
A könyv tömören és világosan tárgyalja az orvosi latin nyelvi ismereteket, 
ezáltal megkönnyíti az egészségügyi szakmai tantárgyakban elôforduló latin szavak 
értelmezését és használatát.
Vázlatos formában tartalmazza az anatómiai szervrendszerek alapvetô latin szókincsét 
és a hozzájuk tartozó gyakori megbetegedésekkel, vizsgálatokkal kapcsolatos klinikai 
terminológiát, valamint az orvosi latin nyelvben szükséges nyelvtani ismereteket. 
A vázlatpontokba rendezett szöveg, a kulcsszavak kiemelése, a tananyag táblázatokba 
foglalása gyorsan áttekinthetôvé teszi az ismeretanyagot és megkönnyíti 
a tananyag elsajátítását. 
Minden fejezetet gyakorló feladatok zárnak.
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a-, an- nélküli, -talan, -telen (fosztóképző), (szókezdő 
elem)

ab- (ab) -tól, -től, eltérő, (szókezdő elem)
abdomen, -inis n (abdomen) has
abdominalis, -e (abdominalisz) hasi, hassal kapcsolatos
abducens, -ntis (abducens) távolító, elvezető
abductio (abdukció) távolítás a testtől
abductor, -oris m (abduktor) távolító
aberratio (aberráció) a normálistól eltérő állapot
ablatio, -onis f (abláció) leválasztás, leválás
ablativus, -i m (ablatívusz) határozó eset
abnormalis 2 (abnormális) normálistól eltérő, rendellenes
abortus habitualis (abortusz habituális) szokványos vetélés
abortus- us m (abortusz) művi vetélés
abrasio (abrázió) horzsolás a bőrön
absolutus 3 (abszolutusz) teljes, feltétlen
abstinentia (absztinencia) tartózkodás valamitől pl. alkoholtól
absurdus 3 (abszurdusz) képtelen, rossz
abusus (abúzus) mértéktelen fogyasztás, túlzásba vitel
accessorius 3 (acesszóriusz) járulékos, kiegészítő 
accusativus, -i m (akkuszatívusz) tárgyeset 
acer, acris, acre (ácer, ákrisz, ákre) éles, hegyes
acetil-kolin (acetil-kolin) ingerületátvivő anyag idegrendszernél
acne vulgaris (akne vulgárisz) közönséges pattanás
acromegalia (akromegalia) felnőttkorban a növekedésihormon 

túltermelődése miatt a test végrészeinek 
megnagyobbodása

acromion, -ii n (akromion) vállcsúcs
actio, -nis f (akció) cselekvés, hatás, eljárás
acusticus 3 (akusztikus) hallással kapcsolatos
acutus 3 (akut) heveny, gyors lefolyású
ad-  (ad) hozzá-, oda- (szókezdő elem)
ad acta (ad akta) iratokhoz (lezárt ügy esetén)
ad hoc (ad hok) erre az esetre, ehhez
ad usum externum (ad uzum externum) külső használatra
ad usum internum (ad uzum internum) belső használatra
adaptatio (adaptáció) alkalmazkodás
addictologia (addiktológia) szenvedélybetegekkel foglalkozó tudományág
Addison-kór (Addizon –kór) mellékvesekéreg csökkent hormontermelése 

miatt kialakuló betegség
adductio, -onis f (addukció) közelítés
adductor, -oris m (adduktor) közelítő
aden- (aden-) mirigy-
adenitis, -tidis f (adenitisz) mirigygyulladás
adenocarcinoma, -atis n (adenokarcinóma) rosszindulatú mirigydaganat
adenographia (adenográfia) mirigy röntgenvizsgálata



adenohypophysis (adenohipofízis) agyalapi mirigy elülső lebenye
adenoidectomia, -ae f (adenoidektómia) garatmandula műtéti eltávolítása
adenoma, -tis n (adenóma) mirigyhám eredetű jóindulatú daganat
adenomatosus polyp (adenomatózus polip) bélnyálkahártya kocsonyás daganata
adenomegalia (adenomegália) mirigynagyobbodás
adhaesio (adhézió) kóros összenövés, összetapadás
adiectivum, -i n (adjektívum) melléknév
adipectomia (adipektómia) a zsírszövet műtéti eltávolítása
adnexectomia (adnexektómia) a méh függelékeinek eltávolítása
adolfactorius (adolfaktóriusz) szaglólebenyhez tartozó
adrenalin (adrenalin) ingerületátvivő anyag, mellékvesevelő hormon
-aemia (émia) vérűség (szóvégi elem)
aër, -is m (áer) levegő
aerosol (éroszol) gázzal porlasztott apró oldatcseppek
aetiologia (etiológia) kóroktan, a betegség eredetére, okaira irányuló 

ismeretek
affectus, -us m (affektus) érzés, hangulat
afferens, -ntis (afferens) központ felé vivő
ala, -ae f (ala) szárny
albino (albínó) teljesen festékmentes
albus 3 (albusz) fehér
alcoholum, -i n (alkoholum) alkohol
-algia (algia) fájdalom
algo- (algo-) fájdalom
algogen (algogén) fájdalomkeltő
algomenorrhoea (algomenorrhea) fájdalmas menstruáció
algophobia (algofóbia) fájdalomtól való kóros félelem 
algospasmus (algospazmus) fájdalmas izomgörcs
alguria (algúria) fájdalmas vizeletürítés
alopecia, -ae f (alopecia) kopaszság
altus 3 (altusz) magas
alveolus, -i m (alveolus) léghólyagocska
ambulancia (ambulancia) járóbeteg rendelés
amenorrhoea, -ae f (amenorrea) havivérzés elmaradása, vérzéshiány
amicitia, -ae f (amicicia) barátság
amnesia (amnézia) emlékezetkiesés
amniocentesis, -is f (amniocentézis) magzatvíz lecsapolása
amo 1 –avi, atum (ámo) szeret, kedvel
ampulla, -ae f (ampulla) üvegtartály injekciós oldatok számára
amputatio (amputáció) egy testrész vagy szerv distalis részének végleges 

eltávolítása
anaciditas (anaciditás) gyomorsósav teljes hiánya
anaciditas sósavhiány a gyomornedvben
anacusis, -is f (anakúzis) süketség
anaemia, ae f (anémia) vérszegénység
anaesthesia (anesztézia) érzéketlenség a bőrben
analgeticum, -i n (analgetikum) fájdalomcsillapító
anamnesis (anamnézis) kórelőzmény
anastomosis, -is f (anasztomózis) erek közötti összeköttetés



anatomia, -ae f (anatómia) bonctan
anconeus (ankóneusz) könyökkel kapcsolatos, kampó
andr- (andr-) hím-, férfi-  (szókezdő elem)
andrologia (andrológia) férfi nemi szervekkel foglalkozó tudományág
andropausa (andropauza)  here hormontermelésének jelentős csökkenése 
androtrichia (androtricia) férfias szőrzet kialakulása nőkön
anestesiologia (aneszteziológia) műtéti érzéstelenítéssel foglalkozó tudományág
aneurysma, atis n (aneurizma) verőértágulat egy kis szakaszon
angi- (angi) ér-
angialgia, -ae f (angialgia) érfájdalom
angiectasia, -ae f (angiektázia) értágulat
angiectomia, -ae f (angiektómia) érszakasz műtéti eltávolítása
angina, -ae f (angina) szorító jellegű fájdalom, torokgyulladás
angiographia (angiográfia) érrendszer kontrasztanyagos röntgenvizsgálata
angiologia (angiológia) érbetegségek gyógykezelésével foglalkozó 

