wirusologia
Rekord wzorcowy określnika utworzony w bazie Biblioteki Jagiellońskiej
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\a wirusologia.
\i określnik \a -- mikrobiologia \i oznaczający badania
mikrobiologiczne narządów, zwierząt, wyŜszych roślin oraz w
przebiegu chorób.
\i określnik \a -- parazytologia \i oznaczający czynniki
pasoŜytnicze związane ze zwierzętami, wyŜszymi roślinami,
narządami lub chorobami.
\a wirus.
\a wirusy.
\a virology.
\a viruses.
\a MeSH 2002
\i Określnik \a -- wirusologia \i oznacza badania wirusologiczne
narządów, zwierząt, roślin wyŜszych oraz badania w przebiegu
chorób. Dla badań nad bakteriami, riketsjami i grzybami stosuje
się określnik \a -- mikrobiologia \i a nad pasoŜytami \a -parazytologia.
\i UŜyto w rekordzie \a -- mikrobiologia.
\a VIRTUA10

Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

Scope
Note

Used with organs, animals, and higher plants and with diseases for virologic
studies. For bacteria, rickettsia, and fungi, "microbiology" is used; for
parasites, "parasitology" is used.

subhead only; see also / microbiology (for bacteria, rickettsia & fungi) & /
Annotation parasitology; see MeSH scope note in Introduction; indexing policy: Manual
19.8.82; DF: /virol or VI

Poradnik stosowania i przykłady
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.82

Określnik stosowany z nazwami narządów, zwierząt i roślin wyŜszych oraz
nazwami chorób w odniesieniu do badań wirusologicznych. Do badań bakterii,

riketsji i grzybów uŜywa się określnika --mikrobiologia, a pasoŜytów -parazytologia.
Jest stosowany analogicznie do określnika --mikrobiologia, w stosunku do
którego jest pojęciem podrzędnym. Powinien być uŜywany tam, gdzie badane są
wirusy w narządach, u zwierząt, roślin lub w stanach chorobowych, nawet gdy
nie są przyczyną choroby.
Przykłady:
•

Use of PCR to demonstrate the presence of human papillomavirus
16 as a cause of
cervical intraepithelial neoplasia.
PAPILLOMAVIRUS, HUMAN / * isolation & purification/
genetics
PAPOVAVIRIDAE INFECTIONS / * diagnosis / complications
TUMOR VIRUS INFECTIONS / * diagnosis / complications
CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA / * virology
CERVIX NEOPLASMS / * virology
DNA, VIRAL / analysis
POLYMERASE CHAIN REACTION
HUMAN (check tag)
FEMALE (check tag)

•

Isolation of cowpea mosaic virus from various legumes.
COWPEA MOSAIC VIRUSES / * isolation & purification
LEGUMES / * virology

Jeśli praca omawia genetykę wirusa towarzyszącego infekcji naleŜy przydzielić
określnik --genetyka do nazwy wirusa, a --wirusologia do nazwy infekcji.
Określnik --genetyka z nazwą infekcji odnosiłby się do genetyki pacjenta.
Przykład:
•

Complete nucleotide sequence of a hepatitis B virus DNA derived
from a patient
with hepatitis B.
HEPATITIS B VIRUS / * genetics
DNA, VIRAL / * chemistry
HEPATITIS B / * virology
BASE SEQUENCE
MOLECULAR SEQUENCE DATA
(nie: HEPATITIS B / * genetics)

PoniewaŜ --mikrobiologia jest określnikiem nadrzędnym wobec --wirusologii
moŜe być uŜyta jeśli publikacja omawia wirusy razem z innymi
mikroorganizmami.
Przykład:

•

Demonstration of Ureaplasma urealyticum, Malassezia furfur and
cytomegaloviruses
on the skin of preterm neonates.
UREAPLASMA UREALYTICUM / * isolation & purification
MALASSEZIA / * isolation & purification
CYTOMEGALOVIRUS / * isolation & purification
SKIN / * microbiology / virology
INFANT, PREMATURE / * microbiology/ virology
HUMAN (check tag)
INFANT, NEWBORN (check tag)

Określnik jest dozwolony z nazwami organizmów: z bezkręgowcami z kategorii
B1, bakteriami z kategorii B3, glonami i grzybami (B2 i B5), choć w zakresie
stosowania ich nie wymieniono oraz z nazwami zwierząt i roślin wyŜszych.
Bakteriofagi, czyli wirusy bakteryjne są indeksowane przy uŜyciu określnika -wirusologia z nazwą zakaŜonej bakterii.
Przykład:
•

Streptococcus pneumoniae bacteriophages share an extremely
conserved DNA
fragment.
STREPTOCOCCUS PHAGES / * genetics
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE/ virology
DNA, VIRAL / * chemistry
* CONSERVED SEQUENCE
BASE SEQUENCE
(MOLECULAR SEQUENCE DATA jeśli dotyczy sekwencji 9 lub
więcej zasad)
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