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040      \a KR U/42kj \c KR U/42kj 
073      \a C1 \a C2 \a C3 \z MeSH 
150      \a przenoszenie. 
472      \a transmission. 
670      \a MeSH 2002 
680      \i Określnik \a -- przenoszenie \i oznacza przenoszenie i 
         mechanizmy przenoszenia chorób z ludzi na ludzi, z ludzi na 
         zwierzęta i ze zwierząt lub ludzi na zwierzęta. 
999      \a VIRTUA10          

 
 
 
Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser     
        

 

 

Scope 
Note 

Used with diseases for studies of the modes of transmission. 

Annotation 
subhead only; for transmission & mechanism of transmission of disease 
from man to man, from man to animal, from animal to man or animal to 
animal; indexing policy: Manual 19.8.74; DF: /transm or /TM 

 
  
Poradnik stosowania i przykłady         
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.74 
 

 
Określnik stosowany z nazwami chorób w odniesieniu do sposobów 
przenoszenia jedynie chorób zakaźnych. Dotyczy chorób przenoszonych wśród 
ludzi i zwierząt, jak równieŜ z ludzi na zwierzęta i ze zwierząt na ludzi. 
 
 Przykłady: 

• Variability of modes of spread in venereal diseases.  

  SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES / * transmission 

  



• The mobility explosion and communicable diseases.  

  COMMUNICABLE DISEASES / * transmission 
  * TRAVEL  

  

• The type of housing in the spread of the common cold.  

  COMMON COLD / * transmission 
  * HOUSING  

  

• Transmission of infectious mononucleosis.  

  INFECTIOUS MONONUCLEOSIS  / * transmission 

  
• Zoonotic shigellosis in a zookeeper resulting from exposure to the 

feces of an infected spider monkey.   
   
  MONKEY DISEASES / * transmission 
  SHIGELLOSIS / * transmission / * veterinary 
  OCCUPATIONAL DISEASES / * microbiology 
  ANIMALS, ZOO / * microbiology 
  SPIDER MONKEY / * microbiology 
  FECES / microbiology 
  ZOONOSES  

   
Choć --weterynaria powinna być jedynym określnikiem o 
randze IM z nazwą choroby zwierzęcej, w tym przypadku 
celowe jest dodanie równieŜ określnika --*przenoszenie (IM) z 
deskryptorem SHIGELLOSIS jako choroby człowieka. 

 
 
 
   
Przekazywanie genetyczne powinno być indeksowane z określnikiem --
genetyka. 
 
Przykład: 

• A study of the transmission of Huntington disease in 5 generations 
of a family.  

  HUNTINGTON'S DISEASE / * genetics 
  (nie:  HUNTINGTON'S DISEASE / * transmission)  
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