tudományág
angioma, -atis n (angióma) érdaganat
angiomalacia, -ae f (angiomalácia) az érfal lágyulása
angiosarcoma (angioszarkóma) érdaganat (rosszindulatú)
angiostenosis (angiosztenózis) érszűkülés
angulus, -i m (angulusz) szöglet
animus, -i m (animusz) lélek
ankyl-  (ankil) összenövés (szókezdő elem)
ankylodactylia (ankilodaktília) a kéz vagy a láb ujjainak összenövése
ankyloglossia (ankiloglosszia) nyelvlenövés
ankylosis (ankilózis) ízületi merevség
anomalia (anomália) rendellenesség
anomalus 3 (anomálusz) rendhagyó 
anonymus (anonímusz) ismeretlen
anoxia, -ae f (anoxia) oxigénhiány
ante- (ante) előre-, előtt
ante diem (ante diem) idő előtt
antebrachium, -ii n (antebrákhium) alkar
anteflexio (anteflexió)  előrehajlás, előrehajlítás
anterior, -ius (anterior) elülső
anterolateralis 2 (anterolaterális) elülső-oldalsó 
anteversio (anteverzió) előredőlés
antiarrhythmias (antiarritmiás) szívritmuszavarokat megszüntető szer
antiasthmaticum, -i n (antiasztmatikum) asztmaellenes szer
antibioticum, -i n (antibiotikum)  szervezetbe jutott kórokozókat elpusztító szerek
anticoaguláns, -ntis (antikoaguláns)  véralvadásgátló szer
anticoncipiens, -ntis (antikoncipiens) fogamzásgátló szer
antidepressáns (antidepresszáns) depresszió ellenes 
antidiabeticum (antidiabetikum) vércukorszintcsökkentők
antidiureticum, -i n (antidiuretikum) vízhajtók
antidotum, -i n (antidótum) ellenszer
antiemeticum, -i n (antiemetikum) hányáscsillapító
antiepilepticum  (antiepileptikum) epilepszia ellenes szer



antigen (antigén) immunválaszt kiváltó anyag
antihistamin (antihisztamin) hisztaminhatást gátló, allergia ellenes
antihypertensiv  (antihipertenzív) vérnyomáscsökkentő
antimycoticum, -i n (antimikotikum) gombaellenes szer
antineuralgicum (antineuralgikum) ideggyulladás és fájdalomcsillapító
antiphlogisticus 3 (antiflogisztikus)  gyulladáscsökkentő
antipyreticum, -i n (antipiretikum) lázcsillapító
antirheumaticum (antireumatikum) reuma elleni szer
antisepticum, -i n (antiszeptikum) fertőtlenítő
antituberculoticum, -i n (antituberkulotikum) TBC kórokozó (mycobacterium) ellenes
antiviralis (antivirális)  vírusellenes
anulus, -i m (anulusz) gyűrű
anuria (anúria) vizeletkiválasztás megszűnése
anus praeternaturalis (ánusz préternaturálisz) kihelyezett végbélnyílás
anus, -i m (ánusz) végbélnyílás
aorta, -ae f (aorta) főütőér, a bal kamrából kiinduló legnagyobb 

átmérőjű artériás ér
aortostenosis, -is f (aortosztenózis) aortaszűkület
apex, -icis m (apex) csúcs
apnoe, -is f (apnoé) a légzés leállása 
apoplexia, -ae f (apoplexia) agyvérzés
apotheca, -ae f (apotéka) gyógyszertár
apparatus, -i m (aparátus) készülék
appendectomia, -ae f (appendektómia)  féregnyúlvány eltávolítása
appendicitis, -tidis f (appendicitisz) féregnyúlvány-gyulladás
appendix vermiformis (appendix vermiformisz)  féregnyúlvány
appendix, -icis f (appendix) függelék, nyúlvány
aqua, -ae f (akva) víz
arachnoidea, -ae f (araknoidea) pókhálóhártya
arbor, -is f (arbor) fa
arcus, -us m (árkusz) ív
arrector, -oris m (arrektor) felegyenesítő
arteria, -ae f (artéria) verőér
arteriosclerosis, -is f (arterioszklerózis) érelmeszesedés
arteriovenosus, (arteriovenózus) artériás és vénás érrel kapcsolatos
arthralgia (artralgia) ízületi fájdalom
arthritis, -tidis f (artritisz) ízületigyulladás
arthropathia (artropátia) ízületi bántalom
arthroscopia (artroszkópia) ízület tükrözéses vizsgálata
arthrosis, -is f (artrózis) ízületi porckopás
articularis 2 (artikuláris) ízületi
articulatio, -onis f (artikuláció) ízület
arytaenoideus 3 (aritenoideusz) kannaszerű
ascendens, -entis (aszcendens) felszálló, felfelé haladó
aspiratio (aspiráció) félrenyelés, idegen anyag a légutakba jut
asthma, -atis n (asztma) allergiás alapon kifejlődő rohamokban jelentkező 

nehézlégzés
ataxia, -ae f (ataxia)  mozgáskoordináció zavara
atherosclerosis, -is f (ateroszklerózis) érelmeszesedés erőteljes plakk -képződéssel



atipusos (atípusos) nem tipikus, nem jellegzetes
atlantoaxialis 2 (atlantoaxiális) az első és a második nyakcsigolyával kapcsolatos
atlantooccipitalis (atlantookcipitális) első nyakcsigolyával és a nyakszirtcsonttal 

kapcsolatos
atresia (atrézia) teljes elzáródás a bélben
atrium, -ii n (átrium) pitvar
audi(o)- (audio) hallás (szókezdő elem)
audiometria (audiometria) hallás vizsgálata
auditus, -us m (auditusz) hallás
auricula, -ae f (aurikula) fülecske, fülcse
auris, -is f (aurisz) fül
auscultatio (auszkultáció) hallgatódzás
autonom (autonóm) független, akarattól független
axilla, –ae f (axilla) hónalj
axillaris 2 (axilláris) hónalji
axon,- onos m (axon) az idegsejt hosszú nyúlványában található 

tengelyfonál
azygos (azigosz) páratlan
bacteriuria, -ae f (bakteriúria) baktériumokat tartalmazó vizelet
balanitis, -tidis f (balanitisz) a makk gyulladása
basalis (bazális) alappal kapcsolatos, alapi
basilaris 2 (bazilárisz) alapi
basis, -is f (bázisz) alap, fenék rész
bellum, -i n.(bellum) háború
bene (bene) jól
benignus 3 (benignusz) jóindulatú
bestia, -ae f (bestia) állat
bi- (bi) két-, kettős (szókezdő elem)
biceps, bicipitis, (bicepsz) kétfejű
biconcáv (bikonkáv) mindkét oldalán homorú
biconvex (bikonvex) mindkét oldalán domború
bicuspidalis, -e (bikuszpidális) kéthegyű
bifurcatio, -onis f (bifurkáció) kétfelé ágazás
bilateralis 2 (bilaterális) kétoldali
bilis, -is f (bilisz) epe (csak a májepe és a bélbe kerülő epe 

