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\i Określnik \a -- wtórne \i oznacza wtórną lokalizacje
nowotworu powstałą w wyniku przerzutu.
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Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

Scope
Note

Used with neoplasms to indicate the secondary location to which the
neoplastic process has metastasized.

subhead only; for cancer only; use with organ/neopl precoords & with histol
types; use with the secondary organ/neopl precoord & secondary histol
Annotation type, but not for a primary cancer metastasizing to a secondary site ( = /
pathology + NEOPLASM METASTASIS); see MeSH scope note in
Introduction; indexing policy: Manual 19.8.65, 24.3.1; DF: /second or /SC

Poradnik stosowania i przykłady
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.65, 24.3.1

Określnik stosowany z nazwami nowotworów dla wskazania wtórnej lokalizacji
procesu nowotworowego (przerzutu).
Przerzut oznacza przeniesienie nowotworu od jednego narządu do drugiego nie
połączonego z nim bezpośrednio, przy czym w obu narządach typ histologiczny
nowotworu jest ten sam. Określnik --wtórne uŜywany jest w odniesieniu do
miejsca, w którym pojawiło się wtórne ognisko nowotworowe (z deskryptorem
oznaczającym nowotwór danego narządu, np. Nowotwory płuc) oraz z terminem
oznaczającym typ histologiczny. Określnik --patomorfologia (--pathology)
powinien być zastosowany z deskryptorem oznaczającym nowotwór w
pierwotnej lokalizacji, o ile jest to istotne w publikacji i musi być indeksowane.

Przykłady:
•

Pulmonary metastases of bone cancer.
BONE NEOPLASMS / * pathology
LUNG NEOPLASMS / * secondary

•

Metastasis of thyroid papillary adenocarcinoma to the lung.
THYROID NEOPLASMS / * pathology
LUNG NEOPLASMS / * secondary
ADENOCARCINOMA, PAPILLARY / * secondary

•

Surgery of Wilms' tumor metastatic to the orbit.
ORBITAL NEOPLASMS / * secondary / * surgery
NEPHROBLASTOMA / * secondary / * surgery
KIDNEY NEOPLASMS / pathology (tylko, jeśli zostało omówione)

Istnieje
w
MeSH
termin
PRZERZUTY
NOWOTWOROWE
(NEOPLASM
METASTASIS), ale powinien on być zarezerwowany dla publikacji, w których nie
omawia się lokalizacji wtórnego ogniska ani typu histologicznego. Takie
publikacje sa bardzo rzadkie!
Przykłady:
•

Metastatic breast cancer.
(nowotwór powstał gdzie indziej i dał przerzut do gruczołu

piersiowego)
BREAST NEOPLASMS / * secondary

•

Metastatic breast cancer.

(nowotwór rozwinął się w gruczole piersiowym i dał przerzuty w
innych narządach, ale nie omówiono typu histologicznego ani miejsca
przerzutu)
BREAST NEOPLASMS / * pathology
NEOPLASM METASTASIS

•

Metastatic breast squamous cell carcinoma.

(rak płaskonabłonkowy powstał gdzie indziej, dał przerzut do
gruczołu piersiowego, ale jego pierwotne ognisko nie jest omówione)

BREAST NEOPLASMS / * secondary
CARCINOMA, SQUAMOUS CELL / * secondary

•

Metastatic breast squamous cell carcinoma.
(rak płaskonabłonkowy powstał w gruczole piersiowym i dał
przerzuty, ale Ŝadne konkretne miejsce wtórnego ogniska
nowotworowego nie zostało omówione)
BREAST NEOPLASMS / * pathology
CARCINOMA, SQUAMOUS CELL / * secondary

Terminy, które naleŜy rozwaŜyć zanim zostanie uŜyty określnik -- wtórne:
PRZERZUTY LIMFATYCZNE (LYMPHATIC METASTASIS)
INWAZYJNOŚĆ NOWOTWORÓW (NEOPLASM INVASIVENESS)
WZNOWA MIEJSCOWA NOWOTWORU (NEOPLASM RECURRENCE,
LOCAL)
ROZSIEW NOWOTWOROWY (NEOPLASM SEEDING)
NOWOTWORY MNOGIE PIERWOTNE (NEOPLASMS, MULTIPLE
PRIMARY)
NOWOTWORY DRUGIE PIERWOTNE (NEOPLASMS, SECOND
PRIMARY)
PRZERZUTY NOWOTWOROWE Z NIEZNANEGO OGNISKA
PIERWOTNEGO (NEOPLASMS, UNKNOWN PRIMARY)

Określnik --wtórne jest dozwolony tylko z nazwami guzów litych z kategorii C4
w indeksowaniu publikacji na temat ich przerzutów jedynie w odniesieniu do
wtórnej lokalizacji oraz z nazwami typów histologicznych. Z nazwą nowotworu
w pierwotnej lokalizacji naleŜy uŜywać określnika --patomorfologia (-pathology), a nie
--powikłania (o ile jest to potrzebne w danej publikacji). Nie ma potrzeby
dodawać określnika --patomorfologia do typu histologicznego pierwotnego
ogniska nowotworu, chyba Ŝe to zagadnienie szczegółowo omówiono.
Przykłady:

•

Liver metastases of breast adenocarcinoma.
LIVER NEOPLASMS / * secondary
BREAST NEOPLASMS / * pathology
ADENOCARCINOMA / * secondary

(Nie: ADENOCARCINOMA / pathology - o ile kwestia nie jest
szczegółowo omówiona)
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