stosowanie diagnostyczne
Rekord wzorcowy określnika utworzony w bazie Biblioteki Jagiellońskiej
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\a stosowanie diagnostyczne.
\i określnik \a -- diagnostyka \i oznaczający rozpoznawanie
chorób na podstawie wywiadów, badania lekarskiego, analizy
objawów i wyników badań dodatkowych (obejmuje diagnostykę
róŜnicową i prognozowanie).
\a diagnostic use.
\a MeSH 2002
\i Określnik \a -- stosowanie diagnostyczne \i oznacza stosowanie
związków chemicznych, leków i czynników fizycznych w celu
badania czynności narządów lub rozpoznawania chorób u ludzi i
zwierząt.
\i UŜyto w rekordzie \a -- diagnostyka.
\a VIRTUA10
d

Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

Scope
Note

Used with chemical compounds, drugs, and physical agents when these
substances are used for studies of clinical function of an organ, or for the
diagnosis of human or animal diseases.

subhead only; for substances & physical agents used in diagnosis of disease
Annotation or study of organ function; see MeSH scope note in Introduction; indexing
policy: Manual 19.8.23; DF: /diag use or /DU

Poradnik stosowania i przykłady
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.23

Określnik stosowany z nazwami związków chemicznych, leków i czynników
fizycznych w przypadku uŜycia ich do badań czynności narządu lub do
diagnostyki u ludzi i zwierząt. Określnik jest wykorzystywany przy
indeksowaniu publikacji na temat zewnątrzpochodnych substancji chemicznych
podawanych jako środki kontrastowe lub znaczniki w celu wykonania
róŜnorodnych testów czynnościowych.

Przykłady:
•

Diatrizoate in renal arteriography.
DIATRIZOATE / * diagnostic use
RENAL ARTERY / * radiography

•

Indocyanine green in liver function studies.
* LIVER FUNCTION TESTS
INDOCYANINE GREEN / * diagnostic use

Jak wspomniano określnik moŜe być uŜyty takŜe z nazwami czynników
fizycznych:
•

Cold effects on blood flow to the fingers in the diagnosis of
Raynaud's disease.
COLD / * diagnostic use
RAYNAUD'S DISEASE / * diagnosis
FINGERS / * blood supply
REGIONAL BLOOD FLOW / physiology

Określnik --stosowanie diagnostyczne jest ograniczony do związków
podawanych. Barwniki, przeciwciała monoklonalne etc. zastosowane ex vivo
(tzn. poza Ŝywym organizmem) powinny być indeksowane bez określnika :
•

Methylene blue staining of inclusion bodies in the pathologic
diagnosis of cytomegalovirus infection.
* METHYLENE BLUE
INCLUSION BODIES, VIRAL / * ultrastructure
CYTOMEGALIC INCLUSION DISEASE / * pathology

Określnik --stosowanie diagnostyczne nie moŜe być stosowany z nazwami
związków endogennych, gdy oznaczany jest ich poziom w celu zdiagnozowania
choroby; jest on zarezerwowany dla związków zewnątrzpochodnych. W takich
badaniach moŜe być jednak dodany deskryptor MARKERY BIOLOGICZNE (NIM)
lub MARKERY NOWOTWOROWE BIOLOGICZNE (IM).
Przykład:
•

Beta-HCG blood levels in the detection of ectopic pregnancy.
BETA HCG / * blood
PREGNANCY, ECTOPIC / * diagnosis

BIOLOGICAL MARKERS / blood
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