elnevezése)
biopsia (biopszia) szövetminta vétel kórszövettani vagy 

mikroszkópos vizsgálat céljából 
bipara (bipara) másodszor szülő nő
blast(o)- (blaszt) csíra (szókezdő elem)
blastoma (blasztóma) daganat
bonus 3 (bónusz) jó  
Bowman-tok a vesében lévő érgomolyagot burkoló tok
brachialis 2 (brahiálisz) kari, karral kapcsolatos
brachiocephalicus 3 (brahiokefalika) karhoz és fejhez tartozó
brachium, -ii n (brákhium) kar
brady- (bradi)  lassú (szókezdő elem)
bradycardia (bradikardia) lassú szívverés, alacsony pulzusszám
bradyphagia (bradifágia) kórosan lassú evés



bradyphrenia (bradifrénia) a gondolkodási folyamat lassulása
bradypnoe (bradipnoé) alacsony légzésszám, ritka légvétel
brevis 2 (brévisz) rövid
bronchitis, -tidis f (bronhitisz) hörgőgyulladás
bronchialis 2 (bronhiális) hörgőcskéhez tartozó
bronchiolus, -i m (bronhiólus) kicsi hörgő, hörgőcske
bronchográfia (bronhográfia) a hörgők kontrasztanyagos röntgenvizsgálata
bronchopneumonia(bronhopneumónia) gócos tüdőgyulladás
bronchopulmonalis 2 (bronhopulmonális) hörgővel és tüdővel kapcsolatos
bronchoscopia (bronhoszkópia) hörgőtükrözés
bronchostenosis (bronhosztenózis hörgőszűkület
bronchus, -i m (bronhus) hörgő
bronchuscarcinoma (bronhuskarcinóma) a hörgő rosszindulatú, hámszövet eredetű 

daganata
bucca, -ae f (bukka) pofa, arc
buccinator (bukkinátor) arccal kapcsolatos
bulbus, -i m (bulbusz) golyó, hagyma
bulla, -ae f (bulla) hólyag (1cm-nél nagyobb)
bullosus 3 (bullozusz) hólyagos
bursa, -ae f (burza)  ízületi nyálkatömlő, zacskó
bypass (bájpássz) áthidalás, a szűkült vagy elzáródott ér áthidalása 
caecum, -i n (cékum) vakbél
caecus 3 (cékusz) vak
calcaneus, -i m (kalkaneusz) sarokcsont 
calcificatio (kalcifikáció) elmeszesedés, valamely szövet megkeményedése 

kalciumsók lerakódása miatt
calcipenia (kalcipénia) a kalcium mennyiségének csökkenése a csontban
callosus 3 (kallózusz) kérges
canalis, -is m (kanálisz) csatorna
cancer- (kancer-) rák-
cancerogen (kancerogén) rákkeltő
cancerophobia,-ae f (kancerofóbia) kóros félelem a rákos megbetegedéstől
cancerosus (kancerózus) rákos
cancroid (kankroid) rákszerű
capillaris, -is f (kapilláris) hajszálér
capsula, -ae f (kapszula) tok, gyógyszertok
caput, -itis n (kaput) fej
carcin- (karcin) rák (szókezdő elem)
carcinogen (karcinogén) rákkeltő
carcinogenesis (karcinogenezis) rákfejlődés
carcinoma colontos (karcinóma kolontosz) vastagbélrák
carcinoma oesophagei (karcinóma özofágei) nyelőcsőrák
carcinoma oris (karcinóma órisz)  szájüregi rák
carcinoma pancreatis (karcinóma pankreátisz) hasnyálmirigy rosszindulatú daganata
carcinoma recti (karcinóma rekti) végbélrák
carcinoma ventriculi (karcinóma ventrikuli)  gyomorrák (hám eredetű rosszindulatú daganat)
carcinoma, -atis n (karcinóma) rosszindulatú daganat (hámszövetből indul)
carcinomatosis (karcinomatózis) elrákosodás, áttételekkel
cardi- (kardi) szív- (szókezdő elem)



cardia, -ae f (kardia) gyomorszáj, 2. szív  
cardialis 2 (kardiális) szívvel kapcsolatos, szívhez tartozó
cardiectasia, -ae f (kardiektázia) szívtágulat
cardinalis 2 (kardinális) sarkalatos
cardiologia, -ae f (kardiológia) szívgyógyászat
cardiomalacia, -ae f (kardiomalácia) a szívizom lágyulása
cardiomegalia, -ae f (kardiomegália) szívnagyobbodás
cardiomyopathia (kardiomiopátia) szívizombántalom
cardioplastica, -ae f (kardioplasztika) gyomorszáj plasztikai műtéte
caries dentium (káriesz dentium) fogszuvasodás
caries, -ei f (kariesz) fogszuvasodás
carotis, -tidis f (karotisz) fejverőér
carpus, -i m (kárpusz) kéztő
cartilago, -ginis f (kartilágó) porc
casus, -us m (kázusz) eset
cataracta, -ae f (katarakta) szürkehályog
cauda, -ae f (kauda) farok
caudalis 2 (kaudális) farki irány, alsó, farokcsigolyához közeli
causa, -ae f (kauza) ok
cave! (káve!)  óvakodj!, kerüld!
cavum thoracis (kávum tóracisz) mellüreg
cavum, -i n (kávum) üreg
cavus 3 (kávusz) üreges, üres 
cella, -ae f (cella) sejt, fülke
cellula, -ae f (cellula) sejt
centralis 2 (centrális) központi
cephalgia, -ae f (kefalgia)  fejfájás
cephalicus (kefalikusz) fejhez tartozó
ceratitis (keratitisz) szaruhártya-gyulladás
cerebellum, -i n (cerebellum) kisagy
cerebralis 2 (cerebrális) agyvelői, agyvelővel kapcsolatos
cerebrospinalis 2 (cerebrospinális) agyi-gerincvelői
cerebrum, -i n (cerebrum) nagyagy
cerumen, -inis n (cerumen) fülzsír
cervicalis 2 (cervikális) nyaki
cervicalis carcinoma (cervikális karcinóma) méhnyakrák
cervicitis, -tidis f (cervicitisz) méhnyakgyulladás
cervicobrachialgia (cervikobrahialgia)  nyakból a felső végtagba kisugárzó fájdalom 
cervix, -icis f (cervix) nyak
ceterus 3 (ceterusz) többi, más
chirurgia (kirurgia) sebészet
chole- (kole)  epe- (szókezdő elem)
cholecystalgia (kolecisztalgia) epehólyag fájdalom
cholecystectomia, -ae f (kolecisztektómia) epehólyag eltávolítása
cholecystitis, -tidis f (kolecisztitisz) epehólyag-gyulladás
cholecysta, -ae f (koleciszta) epehólyag
choledochus, -i m (koledokusz) epevezeték
cholelythiasis, -is f (kolelítiázis) epekövesség



