patofizjologia
Rekord wzorcowy określnika utworzony w bazie Biblioteki Jagiellońskiej
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\a patofizjologia.
\i określnik \a -- patomorfologia \i stosuje się do oznaczenia
zmian strukturalnych narządów, tkanek i komórek w stanach
chorobowych.
\i określnik \a -- fizjologia \i oznaczający prawidłową
czynność narządów, tkanek i komórek oraz organizmów jedno- i
wielokomórkowych; uŜyty z nazwami substancji endogennych oznacza
ich rolę fizjologiczną.
\a fizjologia patologiczna.
\a fizjopatologia.
\a physiopathology.
\a dysfunction.
\a pathophysiology.
\a MeSH 2002
\i Określnik \a -- patofizjologia \i oznacza zaburzenia czynności
narządów i tkanek oraz zaburzenia fizjologiczne w stanach
chorobowych.
\i Do prac ogólnych dotyczących patofizjologii stosuje się
hasła: \a Choroba, \a Fizjologia i \a Patologia.
\i UŜyto w rekordzie \a -- patomorfologia.
\a VIRTUA10

Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

Scope
Note

Used with organs and diseases for disordered function in disease states.

Annotation

subhead only; for function of organs in disease states only; not a synonym
for "disease"; indexing policy: Manual 19.8.56; DF: /physiopathology or /PP

Poradnik stosowania i przykłady
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.56

Określnik stosowany z nazwami narządów i chorób w odniesieniu do zaburzeń
czynności w stanach chorobowych.
Z nazwą narządu jest uŜywany dla określenia jego zaburzonej czynności w
chorobie, a z nazwą choroby w odniesieniu do zaburzeń fizjologii
spowodowanych przez chorobę.
Przykłady:
•

Liver function in hepatitis.
LIVER / * physiopathology
HEPATITIS / * physiopathology

•

Heart function in normal pregnancy and pregnancy in patients
with mitral valve prolapse.
HEART / * physiology
HEART / * physiopathology
PREGNANCY / * physiology
PREGN COMPL CARDIOVASCULAR / * physiopathology
MITRAL VALVE PROLAPSE / * physiopathology

•

Brain function in schizophrenia.
SCHIZOPHRENIA / * physiopathology
BRAIN / * physiopathology

Prawidłowa czynność narządu w niepowiązanej z nim chorobie jest
indeksowana jako --fizjologia tego narządu:

•

Normal lung function in heart diseases.
LUNG / * physiology
HEART DISEASES / * physiopathology

Czasami autor uŜywa w tytule określenia typu “patofizjologia wątroby”. W
takim przypadku treść publikacji decyduje, czy właściwe będzie przydzielenie
hasła WĄTROBA--*patofizjologia, czy teŜ CHOROBY WĄTROBY.
Nie naleŜy stosowac określnika --patofizjologia na określenie choroby w
przypadku, gdy brak w MeSH gotowego deskryptora typu „choroba narządu”,
określnik jest bowiem zarezerwowany do badań nad zaburzeniami czynności.
Przykład:

•

Diseases of the cystic duct.

* CYSTIC DUCT
BILE DUCT DISEASES
(nie CYSTIC DUCT / * physiopathology)
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