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\a scyntygrafia.
\i określnik \a -- diagnostyka \i stosuje się do rozpoznawania
chorób, diagnozowania róŜnicowego i prognozowania; nie obejmuje
badań scyntygraficznych.
\a badanie radioizotopowe.
\a scyntygrafia radioizotopowa.
\a scyntygrafia radionuklidowa.
\a radionuclide imaging.
\a radioisotope scanning.
\a MeSH 2002
\i Określnik \a -- scyntygrafia \i oznacza scyntygraficzną
(radionuklidową) metodę badania struktur anatomicznych lub metodę
rozpoznawania chorób.
\i UŜyto w rekordzie \a -- diagnostyka.
\a VIRTUA10

Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

Scope
Note

Used for radionuclide imaging of any anatomical structure, or for the
diagnosis of disease.

Annotation

subhead only; includes "radioisotope scanning"; see MeSH scope note in
Introduction; indexing policy: Manual 19.8.62; DF: /radionuclide or /RI

Poradnik stosowania i przykłady
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.62

Określnik stosowany do badań radioizotopowych struktury anatomicznej lub
wykorzystywanych w diagnostyce choroby.
Oznacza badania, w których obraz narządu jest uzyskany przy pomocy
radioizotopów.
Radioizotopy zastosowane do wykonania scyntygramu naleŜy indeksować z
określnikiem --stosowanie diagnostyczne. W pojęciu określnika --scyntygrafia
mieści się takŜe badanie izotopowe. Jeśli do uzyskania obrazu zastosowano

promieniowanie rentgenowskie, np. w technice CAT wówczas w indeksowaniu
wykorzystuje się określnik --radiografia.

Przykłady:
•

Brain scintigraphy.
BRAIN / * radionuclide

•

Thallium-201 for myocardial imaging.

HEART / * radionuclide
THALLIUM RADIOISOTOPES / * diagnostic use

•

Early radionuclide diagnosis of acute osteomyelitis.
OSTEOMYELITIS / * radionuclide
ACUTE DISEASE
TIME FACTORS

•

Radioisotopes used in ORL diagnostic scans.
OTORHINOLARYNGOLOGICAL DISEASES / * radionuclide
RADIOISOTOPES / * diagnostic use

•

Radionuclide cystography in detecting vesicoureteral reflux.
BLADDER / * radionuclide
VESICO-URETERAL REFLUX / * radionuclide

•

Comparison of x-rays and scanning in bone tumors.

BONE NEOPLASMS / * radiography / * radionuclide
COMPARATIVE STUDY (check tag)
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