cholerrhagia, -ae f (kolerrágia) epefolyás
cholesterinaemia, -ae f (koleszterinémia)  kórosan magas koleszterinszint a vérben
chondr-  (kondr)  porc- (szókezdő elem)
chondrectomia (kondrektómia)  a porc műtéti eltávolítása
chondritis (kondritisz)  porcgyulladás
chondrocyta (kondrocita)  porcsejt
chondrogen (kondrogén) porc eredetű
chondroma, -atis n (kondróma)  porcdaganat (jóindulatú)
chondromalacia, -ae f (kondromalácia) porcszövet lágyulása
chondroplasia (kondroplázia) porcképződés
chondroplastica (kondroplasztika) a porc plasztikai műtéte
chondros (kondrosz) porc
chondrosarcoma (kondroszarkóma) rosszindulatú porcdaganat
chorioidea, -ae f (koroidea) érhártya
chronicus 3 (krónikus) idült, lassú lefolyású, hosszan tartó
chylus, -i m (kílusz) bélcsatornából származó nyiroknedv
ciliaris, -e (ciliáris) szempillához tartozó, csillószőrös
cilium, -ii n (cílium) szempilla, csillószőr, csilló
cingulum, -i n (cingulum) öv
circulatio, -onis f (cirkuláció) keringés
circulus,-i m (cirkulusz) kör, gyűrű
circum- (cirkum)  körül- (szókezdő elem)
circumcisio (cirkumcízió) körülmetélés
circumductio (cirkumdukció) kőröző mozgás 
circumferentia (cirkumferencia) a test kerülete
cirrhosis, -is f (cirózis) májzsugorodás
citus 3 (citusz) gyors
civis, -is m., f.(civisz) polgár
classis, -is f (klasszis) osztály, nép 
claudicatio intermittens: időszakos sántítás
clavicula, -ae f (klavikula)  kulcscsont
clitoris, -idis f (klitorisz) csikló
coccygealis 2 (kokcigeális) farkcsonti, farokcsigolyával kapcsolatos
cochlea, -ae f (kokhlea) csiga, fülcsiga
coeliacia (cöliákia) lisztérzékenység
coeliacus 3 (cöliákusz) hasüreghez tartozó
colica (kólika) epegörcs
colitis ulcerosa (kólitisz ulceróza) fekélyes vastagbélgyulladás
colitis, -tidis f (kólitisz) vastagbélgyulladás
collateralis 2 (kollaterális) oldalsó, mellékágakból ellátott
collum, -i n (kollum) nyak 
colon, -i n (kólon) vastagbél 
colonoscopia (kolonoszkópia) vastagbéltükrözés
columna vertebralis (kolumna vertebralisz) gerincoszlop
columna, -ae f (kolumna) oszlop
coma, -atis n  (kóma) mély eszméletlenség
combustio  (kombuszció) égés
comedo (komedó) mitesszer



commotio cerebri (kommóció cerebri) agyrázkódás
communis 2 (kommunisz) közös
compactus 3  (kompaktusz) tömör
compatibilis 2 (kompatibilis) összeférő
complicatio, -nis f (komplikáció) szövődmény
compressio, -onis f (kompresszió) nyomás
computer-tomographia (kompjutertomográfia) röntgensugárral végzett számítógépes 

rétegvizsgálat
concentratus 3 (koncentrátusz) tömény oldat
concordia, -ae f (konkordia) egyetértés
conicotomia  (konikotómia) légutak sebészi megnyitása
coniugatio, -onis f (konjugáció) igeragozás
conjunctiva, -ae f (konjuktíva) kötőhártya
conjunctivitis, -tidis f (konjuktivitisz) kötőhártya-gyulladás
consilium, -ii n (konzílium) orvosi megbeszélés
contractio, -onis f (kontrakció) összehúzódás, izomösszehúzódás
contusio cerebri (kontúzió cerebri) agyzúzódás
contusion- onis f (kontúzió) zúzódás
convulsio, -onis f  (konvulzió)  görcs
convulsivus 3 (konvulszivusz) görcsös
cor, cordis n. (kor, kordisz) szív
coracobrachialis (korakobrahiálisz) hollócsőrnyúlvánnyal és karral kapcsolatos
corium, -ii n (kórium) irha
cornea, -ae f (kornea) szaruhártya
cornu, -us n (kornu) szarv 
corona,-ae f (korona) koszorú, korona
coronarius 3 (koronáriusz) koszorús
corpus humanum (korpusz humánum) emberi test
corpus, -poris n (korpusz) test
correctio, -onis f (korrekció)  helyreigazítás, kijavítás
corruptus 3 (korruptusz) romlott
cortex, -ticis m (kortex) kéreg 
corticalis 2 (kortikális) kérgi
corticospinalis 2 (kortikospinális) agykérgi –gerincvelői
costa, -ae f (koszta) borda 
coxa, -ae f (koxa) csípő, csípőízület
cranialis 2 (kraniális) fej felőli, fejhez, koponyához tartozó
cranium cerebrale (kránium cerebrále) agykoponya
cranium viscerale (kránium viscerale) arckoponya
cranium, -ii n (kránium) koponya
cricoideus 3 (krikoideusz) gyűrűporc
crista, -ae f (kriszta) taraj
Crohn-betegség (krón –betegség) chronicus gyulladásos bélbetegség
crus, cruris n (krusz) szár
cryotherapia (krioterápia)  fagyasztásos kezelés
cubitus, -i m (kubitusz) könyök
cum laude (kum laude) dicsérettel
cura, -ae f (kúra) gyógyítás, gyógymód, kezelés



curatio (kuráció) gyógyítás
curativ (kuratív) gyógyító
curativus 3 (kuratívusz) terápiás, gyógy- 
curator, -oris m (kurátor) felügyelő, intéző
curo 1, -avi, -atum (kuró) gondoz, kezel
Cushing-syndroma (kusing szindróma) a mellékvesekéreg fokozott hormontermelése 

miatt kialakuló betegség
cuspidalis 2 (kuszpidális) hegyű, heggyel rendelkező
cutis, -is f (kutisz) bőr
cyanosis, -is f (cianózis) szederjesség, kékes-lilás elszíneződés a bőrön, 

