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         czynności narządów i tkanek oraz zaburzenia fizjologiczne w 
         stanach chorobowych. 
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Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser     
        

 

 

Scope 
Note 

Used with organs, tissues, and cells of unicellular and multicellular 
organisms for normal function. It is used also with biochemical substances, 
endogenously produced, for their physiologic role. 

Annotation 

subhead only; normal "function" only: for function in disease use / 
physiopathology; with endogenous chemicals only, for their physiologic role; 
see MeSH scope note in Introduction; indexing policy: Manual 19.8.55; DF: 
/physiol or /PH 

 
  
Poradnik stosowania i przykłady         
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.55 
 

 
Określnik stosowany z nazwami narządów, tkanek i komórek organizmów 
jedno- i wielokomórkowych w odniesieniu do ich prawidłowej czynności. 



Stosuje się go takŜe z nazwami substancji biochemicznych, endogennych w 
odniesieniu do ich roli fizjologicznej. 
UŜycie określnika jest ograniczone do publikacji na temat prawidłowej 
czynności. Dla oddania zaburzeń czynnościowych stosuje się określnik --
patofizjologia. 
  
Przykłady: 

• Liver function.  

 LIVER / * physiology 

  

• Effect of pregnancy on the liver.   

 LIVER / * physiology 
 PREGNANCY / * physiology 

  

• Changes in cerebral metabolism during mental tasks.  

 BRAIN / * metabolism 
 MENTAL PROCESSES / * physiology  

  

• Role of insulin in body weight regulation.   

 BODY WEIGHT / * physiology  
 INSULIN / * physiology 

  

• Effects of endogenous serotonin in labor.  

 SEROTONIN / * physiology 
 LABOR / * physiology 

  
 
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w ostatnich dwóch przykładach powyŜej terminy z 
kategorii D są związkami endogennymi, dla których --fizjologia jest 
dozwolonym określnikiem. Trzeba pamiętać, Ŝe --fizjologia jest zarezerwowana 
dla roli związku w organizmie. Kluczem do właściwego przydzielania określnika 
--fizjologia z terminami z kategorii D będą słowa występujące w publikacji takie 
jak „czynność…”, „fizjologia…”, „rola w…”, „endogenny” etc. 
 
Substancje, dla których --fizjologia jest określnikiem dozwolonym mogą 
równieŜ być podawane jako leki i mogą wpływać na procesy fizjologiczne. W 
takich przypadkach lek powinien być indeksowany w połączeniu z określnikiem 
--farmakologia (nie --fizjologia), a proces fizjologiczny z określnikiem --wpływ 
środków chemicznych. 
 
Przykład: 



 

• Effects of intravenous serotonin on heart rate in labor.  

SEROTONIN / * pharmacology / administration and dosage  
HEART RATE / * drug effects 
LABOR / * drug effects / physiology 
INJECTIONS, INTRAVENOUS  
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