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Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

Scope
Note

Used with organs, regions, or tissues for their nerve supply.

Annotation

subhead only; includes "nerve supply"; see MeSH scope note in
Introduction; indexing policy: Manual 19.8.39; DF: /innerv or /IR

Poradnik stosowania i przykłady
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.39, 21.7

Określnik stosowany z nazwami narządów, tkanek lub części ciała w odniesieniu
do ich unerwienia. Określnik ten powinien być zastosowany, gdy brak
szczegółowego deskryptora MeSH dla określonego nerwu. W takiej sytuacji nie
naleŜy usiłować śledzić przebiegu nerwu w leksykonach, by zastosować termin
MeSH odnoszący się do tej części układu nerwowego, z której on wychodzi.
NaleŜy jedynie przydzielić hasło rozwinięte: narząd--unerwienie.
Gdy przydziela się określnik --unerwienie, moŜna dodać specyficzny typ
unerwienia (jako IM lub NIM), o ile określił go autor (AUTONOMIC NERVOUS
SYSTEM, SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM, AFFERENT FIBERS, etc.)
Przykłady:
•

Innervation of the pancreas.

PANCREAS / * innervation

•

Parasympathetic innervation of the pancreas.
PANCREAS / * innervation
PARASYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM

•

Preganglionic fibers of the corpora cavernosa.
PENIS / * innervation
AUTONOMIC FIBERS, PREGANGLIONIC

•

The palatine nerve.
PALATE / * innervation

•

Anatomy of the gastric nerve.

STOMACH / * innervation
(nie VAGUS NERVE / * anatomy and histology - chociaŜ nerw
ten wychodzi z nerwu błędnego)

Jak wspomniano wcześniej, jeśli brak deskryptora dla danego nerwu w MeSH
naleŜy przydzielać nazwę narządu z określnikiem --unerwienie. MoŜna dodać
szczegółową nazwę typu systemu nerwowego (o ile to właściwe), np.
SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM . Nie naleŜy jednak dodawać hasła NERVE
TISSUE. Jak pokazują przykłady nie naleŜy teŜ indeksować nerwu, który
„wchodzi do” lub „odchodzi od” większego nerwu pod nazwą tego większego
nerwu, chociaŜ istniałby w MeSH deskryptor dla niego.
Przykłady:
•

Gastric nerve.
STOMACH / * innervation

•

Autonomic innervation of the stomach.
STOMACH / * innervation
*AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM

•

Vagal innervation of the stomach.

STOMACH / * innervation
*VAGUS NERVE

•

Saphenous nerve.
LEG /* innervation
(nie dodawać PERIPHERAL NERVES)
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