nyálkahártyákon
cyclops (küklopsz) egyszemű pásztoróriás (mitológiában)
cyst- (ciszt-) húgyhólyag- (szókezdő elem)
cystectasia, -ae f (cisztektázia) húgyhólyagtágulat
cystectomia, -ae f (cisztektómia) cysta vagy húgyhólyag műtéti eltávolítása
cystitis, -tidis f (cisztitisz) húgyhólyaggyulladás
cystolithiasis, -is f (cisztolítiázis) húgyhólyagkövesség
cystoscopia (cisztoszkópia) húgyhólyag tükrözéses vizsgálata
cyt- (cit-) sejt- (szókezdő elem)
-cyta (cita) sejt (szóvégi elem)
cytogenesis, -is f (citogenezis) sejtfejlődés
cytologiai (citológia) sejttan
cytolysis, -is f (citolízis) sejtoldódás
cytostaticum, -i m (citosztatikum) sejtosztódást gátló szer
cytotoxicus 3 (citotoxikus) sejteket mérgező
dactylogramm (daktilogramm) ujjlenyomat
dativus, -i m (datívusz) részeshatározó eset
de facto (de fakto) tény szerint, tényszerűen
de iure (de júre) jog szerint
declinatio, -onis f (deklináció) névszóragozás
decoctum, -i n (dekoktum) főzet
decompensatio, -onis f (dekompenzáció) kiegyenlítődési zavar, már nem képes 

kompenzálni
decretum, -i n.(dekrétum) határozat
defaecatio, -onis f (defekáció) székletürítés
defectivus 3 (defektívusz) hiányos
defectus (defektus) hiba, fogyatékosság 2. lelki sérülés
défense musculaire (francia kifejezés: defansz 
müszküler)

hasizmok védekező működése hasi fájdalom 
vagy gyulladás esetén, deszka kemény has

deferens, -ntis f (deferens) levezető, kivezető
deltoideus 3 (deltoideusz) delta alakú
dendrit (dendrit) idegsejtnyúlvány
denervatio (denerváció) beidegzés nélkül maradt izom 
dens, dentis, dentium m (densz) fog
densitas (denzitás) sűrűség
dent- (dent-) fog- (szókezdő elem)
dentalgia, -ae f (dentalgia) fogfájás
dentalis 2  (dentális) foggal kapcsolatos
dentificatio (dentifikáció) fogképződés



dentinitis, -tidis f (dentinitisz) foggyulladás 
depo (depó) raktár, tároló
depolarisatio (depolarizáció) sejtmembrán potenciálváltozása
depressio, -onis f (depresszió) süllyesztés, lehúzás, 2. levert lelkiállapot
derm- (derm-) bőr- (szókezdő elem)
dermatitis, -tidis f (dermatitisz)  bőrgyulladás
dermatologia (dermatológia) bőrgyógyászat
dermatomycosis, -is f (dermatomikózis) bőrgombásodás
dermatoplastica (dermatoplasztika) bőrátültetés
dermatosis (dermatózis) bőrbetegség (nem gyulladásos)
dermatrophia (dermatrófia) bőrsorvadás
dermis (dermisz) bőr, irha
descendens, -ntis (deszcendens) leszálló, lefelé haladó
destillatus 3 (desztillátusz) desztillált
deviatio (deviáció) elhajlás, elferdülés
dexter3 (dexter) jobb 
diabetes insipidus (diabétesz inszipidusz)    antidiureticus hormon csökkent termelődése 

miatt a vizelet napi mennyiségének növekedése 
(20 liter is lehet)

diabetes mellitus (diabétesz mellitusz) cukorbetegség
diabetologia (diabetológia) cukorbetegség kezelésével foglalkozó 

tudományág
diagnosis, -is f (diagnózis) kórisme
diagnostica, -ae f (diagnosztika) a betegség felismerésének, vizsgálatának 

tudománya
diaphragma, -atis n (diafragma) rekeszizom
diaphragmaticus 3 (diafragmatikusz) rekeszizommal kapcsolatos
diarrhoea (diarré) hasmenés
diencephalon, -i n (dienkefalon) köztiagy
dies, -ei m (diesz) nap
diffusus 3 (diffúzusz) szétszórt, szétterjedt
digestorius 3 (digesztóriusz) emésztéssel kapcsolatos
digitus anularis (digitusz anulárisz) gyűrűsujj
digitus medius (digitusz médiusz) középsőujj
digitus minimus (digitusz minimusz) kisujj
digitus, -i m (digitusz) ujj
dilutus 3 (dilutusz) hígított
discopathia, -ae f (diszkopátia) porckorong-bántalom
discus hernia (diszkusz hernia) porckorong sérv
discus, -i m (diszkusz) korong
distalis 2 (disztális) törzstől, fejtől távolabbi
distorsio, -onis f (disztorzió) rándulás
diuresis (diurézis) vizelet-kiválasztás 
diverticulosis, -is f (divertikulózis) a bélfal izomzatán keresztül a nyálkahártya 

kiboltosulása
doctrina (doktrína) tudomány
dolor, -oris m (dolor) fájdalom
domina, -ae f (domina) úrnő
dominus, -i m (dominusz)  úr, gazda



domus, -us f (dómusz) ház, lakás
dopamin (dopamin) idegrendszernél ingerületátvivő anyag
dorsalfexio, -onis f (dorzálflexió) hajlítás háti irányban, hátrahajlás 
dorsalgia (dorzalgia) hátfájás
dorsalis 2 (dorszális) háti, háthoz tartozó, kézen kézháti, lábon lábháti
dorsum, -i n (dorzum) hát
dosis, -is f (dózis) adag
dragee (drazsé, fr) drazsé, cukorbevonatos tabletta
ductus deferens (duktusz deferens) ondóvezeték
ductus, -us m (duktusz) vezeték
duodenoscopia (duodenoszkópia) a patkóbél tükrözéses vizsgálata
duodenum, -i n (duodénum) nyombél, patkóbél
durus 3 (durusz) kemény
dyastole, -es f (diasztolé) a szívizom elernyedése, a szív ürege vérrel 

telődik
dys- (disz-) hibás-, zavart- (szókezdő elem)
dysfunctio (diszfunkció) működési zavar
dyshidrosis (diszhidrózis) verejtékmirigyek működési zavara
dyskinesia  (diszkinézia) mozgási zavar
dyslexia (diszlexia) olvasási képesség zavara
dysmenorrhoea, -ae f (diszmenorrea) havivérzészavar, fájdalmas menses
dyspepsia (diszpepszia) hasmenéssel járó emésztési zavar
dysphasia (diszfázia) szavak kiejtési zavara
dyspnoe, -es f (diszpnoé) nehézlégzés
dystrophia musculorum progressiva (disztrófia 
muszkulórum progresszíva)

az izmok folyamatosan romló sorvadása

ecce (ekce) íme
-ectomia (ektómia) -műtéti eltávolítás (szóvégi elem)
effector (effektor) végrehajtó (idegrendszernél, idegvégződés)
effektus (efektus) hatás
efferens, -entis (efferens) központi részből kivezető, perifériára vezető
electrocardiographia (EKG)
(elektrokardiográfia)

szívizom működésének vizsgálata

electroencephalographia (EEG) 
(elektroenkefalográfia)

agyhullámok vizsgálata

elektromyographia (elektromiográfia, EMG) a vázizom motoros egységeinek működését 
vizsgáló módszer.

