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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.

subhead only; for micro-organisms & plants; with animals, for postnatal
development only: for prenatal development, see / embryology; see MeSH
Annotation
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
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