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Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser     
        

 

 

Scope 
Note 

Used with microorganisms, viruses, and parasites for studies of their ability 
to cause disease in man, animals, or plants. 

Annotation 

subhead only; for the potential ability of micro-organisms or parasites to 
cause disease in man, animal, or plant under specified conditions: not for 
specific infections; includes virulence; see MeSH scope note in Introduction; 
indexing policy: Manual 19.8.51; DF: /pathogen or /PY 

 
  
Poradnik stosowania i przykłady         
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.51 
 

Określnik stosowany z nazwami mikroorganizmów, wirusów i pasoŜytów w 
odniesieniu do badań nad ich zdolnością do wywołania choroby u ludzi i 
zwierząt. 

Ten określnik powinien być zarezerwowany dla publikacji omawiających 
zdolność, jak równieŜ niezdolność do wywołania zmian chorobowych przez dany 
organizm (jego zjadliwość lub patogenność). Dotyczy takŜe badań wykonanych 
in vitro.  



Przykłady: 

• Fatal Streptococcal infections caused by a new strain of 
Streptococcus group A;  how has the organism's virulence 
changed in the last 10 years?  

 STREPTOCOCCAL INFECTIONS / * microbiology / mortality 
 STREPTOCOCCUS GROUP A / * pathogenicity 
 VIRULENCE  

  

• Studies to determine if Mycobacterium bovis isolated from cases 
of bovine  tuberculosis is pathogenic to humans.  

 MYCOBACTERIUM BOVIS / * pathogenicity / isolation and 
purification 
 TUBERCULOSIS, BOVINE / * microbiology 
 CATTLE (check tag)  
 ANIMAL (check tag)  
 HUMAN (check tag)  

  

Nie naleŜy przydzielać określnika --chorobotwórczość jedynie dlatego, Ŝe uŜyto 
słowa „chorobotwórczy” dla zaznaczenia, Ŝe występuje infekcja u pacjenta lub 
zwierzęcia. Jeśli brak omówienia zdolności danego organizmu do wywołania 
infekcji naleŜy w indeksowaniu uŜyć terminu typu „infekcja organizmu”, na 
przykład ESCHERICHIA COLI INFECTIONS.  

Przykład: 

• Epidemiology of pathogenic Escherichia coli in Poland.  

 (Brak omówienia organizmu, jedynie opis infekcji)     

 ESCHERICHIA COLI INFECTIONS / * epidemiology 
 POLAND / epidemiology 
 (nie ESCHERICHIA COLI / * pathogenicity)  

  

Określnik --chorobotwórczość nie powinien być uŜywany do oddania pojęcia 
infekcji w sytuacji, gdy brak deskryptora łączącego pojęcia typu „infekcja 
organizmu”. W takiej sytuacji naleŜy przydzielić nazwę organizmu (IM) bez 
określnika i dodać najbliŜszy znaczeniowo, najbardziej szczegółowy termin typu 
„infekcja organizmu” dostępny w MeSH (równieŜ IM). 

Przykład: 

• Gardnerella infections.  

 * GARDNERELLA  
 * BACTERIAL INFECTIONS  
 (nie GARDNERELLA / * pathogenicity)  
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