elevatio (eleváció) emelés
embolia, -ae f (embolia) az ér elzáródása valamilyen anyag miatt
embolus (embólus) véráramba jutott sodródó, majd beékelődő vérrög
emesis, -is f (emezis)  hányás
emeticum (emetikum) hánytató
emphysema pulmonum (emfizéma) tüdőtágulat
emulsio, -nis f (emulzió) emulzió
encephalitis, -tidis f (enkefalitisz)  agyvelőgyulladás
encephalomalacia, -ae f (enkefalomalácia) agyvelőlágyulás
enchephalon, -i n (enkefalon) agyvelő
end- (end) belső
endocardialis (endokardiális) szíven belüli



endocarditis, -tidis f (endokarditisz) szívbelhártya-gyulladás
endocardium, -i n (endokardium) szívbelhártya
endocervicitis, -tidis f (endocervicitisz) a méhnyak nyálkahártyájának gyulladása
endochondralis 2 (endokondrális) porcon belüli
endocranialis (endokraniális)  koponyán belüli
endocrin (endokrin) belső elválasztású
endocrinologia (endokrinológia) belső elválasztású mirigyek betegségeivel 

foglalkozó tudományág
endoensim (endoenzim) sejten belüli enzim
endometrialis carcinoma (endometriális 
karcinóma)

méhtestrák

endometriosis (endometriózis) endometriális szövet található a méh üregén kívül 
pl. távoli szervekben

endometritis, -tidis f (endometritisz) méhnyálkahártya gyulladás
endometrium, ii n (endometrium) méhnyálkahártya
endonasalis (endonazális) orron belüli
endoscopia (endoszkópia)  tükrözéses vizsgálat
endothel (endotél) egyrétegű laphám
enter- (enter-) bél- (szókezdő elem)
enteralis 2 (enterális)   tápcsatornán keresztül
enteritis, -tidis f (enteritisz) vékonybélgyulladás
enterobiasis, -is f (enterobiázis) fonalféreg fertőzés okozta bélbetegség
enterocolitis, -tidis f (enterokólitisz) vékony és vastagbélgyulladás
enteromycosis (enteromikózis) gombás bélfertőzés
enteropathia, -ae f (enteropátia) bélbántalom
enteroscopia (enteroszkópia) béltükrözés
enterospasmus (enterospazmus) bélgörcs
enterostenosis, -is f (enterosztenózis) bélszűkület
enuresis nocturna (enurézis nokturna) éjjeli ágybavizelés
epicardium, -ii n (epikárdium) a szívburok zsigeri lemeze
epidermis (epidermisz) felhám
epididymis, -midis f (epididimisz) mellékhere
epididymitis, -tidis f (epididimitisz) mellékheregyulladás
epiduralis 2 (epidurális) kemény agyhártya feletti
epiglottis, -tidis f (epiglottisz) gégefedő
epilepsia, -ae f (epilepszia) rohamokban jelentkező, eszméletvesztéssel, 

merev és rángógörccsel járó megbetegedés 
epiphyseolysis (epifízeolízis) csövescsontok ízületi végének leválása
epiphysis, -is f (epifízis) tobozmirigy 2. csöves csontok ízületi vége 
epithelialis 2 (epiteliális) felhámmal kapcsolatos
equinus (ekvinusz) lószerű
erector (erektor) merevítő
ergo (ergo) következésképpen, tehát
erythrocyta (eritrocita) vörösvérsejt
erythrocytopenia (eritrocitopénia) vörösvérsejtek számának kóros csökkenése
et, (et) és
ethicus 3 (etikus) erkölcsi, 
ethmoidalis 2 (etmoidálisz) rostaszerű
etiam (etiam) is



eversio (everzió) kifordulás
ex- (ex-) ki, el- (szókezdő elem)
exanthema (exantéma) bőrkiütés
excisio (excízió) kimetszés
exclamatio, -onis f (exklamáció) felkiáltás
excretum (exkrétum) váladék, kiválasztott anyag
exhairesis (exhairézis) tágult vénás erek eltávolítása
exhumatio (exumáció) eltemetett holttest kiásása
exitus, -us m (exitusz) kimenet, halál
exo- (exo-) kívül-, külső- (szókezdő elem)
exocrin (exokrin) külső elválasztású
exogen (exogén) külső eredetű
exophthalmus, -i m (exoftalmusz) szem kidülledése
exostosis, -is f (exosztózis) csontkinövés
expectorans (expektoráns) köpető hatású szer
expositio (expozíció) kitevés valaminek, behatás
exsiccosis (exszikkózis) kiszáradás, gyakori hányás, hasmenés, erős 

izzadás miatt
exspiratio (exspiráció) kilégzés
exstirpatio, -onis f (exstirpáció) kiirtás, daganat vagy szerv teljes eltávolítása
exsudatum, -i n (exszudátum) izzadmány
extensio, -onis f (extenzió) feszítés vagy nyújtás
extensor, -oris m (extenzor) feszítő
externus 3 (externusz) külső
extra-(extra-) kívül, külső (szókezdő elem)
extraarticularis (extraartikuláris) ízületen kívüli
extracardialis 2 (extrakardiális) szíven kívüli
extracellularis (extracelluláris) sejten kívüli
extractum, -i n (extraktum) kivonat
extrahepaticus (extrahepatikus) májon kívüli
extrapyramidalis (extrapiramidális) piramispályán kívüli
extremitas, -atis f (extremitász) végtag
extremus 3 (extremusz) szélső
fabula, -ae f (fabula) mese, monda
facialis 2 (faciális) arccal kapcsolatos
facies, -ei, f.(fáciész)  arc, felület
factor, -oris m (faktor) alkotó, összetevő, tényező, faktor
faeces (fécesz) széklet
fagocytosis (fagocitózis) szilárd vagy idegen anyagok, kórokozók felfalása 

és megemésztése sejtszinten
familia, -ae f (família) család
fascia, -ae f (faszcia) izompólya 
faux, faucis f (faux) torok
fel, fellis n (fel) epe (kizárólag az epehólyagban lévő epe 

elnevezése)
felleus 3 (felleusz) epével kapcsolatos,
femina, -ae f (femina) nő
femininum, -i n (femininum) nőnem
femininus 3 (femininusz) női



femoralis 2 (femorális) combbal (combcsonttal) kapcsolatos
femur, -oris n (femúr) combcsont, comb
festum, -i n.(fesztum) ünnep
festus 3 (fesztusz) ünnepi
fiat (fiát) legyen!
fibrolyticus (fibrolítikus) szövetpuhító
fibroma, -atis n (fibróma) kötőszövet jóindulatú daganata
fibrosarcoma (fibroszarkóma) kötőszöveti rosszindulatú daganat
fibrosus 3 (fibrozusz) rostos, kötőszövetes
fibula, -ae f (fibula) szárkapocscsont 
fibularis 2 (fibuláris) szárkapocscsonti
figura, -ae f (figura) alak
filiformis 2 (filiformisz) fonálszerű
filtratio (filtráció) szűrés
filtratum, (filtrátum) átszűrt folyadék, szűrlet
filum, -i n (fílum) fonál
finis, -is m (finisz) vég, cél
fissura, -ae f (fisszúra) rés, hasadék
flavotomia (flavotómia) porckorongsérv műtétnél a lig. flavum 

