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\a patomorfologia.
\i określnik \a -- patofizjologia \i stosuje się do zaburzeń
czynności narządów i tkanek oraz zaburzeń fizjologicznych w
stanach chorobowych.
\a anatomia patologiczna.
\a biopsja.
\a cytopatologia.
\a histopatologia.
\a pathology.
\a biopsy.
\a cytopathology.
\a histopathology.
\a MeSH 2002
\i Określnik \a -- patomorfologia \i stosuje się do zmian
strukturalnych narządów, tkanek i komórek w stanach chorobowych.
\i UŜyto w rekordzie \a -- cytologia [MeSH].
\i UŜyto w rekordzie \a -- patofizjologia [MeSH].
\i UŜyto w rekordzie \a -- urazy [MeSH].
\a VIRTUA10

Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

Scope
Note

Used for organ, tissue, or cell structure in disease states.

subhead only; for description of tissue or cell structure in disease: not for
normal tissue ( = / anatomy & histology) nor for normal cells ( = /
Annotation cytology); not a synonym for "disease"; includes biopsy; for subcellular
pathology use / ultrastruct; indexing policy: Manual 19.8.52; DF: /pathol or
/PA

Poradnik stosowania i przykłady
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.52

Określnik stosowany w odniesieniu do budowy narządów, tkanek lub komórek
w stanach chorobowych.
Jest wykorzystywany do indeksowania odchyleń od prawidłowej budowy
narządów, tkanek lub komórek. NaleŜy odróŜniać go od określników --anatomia
i histologia (dotyczy narządów i tkanek o prawidłowej budowie) oraz --cytologii
(dotyczy komórek o prawidłowej budowie).

Przykłady:
•

The normal and pathological liver cell.
LIVER / * cytology
LIVER / * pathology

•

Connective tissue pathology.
CONNECTIVE TISSUE / * pathology

Kiedy przydziela się określnik --patomorfologia do nazwy choroby, kaŜdy
omówiony w pracy narząd musi równieŜ być zindeksowany, nawet jeśli jest to
narząd objęty tą chorobą. Określnik --patomorfologia uŜyty z nazwą choroby nie
sugeruje bowiem Ŝadnego konkretnego narządu.
I na odwrót, osoba indeksująca nie moŜe przyjąć, Ŝe nazwę narządu z
określnikiem --patomorfologia naleŜy dodać jedynie dlatego, Ŝe określnik ten
jest zastosowany z nazwą choroby tego narządu. Autor moŜe omawiać ogólnie
patologię danej choroby nie kładąc szczególnego nacisku na jakikolwiek narząd.
Obrazują to poniŜej dwa pierwsze przykłady; mimo Ŝe hepatitis jest chorobą
wątroby, wątroba powinna być zindeksowana tylko wtedy, gdy jest specjalnie
omówiona.
Przykłady:

•

The pathology of hepatitis.
HEPATITIS / * pathology
(nie LIVER / * pathology)

•

Liver pathology in hepatitis.
LIVER / * pathology
HEPATITIS / * pathology

•

Kidney pathology in hepatitis.

KIDNEY / * pathology
HEPATITIS / * pathology

•

Liver pathology in the diagnosis of hepatitis.
LIVER / * pathology
HEPATITIS / * pathology
(nie: HEPATITIS / * diagnosis, por. hierarchię w drzewie
określników)

Określnik --ultrastruktura (w odniesieniu do struktur subkomórkowych
narządów i tkanek) jest róŜny od --anatomii i histologii lub --cytologii, poniewaŜ
moŜe być uŜyty zarówno w stanach prawidłowych, jak i chorobowych. JednakŜe
nie jest on dozwolonym określnikiem dla kategorii C z wyjątkiem nowotworów i
wówczas, by oddać pojęcie struktury subkomórkowej właściwe jest połączenie
nazwy choroby z określnikiem --patomorfologia .
Przykład:

•

Submitochondrial particles of the muscle in muscular dystrophy.
MUSCULAR DYSTROPHY / * pathology
MITOCHONDRIA, MUSCLE / * ultrastructure
SUBMITOCHONDRIAL PARTICLES / * ultrastructure

Nie naleŜy stosować --patomorfologii do indeksowania choroby wtedy, gdy w
MeSH brak gotowego terminu typu choroba-narząd. Określnik ten odnosi się
tylko do struktury tkanek i nie jest odpowiednikiem choroby, jest ograniczony
tylko do opisu „wyglądu” narządu, tkanki lub komórki.
Przykład:
•

Diseases of the ciliary body.
* CILIARY BODY
UVEAL DISEASES
(nie CILIARY BODY / * pathology)

Podobnie, autorzy niekiedy uŜywają słowa “patologia” jako odpowiednika
“choroby”; bibliotekarze nie powinni w takich przypadkach stosować określnika
--patomorfologia, lecz rezerwować go jedynie do badań nad strukturą.
Przykłady:
•

Epidemiology of lung pathology in coal miners.
* COAL MINING
LUNG DISEASES / * epidemiology

OCCUPATIONAL DISEASES / * epidemiology
(nie LUNG / * pathology, chyba Ŝe budowa płuc jest omówiona)
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