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150      \a płyn mózgowo-rdzeniowy. 
472      \a cerebrospinal fluid. 
670      \a MeSH 2002 
680      \i Określnik \a -- płyn mózgowo-rdzeniowy \i oznacza badanie 
         płynu mózgowo-rdzeniowego na obecność określonych substancji 
         lub w określonych stanach chorobowych, z wyjątkiem badań 
         mikrobiologicznych i parazytologicznych, dla których uŜywa się 
         odpowiednich określników: \a -- mikrobiologia, \a -- parazytologia. 
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Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser     
        

 

 
Scope 
Note 

Used for the presence or analysis of substances in the cerebrospinal fluid; 
also for examination of or changes in cerebrospinal fluid in disease states. 

Annotation 

subhead only; for "in cerebrospinal fluid" or "cerebrospinal fluid in" animals 
or diseases; includes the presence of cells & endogenous & exogenous 
chemical substances; not for the presence of microbes or parasites in the 
cerebrospinal fluid in disease ( = / microbiology or / parasitology); see 
MeSH scope note in Introduction; indexing policy: Manual 19.8.12; DF: /csf 
or /CF 

 
  
Poradnik stosowania i przykłady         
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.12 
 

Określnik stosowany do analizy lub badań na obecność danych substancji w 
płynie mózgowo-rdzeniowym ; takŜe do badań i zmian zachodzących w płynie 
mózgowo-rdzeniowym w stanach chorobowych. 

Przykłady: 



• Cerebrospinal fluid lithium in patients with major depression as 
related to response to treatment. 

DEPRESSIVE DISORDER / * cerebrospinal fluid / * 
drug therapy 

     LITHIUM / * cerebrospinal fluid / * therapeutic use 

 

• The cerebrospinal fluid in neurosyphilis. 

     NEUROSYPHILIS / * cerebrospinal fluid 

 

• Analysis of cerebrospinal fluid amyloid protein in multiple sclerosis. 

     MULTIPLE SCLEROSIS / * cerebrospinal fluid 
      

CEREBROSPINAL FLUID PROTEINS / * analysis 
      AMYLOID / * cerebrospinal fluid 

 

• Cerebrospinal fluid leukocyte count in viral meningitis. 

      MENINGITIS, VIRAL / * cerebrospinal fluid 
      * LEUKOCYTE COUNT 
      CEREBROSPINAL FLUID / cytology 

 
 
Tł. i oprac. Jolanta Cieśla 
Biblioteka Medyczna  
Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum    
 