eltávolítása
flavus 3 (flávusz) sárga
flexio, -onis f (flexió) hajlítás, hajlás
flexor, -oris m(flexor)  hajlító
fluor, -oris m (fluor) folyás
foramen, -inis n (forámen)  lyuk, nyílás
fossa poplitea (fossza poplitea) térdhajlat
fossa, -ae f (fossza) árok
fovea, -ae f (fovea) gödör, árok
fractura dentis (fraktúra dentisz) fogtörés
fractura, -ae f (fraktúra) csonttörés, törés
fractus 3 (fraktusz) törött
frons, -ntis m (frons) homlok
frontalis 2 (frontális) homloki, – homlokcsonti
fructus, -us, m (fruktusz) gyümölcs
functio, -onis f (funkció) működés
functionális 2 (funkcionális) működéssel kapcsolatos
fundus, -i m (fundus) alap, fenék
funiculus spermaticus (funikulusz spermatikusz) ondózsinór
funiculus, -i m (funikulusz) köteg, zsinór
fuscus 3 (fuszkusz) sötét
ganglion, -ii n (ganglion) 1. idegdúc, 2. ínhüvely savót tartalmazó daganata
gaster, -tris f (gaszter) gyomor
gastritis, -tidis f (gasztritisz) gyomorhurut (gyomornyálkahártya-gyulladás)
gastroenterologia (gasztroenterológia) az emésztőrendszer betegségeivel foglalkozó 

tudományág
gastrointestinalis 2 (gasztrointesztinális) gyomorral és belekkel kapcsolatos
gastrooesophagealis reflux (gasztroözofágeális 
reflux, GORB)

a nyelőcső sósavas károsodása

gastroptosis (gasztroptózis) gyomorsüllyedés



gastrorrhagia (gasztrorágia) gyomorvérzés
gastroscopia (gasztroszkópia) a gyomor tükrözéses vizsgálata
gelatina, -ae f (gelatina) zselatin
gemellus, -i m (gemellusz) iker
gemmae gustatoriae (gemmé gusztatorié) ízlelőbimbók
-gen (-gén) eredetű (szóvégi elem)
genetica (genetika) örökléstan
genitalis 2 (genitális) nemi, nemi szervhez tartozó
genitivus, -i m (genitívusz)  birtokos eset
genomika (genomika) genomok (kromoszómák, gének) megismerésével 

foglalkozó tudományág
genu, genus n (genu) térd
genus, -eris n (genusz)  nem, faj
geriatria (geriátria)  időskorúak gyógyításával foglalkozó 

tudományág
gestatio (gesztáció) terhesség
gigantismus (gigantizmus) óriásnövés
gingiva, -ae f (gingiva) fogíny
gingivitis, -tidis f (gingivitisz) fogínygyulladás
glandula sebacea (glandula szebacea) faggyúmirigy
glandula sudoripara (glandula szudoripara) verejtékmirigy
glandula vesiculosa (glandula vezikulóza) vagy 
(vesicula seminalis)

ondóhólyag

glandula, -ae f (glandula) mirigy
glaucoma, -atis n (glaukóma) zöldhályog
glenoidalis 2 (glenoidálisz) üregszéli, gödörszéli
glia (glia) gliasejt, a központi idegrendszer támasztószövete
globulus, -i m (globulusz) golyó
glomerulonephritis, -tidis f (glomerulonefritisz) glomerulusok gyulladása, amelyet antitestek 

lerakódása okoz
glomerulus, -i m (glomerulus) vesében lévő érgomolyag
glossopharyngealis 2 (glosszofaringeális) nyelvvel és garattal kapcsolatos
gluteus 3 (gluteusz) fari, farral kapcsolatos
gluteus, -i m (gluteusz)  far
glycaemia (glikémia) cukorvérűség
glycosuria, (glikozúria) cukortartalmú vizelet
gracilis 2 (gracilis) vékony, karcsú
grammatica, -ae f (grammatika)  nyelvtan
-graphia (gráfia) -rajz, kép készítésével járó műszeres vizsgálat 

(szóvégi elem)
graviditas, -atis f (graviditás) terhesség
griseus 3 (griszeusz) szürke
gustatorius (gusztatóriusz) ízérző, ízérzéssel kapcsolatos
gustus, -us m (gusztusz) ízlelés
gutta, -ae f (gutta) csepp
gynaecologia (ginekológia) nőgyógyászat 
gyrus, -i m (gírusz) tekervény, agytekervény
habitualis 2 (habituális) szokványos, többször ismétlődő
habitus, -us m (habitus) testalkat



haem- (hem) vér (szókezdő elem)
haemangioma, -atis n (hemangióma) vérérdaganat (jóindulatú)
haematemesis, -is f (hematemezis) vérhányás
haematologia (haematológia) vérképző szervek betegségeivel foglalkozó 

tudományág
haematoma, -tis n (hematóma) szövetközti bevérzés, vérömleny
haematuria, -ae f (hematúria) véres vizelet ürítése
haemodialysis, -is f (hemodialízis) művesekezelés
haemolysis, -is f (hemolízis) vörösvérsejt oldódás
haemophilia, -ae f (hemofília) vérzékenység
haemopoeticus 3 (hemopoetikus) vérképző
haemoptoe, – es f (hemoptoé) véres köpet
haemorrhagicus 3 (hemorrhágikusz) vérzéses, bevérzett
haemorrhoidales (hemorrhoidálész) aranyeres csomó 
hallux, -icis m (hallux) nagy lábujj
hemeralopia, -ae f (hemeralópia) szürkületi vakság, farkasvakság
hemiazygos (hemiazigosz) félpáratlan
hemilaminectomia, -ae f (hemilaminektómia) porckorongsérv-műtétnél féloldali csigolyaív 

eltávolítása
hemiparesis (hemiparézis) féloldali izomgyengeség
hemiplegia, -ae f (hemiplégia) egy testfél két végtagjára kiterjedő izombénulás
hemispherium, -ii n (hemiszférium) agyfélteke
Henle-kacs (henle-kacs) U alakú csatorna a vesében
hepar, -atis n (hepár) máj
hepatalgia (hepatalgia) májfájdalom
hepaticus 3 (hepatikus) májhoz tartozó, májjal kapcsolatos
hepatitis, -tidis f (hepatitisz) májgyulladás
hepatocellularis (hepatocelluláris) májsejtekkel kapcsolatos
hepatogen (hepatogén) májeredetű
hepatoma, -atis n (hepatóma) májdaganat (jóindulatú)
hepatomegalia (hepatomegália) májnagyobbodás
hepatoptosis (hepatoptózis) májsüllyedés
herba, -ae, f.(herba) növény, fű
hernia inguinalis (hernia ingvinálisz) lágyéksérv
hernia parietis abdominis (hernia parietisz 
abdóminisz)

hasfali sérv

hernia umbilicalis (hernia umbilikálisz) köldöksérv
hernia, -ae f (hernia) sérv
hilus, -i m (hílus) kapu
hirsutismus (hirszutizmus) fokozott szőrnövekedés, nőkön férfias szőrzet 

