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Scope 
Note 

Used with organs, regions, tissues, or organisms and physiological and 
psychological processes for the effects of drugs and chemicals. 

Annotation 
subhead only; for effect of exogenously administered drugs & chemicals; 
includes their mechanism of action; see MeSH scope note in Introduction; 
indexing policy: Manual 19.8.25; DF: /drug eff or /DE 

 
  
Poradnik stosowania i przykłady         
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.25 
 

Określnik stosowany z nazwami narządów, części ciała, tkanek i organizmów 
oraz procesów fizjologicznych lub psychologicznych w odniesieniu do wpływu 
na nie leków i środków chemicznych.  

Kiedy stosuje się ten określnik wraz z nazwą narządu lub organizmu, z 
terminem fizjologicznym lub psychologicznym, w uzupełnieniu buduje się takŜe 
hasło: nazwa leku lub substancji chemicznej wywołującej dany efekt i 



zazwyczaj określnik --farmakologia. Sporadycznie, zamiast farmakologii moŜe 
być wykorzystany jeden z określników podrzędnych do niej w drzewie 
hierarchicznym określników. 

Przykłady: 

• Effect of penicillin G on the heart.  

   HEART / * drug effects 
   PENICILLIN G / * pharmacology 

 

• Effect of penicillin G on the fetus.  

   FETUS / * drug effects 
   PENICILLIN G / * pharmacology 

 

• Response of Treponema pallidum to penicillin G. 

   TREPONEMA PALLIDUM / * drug effects 
   PENICILLIN G / * pharmacology 

 

• Effect of promazine on learning.  

   LEARNING / * drug effects 
   PROMAZINE / * pharmacology 

 

• Effects of the amobarbital test on memory and the EEG in epileptic 
patients. 

   AMOBARBITAL / * diagnostic use 
   MEMORY / * drug effects 
   EEG / * drug effects 
   EPILEPSY / * physiopathology 

 

Określnik --wpływ środków chemicznych jest dozwolony równieŜ z nazwami 
enzymów, białek i kwasów nukleinowych: 

 

• Effects of cycloheximide on DNA, C5a peptidase, and proteins in 
Streptococcus pyogenes. 

   CYCLOHEXIMIDE / * pharmacology 



   STREPTOCOCCUS PYOGENES / * drug effects / genetics / 
enzymology 
   DNA, BACTERIAL / * drug effects 
   BACTERIAL PROTEINS / * drug effects 
   C5a peptidase / * drug effects 
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