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LDR      01240nz  a2200325n  4500 
001      vtls000625869 
003      UJ 
005      20051028024200.0 
008      000320|| d|cnnbbba          |a ann    |d 
010      \a m  00000483 
035      \a Q000254 
039      \a 200510280242 \b VLOAD \c 200510271319 \d bi_bohat \c 200505060235 
         \d VLOAD \c 200505051305 \d bi_bohat \y 200308211459 \z load 
040      \a KR U/42kj \c KR U/42kj 
073      \a A1 \a A2 \a A3 \a A4 \a A5 \a A6 \a A7 \a A8 \a A9 \a Al0 \a A13 
         \a A14 \a B \z MeSH. 
150      \a rozwój i wzrastanie. 
450      \a rozwój. 
450      \a rozwój poporodowy. 
450      \a wzrastanie i rozwój. 
450      \a wzrastanie. 
450      \a wzrost poporodowy. 
472      \a growth & development. 
472      \a growth and development. 
472      \a development. 
472      \a growth. 
472      \a postnatal development. 
472      \a postnatal growth. 
670      \a MeSH 2002 
680      \i Określnik \a -- rozwój i wzrastanie \i oznacza rozwój i 
         wzrastanie drobnoustrojów, roślin oraz zwierząt w okresie 
         pourodzeniowym, a takŜe pourodzeniowy rozwój narządów i części 
         ciała. 
999      \a VIRTUA10          
 

GROWTH AND DEVELOPMENT – róŜnice w tłumaczeniu 

POZNAŃ  rozwój 
KRAKÓW  rozwój i wzrastanie 
LUBLIN  rozwój 

 
 
Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser     
        

 

 

Scope 
Note 

Used with microorganisms, plants, and the postnatal period of animals for 
growth and development. It includes also the postnatal growth or 
development of organs or anatomical parts. 

Annotation 

subhead only; for micro-organisms & plants; with animals, for postnatal 
development only: for prenatal development, see / embryology; see MeSH 
scope note in Introduction; indexing policy: Manual 19.8.35; DF: /growth or 
/GD 



 
  
Poradnik stosowania i przykłady         
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.35 
 

Określnik stosowany z nazwami mikroorganizmów, roślin oraz w odniesieniu do 
wzrostu i rozwoju zwierząt w okresie pourodzeniowym. Pojęcie obejmuje takŜe 
pourodzeniowy rozwój lub wzrastanie narządów i części ciała. 

Przykłady: 

• Development of the femur in congenital hip dislocation. 

   HIP DISLOCATION, CONGENITAL / * physiopathology 
   FEMUR / * growth and development 

 

• Vertical growth of the nose.  

   NOSE / * growth and development 

 

• Growth of Salmonella and the effects of various culture media. 

   SALMONELLA / * growth and development / * drug effects 
   CULTURE MEDIA / * pharmacology 

 

• Effect of dietary proteins on the growth of puppies. 

   DOGS / * growth and development 
   DIETARY PROTEINS / * pharmacology 

 

PoniewaŜ ten określnik odnosi się do wzrostu pourodzeniowego, rozwój 
prenatalny powinien być indeksowany przy uŜyciu określnika --embriologia: 

 

• Development of the fetal lung. 

   LUNG / * embryology 
   FETAL DEVELOPMENT 

 

 
Tł. i oprac. Jolanta Cieśla 
Biblioteka Medyczna  



Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum    
 


