parazytologia
Rekord wzorcowy określnika utworzony w bazie Biblioteki Jagiellońskiej
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\i Określnik \a -- parazytologia \i oznacza czynniki pasoŜytnicze
związane ze zwierzętami, wyŜszymi roślinami, narządami lub
chorobami. Nie uŜywa się, gdy czynnik pasoŜytniczy wynika z
rozpoznania.
\i UŜyto w rekordzie \a -- mikrobiologia.
\i UŜyto w rekordzie \a -- wirusologia.
\a VIRTUA10

Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

Scope
Note

Used with animals, higher plants, organs, and diseases for parasitic factors.
In diseases, it is not used if the parasitic involvement is implicit in the
diagnosis.

subhead only; for protozoa & higher parasites; see also / microbiology & /
Annotation virology; see MeSH scope note in Introduction; indexing policy: Manual
19.8.50; DF: /parasitol or /PS

Poradnik stosowania i przykłady
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.50

Określnik stosowany z nazwami zwierząt, wyŜszych roślin, narządów i chorób w
odniesieniu do czynników pasoŜytniczych. Nie jest stosowany z nazwami
chorób, jeśli udział pasoŜyta wynika w trakcie postępowania diagnostycznego.
Określnik ten powinien być stosowany z nazwami narządów, chorób, zwierząt i
roślin do publikacji odnośnie ich pasoŜytów. Najpowszechniej spotykane
pasoŜyty w publikacjach to robaki i pierwotniaki, ale określnik ten moŜe być
wykorzystany do charakterystyki publikacji o jakimkolwiek organizmie z
kategorii B1 (bezkręgowce) omówionym jako pasoŜyt.
Przykłady:
•

The numbers of Giardia in the feces of infected children.
GIARDIASIS / * parasitology
GIARDIA / * isolation and purification
FECES / * parasitology

•

Tick infestations of cats.
CAT DISEASES / * parasitology
TICK INFESTATIONS / * veterinary

Tak jak w przypadku --mikrobiologii i --wirusologii, równieŜ określnik -parazytologia moŜe być połączony z nazwą choroby w jakimkolwiek omówieniu
pasoŜytów w danej chorobie: czy pasoŜyty wywołują tę chorobę czy nie.
Podobnie, publikacja moŜe omawiać pasoŜyty w danym narządzie, lecz nie
traktować o zaraŜeniu narządu.
Przykłady:
•

Isolation of Dioctophyma in heartworm disease of dogs.
DIOCTOPHYMA / * isolation and purification
HEARTWORM DISEASE / * veterinary / parasitology
DOG DISEASES / * parasitology
DOGS (check tag)

•

Demonstration of parasites in the lungs of healthy cats.
LUNG / * parasitology
CATS / * parasitology
(nie LUNG DISEASES, PARASITIC / * veterinary)
(nie CAT DISEASES / * parasitology)

Nie naleŜy stosować określnika --parazytologia z nazwą narządu, aby
zindeksować infekcję pasoŜytniczą w sytuacji, gdy brak deskryptora łączącego

pojęcia typu „infekcja narządu”, zamiast tego naleŜy zastosować deskryptor
typu „choroby narządu”, jak w przykładzie poniŜej, gdzie dodano KIDNEY
DISEASES:

•

Helminth infections of the kidney.
* HELMINTHIASIS
KIDNEY DISEASES / * parasitology
(nie KIDNEY / * parasitology)

Pomimo, Ŝe --parazytologia jest określnikiem dozwolonym dla organizmów z
kategorii B1 nie moŜe być określnikiem stosowanym do publikacji o nich jako
pasoŜytach, lecz do badań ich pasoŜytów.

Przykłady:
•

Relations of Schistosoma mansoni to its host Biomphalaria.
BIOMPHALARIA / * parasitology
SCHISTOSOMA MANSONI / * physiology
HOST-PARASITE RELATIONS
(nie SCHISTOSOMA MANSONI / * parasitology)
(nie SCHISTOSOMIASIS MANSONI / * veterinary)

•

Studies on nematodes in South American cestodes.
NEMATODA / * isolation and purification
CESTODA / * parasitology
SOUTH AMERICA

Kiedy publikacja omawia genetykę pasoŜyta biorącego udział w chorobie, naleŜy
uŜyć określnika --genetyka z nazwą pasoŜyta, ale --parazytologii z nazwą
choroby. Określnik --genetyka z nazwą choroby zarezerwowany jest dla badań
genetyki pacjenta.
Przykład:
•

Genes coding for ribosomal proteins in Leishmania infantum
isolated from infected patients.
LEISHMANIA INFANTUM / * genetics/ isolation and
purification
RIBOSOMAL PROTEINS / * genetics
PROTOZOAN PROTEINS / * genetics
* GENES, PROTOZOAN
LEISHMANIASIS, VISCERAL / * parasitology
(nie LEISHMANIASIS, VISCERAL / * genetics)
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