLAND / *anatomy & histology
ORGAN WEIGHT

Określnik jest stosowany do opisu prawidłowych narządów lub tkanek. Jeśli jest
mowa o stanie chorobowym lub patologicznym właściwym określnikiem do
opisu narządu lub tkanki jest --patomorfologia (--pathology).
Przykłady:
•

Structure of the lung in emphysema.
LUNG / * pathology
PULMONARY EMPHYSEMA / * pathology

Określnik obejmuje narządy i tkanki, lecz nie dotyczy komórek lub struktur
subkomórkowych. Dla nich wykorzystuje się odpowiednio określniki --cytologia
i --ultrastruktura.

Przykłady:
•

Structure of the hepatocyte.
LIVER / * cytology

•

Structure of muscle mitochondria.
MITOCHONDRIA, MUSCLE / * ultrastructure
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