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\a MeSH 2002
\i Określnik \a -- przeszczepianie \i oznacza przeszczepianie
narządów, tkanek lub komórek na inne miejsce u tego samego
osobnika, bądź z jednego na drugiego osobnika tego samego lub
róŜnych gatunków.
\a VIRTUA10

Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

Scope
Note

Used with organs, tissues, or cells for transplantation from one site to
another within the same subject, or from one subject to another of the
same species or different species.

subhead only; includes "grafts" & "grafting" from one site to another in the
Annotation same subject, from one to another of same species, from one to another of
a different species; indexing policy: Manual 19.8.75; DF: /transpl or /TR

Poradnik stosowania i przykłady
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.75

Określnik stosowany z nazwami narządów, tkanek lub komórek w odniesieniu
do przeszczepiania ich u tego samego samego osobnika w inne połoŜenie lub z
jednego osobnika do drugiego w obrębie tego samego gatunku lub róŜnych
gatunków.
Przeszczepianie nie ogranicza się do całych narządów. Określnik -przeszczepianie lub deskryptor PRZESZCZEPIANIE mogą być uŜyte, gdy chodzi o
część narządu.

MeSH zawiera wiele gotowych deskryptorów typu: przeszczepianie i nazwa
narządu (np. PRZESZCZEPIANIE PŁUC) oraz przetaczanie i nazwa komórek krwi
(np. PRZETACZANIE ERYTROCYTÓW), dlatego teŜ określnik --przeszczepianie
nie
jest
często
wykorzystywany.
Deskryptory
PRZESZCZEPIANIE,
PRZESZCZEPIANIE NARZĄDÓW, PRZESZCZEPIANIE TKANEK, PRZESZCZEPIANIE
(odpowiednio:
KOMÓREK
i
PRZETACZANIE
SKŁADNIKÓW
KRWI
TRANSPLANTATION, ORGAN TRANSPLANTATION, TISSUE TRANSPLANTATION,
CELL TRANSPLANTATION and BLOOD COMPONENT TRANSFUSION) powinny być
przydzielane tylko do prac ogólnych. Najwięcej publikacji omawia konkretny
narząd, tkankę lub komórki - powinny one być indeksowane z uŜyciem
deskryptora prekoordynowanego, o ile istnieje w MeSH deskryptor precyzyjnie
odpowiadający tematowi pracy lub teŜ wymagają zbudowania hasła
rozwiniętego z uŜyciem określnika --przeszczepianie.
MeSH wyróŜnia następujące typy przeszczepiania:
PRZESZCZEPIANIE AUTOLOGICZNE (TRANSPLANTATION, AUTOLOGOUS)
- w obrębie tego samego osobnika.
PRZESZCZEPIANIE
HETEROLOGICZNE
(TRANSPLANTATION,
HETEROLOGOUS) - pomiędzy osobnikami róŜnych gatunków.
PRZESZCZEPIANIE
HETEROTOPOWE
(TRANSPLANTATION,
HETEROTOPIC) - w połoŜenie inne niŜ naturalna anatomiczna lokalizacja
narządu
PRZESZCZEPIANIE
HOMOLOGICZNE
(TRANSPLANTATION,
HOMOLOGOUS) - pomiędzy osobnikami tego samego gatunku.
PRZESZCZEPIANIE IZOGENICZNE (TRANSPLANTATION, ISOGENEIC) pomiędzy osobnikami identycznymi genetycznie.

PoniewaŜ większość przeszczepów narządów wykonuje sie pomiędzy
osobnikami tego samego gatunku, podobnie jak większość przeszczepów skóry
to
przeszczepy
w
obrębie
tego
samego
osobnika,
deskryptory
PRZESZCZEPIANIE HOMOLOGICZNE, PRZESZCZEPIANIE AUTOLOGICZNE i
PRZESZCZEPIANIE IZOGENICZNE powinny być przydzielane tylko wtedy, gdy te
kwestie są szczególnie w pracy omówione (jako hasła NIM) i wraz z hasłami
obejmującymi przeszczep konkretnego narządu lub tkanki. Nie jest konieczne
indeksowanie tych zagadnień tylko dlatego, Ŝe autor wymienia je w tytule bez
dalszego omówienia. PRZESZCZEPIANIE HETEROLOGICZNE i HETEROTOPOWE
jest stosunkowo rzadko wykonywane i dlatego uwzględnia się je w
indeksowaniu, zwykle jako hasła o randze IM.
Jeśli choroba jest leczona za pomocą transplantacji naleŜy z nazwą choroby
połączyć określnik --chirurgia, poniewaŜ określnik --przeszczepianie jest
dozwolony tylko z nazwami narządów. Ale na przykład właściwym określnikiem
dołączanym w indeksowaniu publikacji na temat PRZESZCZEPIANIE SZPIKU i
PRZETACZANIE SKŁADNIKÓW KRWI (z uŜyciem tych deskryptorów lub ich
podrzędnych) jest --leczenie, a nie --chirurgia, poniewaŜ nie mamy tu do
czynienia z procedurą chirurgiczną.
Replantacja oznacza umieszczanie w tym samym miejscu urazowo (rzadko
chirurgicznie) amputowanego narządu. Nie naleŜy tego zabiegu traktować jak
przeszczepiania, stosuje się w takiej sytuacji określnik --chirurgia.
Przykład:
•

Reimplantation of a partially amputated thumb.

AMPUTATION, TRAUMATIC / * surgery
THUMB / * surgery / * injuries
* REPLANTATION

PoniŜej podano kilka przykładów uŜycia deskryptorów prekoordynowanych
łączących pojęcia transplantacji lub przetaczania z nazwą narządów lub
komórek oraz haseł z określnikem --przeszczepianie.
Przykłady:
•

Transplantation of one lobe of an adult liver in infants with biliary
atresia.
BILIARY ATRESIA / * surgery
LIVER TRANSPLANTATION / * methods
INFANT (check tag)
ADULT (check tag)

•

Platelet transfusion for refractory thrombopenia.
THROMBOPENIA / * therapy
* PLATELET TRANSFUSION

•

Pathology of the islets after homologous transplantation in rats.
ISLETS OF LANGERHANS TRANSPLANTATION / * pathology
RATS (check tag)
(nie: TRANSPLANTATION, HOMOLOGOUS)

•

Heterograft tracheal transplants in animals.
TRACHEA / * transplantation
* TRANSPLANTATION, HETEROLOGOUS
ANIMAL (check tag)

•

Osteoblast transplantation for ununited fractures.
FRACTURES, UNUNITED / * surgery
OSTEOBLASTS / * transplantation
(nie: CELL TRANSPLANTATION)

•

Experimental transplantation of liver cells in rats.
* CELL TRANSPLANTATION
LIVER / * cytology
RATS (check tag)
(nie: * LIVER TRANSPLANTATION)
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