krew
Rekord wzorcowy określnika utworzony w bazie Biblioteki Jagiellońskiej

LDR
001
003
005
008
010
035
039
040
073

150
360
360
472
670
680

999

01022nz a2200229n 4500
vtls000625227
UJ
20051027024100.0
020318|| d|cnnbbba
|a ann |d
\a m 02000380
\a Q000097
\a 200510270241 \b VLOAD \c 200510261324 \d bi_bohat \c 200504280240
\d VLOAD \c 200504271002 \d bi_bohat \y 200308211505 \z load
\a KR U/42kj \c KR U/42kj
\a B2 \a C \a D1 \a D2 \a D3 \a D4 \a D5 \a D6 \a D7 \a D8 \a D9 \a
D10 \a D11 \a D12 \a D13 \a D14 \a D15 \a D16 \a D17 \a D18 \a D19
\a D20 \a D21 \a D23 \a D24 \a F3 \z MeSH
\a krew.
\i określnik \a -- diagnostyka \i stosuje się między innymi dla
serodiagnostyki.
\i określnik \a -- immunologia \i stosuje się między innymi dla
serologii.
\a blood.
\a MeSH 2002
\i Określnik \a -- krew \i oznacza badanie krwi na obecność
określonych substancji chemicznych lub w określonych stanach
chorobowych.
\a VIRTUA10

Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

Scope
Note

Used for the presence or analysis of substances in the blood; also for
examination of, or changes in, the blood in disease states. It excludes
serodiagnosis, for which the subheading "diagnosis" is used, and serology,
for which "immunology" is used.

subhead only; for "in blood" or "blood in" animals or diseases; includes the
presence of cells, coagulating elements, endogenous & exogenous chemical
substances; not for "serology" ( = / immunology), nor for "serodiagnosis" (
Annotation
= / diagnosis), nor for the presence of microbes or parasites in the blood in
disease ( = / microbiology or / parasitology); see MeSH scope note in
Introduction; indexing policy: Manual 19.8.10; DF: /blood or /BL

Poradnik stosowania i przykłady
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.10

Określnik stosowany do badania obecności lub analizy danych substancji w
krwi, równieŜ do badania i zmian w krwi w stanach chorobowych. Wyklucza

serodiagnostykę, dla której uŜywa się określnika --diagnostyka i serologię, dla
której uŜywa się określnika --immunologia.
Określnik --krew powinien być stosowany do badań in vivo lub in vitro krwi,
komórek krwi (włączając ich metabolizm) oraz właściwości fizycznych krwi (np.
lepkość, krzepliwość).
Przykłady :
•

Blood serotonin levels in schizophrenia.
SEROTONIN / * blood
SCHIZOPHRENIA / * blood

•

Transportation of sodium in erythrocytes from pregnant women.
SODIUM / * blood
ERYTHROCYTES / * metabolism
PREGNANCY / * blood
BIOLOGICAL TRANSPORT / physiology

•

Blood viscosity in hypertension.
HYPERTENSION / * blood
* BLOOD VISCOSITY

Nie naleŜy stosować określnika --krew do badań o hemodynamice krwi, np. jej
przepływu, krąŜenia, ciśnienia etc. Zazwyczaj nie wynikają one z właściwości
samego płynu, lecz z dynamiki układu krąŜenia, który wprawia go w ruch, a
zatem powinny być indeksowane z określnikiem --fizjologia albo --patofizjologia
w stanie chorobowym.
Przykłady:
•

Blood pressure in labor.
LABOR / * physiology
* BLOOD PRESSURE

•

Blood volume in migraine.
MIGRAINE / * physiopathology
* BLOOD VOLUME

Określnik --krew nie jest dozwolony dla terminów z kategorii D zwykle
znajdujących się w krwi, naleŜy więc w tym przypadku uŜywać w zamian
określników --analiza lub --metabolizm.

Przykład:
•

Changes in blood fibrin levels in liver disease.
FIBRIN / * metabolism
LIVER DISEASES / * blood
(nie: FIBRIN / * blood)
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