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Scope 
Note 

Used with chemicals, drugs, and endogenous substances to indicate 
substances or agents which counteract their biological effects by any 
mechanism. 

Annotation 
subhead only; for exogenous & endogenous substances; do not confuse 
with / agonists; see MeSH scope note in Introduction; indexing policy: 
Manual 19.8.8; DF: /antag or /AI 

 
  
Poradnik stosowania i przykłady         
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.8 
 

Określnik stosowany z nazwami substancji chemicznych, leków i substancji 
endogennych wskazujący substancje lub czynniki, które przeciwdziałają 
skutkom biologicznym tych substancji przy pomocy jakiegokolwiek 
mechanizmu. Stosując ten określnik naleŜy być bardzo ostroŜnym w 
dopasowaniu go do właściwej substancji - jest to często mylone. Lek, który 



działa antagonistycznie naleŜy indeksować z określnikiem --farmakologia, 
podczas gdy związek, na który jest wywierane działanie antagonistyczne naleŜy 
łączyć z określnikiem --antagoniści i inhibitory. 

Przykłady: 

• Reserpine antagonism of acetylcholine.  

     ACETYLCHOLINE / * antagonists & inhibitors 
     RESERPINE / * pharmacology 

 

• Chlorpromazine inhibition of norepinephrine. 

NOREPINEPHRINE / * antagonists & inhibitors  
CHLORPROMAZINE / * pharmacology 

 

• Blockade of the NMDA receptor by MK-801. 

RECEPTORS, N-METHYL-D-ASPARTATE / * antagonists 
& inhibitors  

MK-801 / * pharmacology 

 

W MeSH istnieje deskryptor DRUG ANTAGONISM, ale jest zarezerwowany 
jedynie dla ogólnych publikacji. 

Przykład:  

• Drug antagonism as a cause of drug resistance. 

    * DRUG ANTAGONISM 
    * DRUG RESISTANCE 

 

Uwaga - naleŜy uwaŜnie rozróŜniać pojęcie antagoniści od agoniści (i w ślad za 
tym odróŜniać określniki). 

 
 
Tł. i oprac. Jolanta Cieśla 
Biblioteka Medyczna  
Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum    
 