megjelenése
histologia (hisztológia) szövettan
homo, -inis m (homo) ember
horisontalis 2 (horizontális) vízszintes
hormon (hormon) belső elválasztású mirigyek terméke, a sejtek 

közötti kommunikációt végző anyag
humanus 3 (humánus) emberi
humerus, -i m.(humerusz) felkarcsont
humor, -oris m (humor) folyadék



humus, -i f (humusz) termőföld
hydronephrosis, -is f (hidronefrózis) zsákvese, a vesemedence kitágulása
hyp- (hip) alatt, kevesebb (szókezdő elem)
hypaciditas (hipaciditás) csökkent sósavtermelés a gyomorban
hypacusis, -is f (hipakúzis) nagyothallás
hypaesthesia (hipesztézia) csökkent érzékelés a bőrben (helyzet, nyomás, 

vibrációs érzés)
hyper- (hiper) felett, több
hyperaciditas (hiperaciditás) savtúltengés, a sósav túltermelődése a 

gyomorban
hyperacusis (hiperakúzis) hangok iránti túlérzékenység
hyperaemia (hiperémia): vérbőség
hypercholesterinaemia  (hiperkoleszterinémia) a vér magas koleszterin szintje
hyperergia (hiperergia) allergiás túlérzékenység
hyperfunctio, -onis f (hiperfunkció) fokozott működés
hyperglycaemia (hiperglikémia) magas vércukorszint
hyperkinesis (hiperkinezis) kóros mozgásfokozódás
hypermetropia (hipermetrópia) távollátás, távollátó szem
hyperparathyreosis (hiperparatireózis)  mellékpajzsmirigy fokozott működése miatt 

kialakuló megbetegedés (csontok 
mészhiányosak)

hypertensio (hipertenzió) magas vérnyomás
hyperthyreosis (hipertireózis) a pajzsmirigy fokozott hormontermelésével járó 

megbetegedés
hypertonia (hipertónia) magasvérnyomás
hypertoniás paralysis (hipertóniás paralízis)  spasztikus bénulás 
hypertrophia (hipertrófia) túltengés, a szövetelemek megnagyobbodnak
hypofunctio, -onis f (hipofunkció) csökkent működés
hypoglossus 3 (hipoglosszusz) nyelv alatti
hypoparathyreosis (hipoparatireózis) mellékpajzsmirigy csökkent működése miatt 

kialakuló megbetegedés 
hypophysis, -is m (hipofízis) agyalapi mirigy 
hypotensio (hipotenzió) alacsony vérnyomás
hypothalamus, -ii m (hipotalamusz) thalamusz alatti agyrészlet
hypothenar, -aris n (hipotenár) kisujjpárna (izom)
hypothesis (hipotézis) feltételezés, feltevés
hypothyreosis (hipotireózis)  pajzsmirigy csökkent hormontermelésével járó 

megbetegedés
hypotonia (hipotónia) alacsony vérnyomás
hypotoniás paralysis (hipotóniás paralízis) petyhüdt bénulás
hypoventilatio (hipoventiláció) gyenge légcsere, a légzőtérfogat csökkenése
hypovolaemia (hipovolémia) vérmennyiség csökkenése
hypoxia, -ae f (hipoxia) oxigén ellátás csökkenése
hysterectomia (hiszterektómia) méh műtéti eltávolítása
iatrogen (jatrogén) orvosi eredetű
icterus, -i m (ikterusz) sárgaság
ictus, -us m (iktusz) ütés
ieiunum, -i n (jejunum) éhbél
igitur (igitur) tehát



ileum –i n (ileum) csípőbél
ileus, -i m (ileusz) bélelzáródás
iliacus 3 (iliákusz) csípőcsonti
iliopsoas (iliopszoasz) csípőhorpasz (musculus iliopsoas = 

csípőhorpaszizom)
ilium,-ii n (= ileum), (ilium) csípő, ágyék  
immunglobulin (immunglobulin) ellenanyag –aktivitással rendelkező fehérje
immunologia (immunológia) védekező rendszer működésével foglalkozó 

tudományág
imperium, -ii n (imperium) hatalom
implantatio (implantáció)  testidegen anyag pl. prothesis beültetése, 

beágyazódás
in memoriam (in memoriam) valaki emlékezetéül
in situ (in szitu) eredeti helyén lévő, áttétet nem képező
in vitro (in vitro) kémcsőben, üvegben
in vivo (in vivó) élő szervezetben
In-, im- -ban, -ben, benne (in = tagadó szóelem is) 

(szókezdő elem)
inaktivitási atrophia (inaktivitási atrófia) mozgáshiány miatt kialakuló izomsorvadás 
incisura, -ae f (incizúra) bemélyedés, bevágás, árok, bemetszés
incontinentia alvi (inkontinencia alvi) széklet-visszatartási képtelenség
incontinentia urinae (inkontinencia uriné) vizelettartási képtelenség
incontinentia, -ae f (inkontinencia) visszatartási képtelenség (vizelet, széklet)
incubatio (inkubáció) lappangási időszak
incus, -cudis f (inkusz) üllő
index, -icis m (index) mutatóujj
infarctus, -us m (infarktus) artériás ér elzáródása miatt kialakult 

szövetelhalás
infectio, -onis f (infekció) fertőzés
infectologia (infektológia) fertőző betegségekkel foglalkozó tudományág
inferior, -ius (inferior) alsó, alsóbb
infiltratio (infiltráció) beszűrődés
inflammatus 3 (inflammatusz) gyulladt
Infra-  (infra) alatt (szókezdő elem)
infraclavicularis (infraklavikuláris) kulcscsont alatti
infracorticalis (infrakortikális) kéreg alatti
infrahyoideus 3 (infrahioideusz) nyelvcsont alatti
infraorbitalis (infraorbitális) szemgödör alatti
infraspinatus (infraszpinatusz) lapockatövis alatti
infusio, -nis f (infúzió) folyadék vénába, vérkeringésbe juttatása
infusum, -i n (infúzum) forrázat
inguen, -inis n (ingven) lágyékhajlat
inguinalis 2 (ingvinális) lágyékhajlati
inhalatio (inhaláció) porlasztott anyag, gőz vagy gáz belélegeztetése
inhibiting (inhibiting) gátló
iniectio, -onis f (injekció) gyógyszeroldat befecskendezése a szövetekbe
inoperabilis (inoperábilis) műtéttel sem gyógyítható
inscribo 3 inscriptum (inszkribo)  felír
inscriptio, -onis f (inszkripció) beírás, fejléc



inseminatio, -onis f (inszemináció) megtermékenyítés
insertio (inszerció) izom tapadási helye, tapadás
insipidus 3 (inszipidusz) íztelen
insomnia, -ae f (inszomnia) álmatlanság
inspectio (inspekció) megfigyelés, megtekintés
inspiratio (inspiráció) belégzés
instillatio, -onis f (instilláció) becseppentés
institutio, -onis f (institúció) megnevezés, állítás, utasítás
instructio, -onis f (instukció) felvilágosítás, nevelés
insufficientia, -ae f (inszufficiencia) elégtelen működés, elégtelenség
insulindependens diabetes mellitus 
(inzulindependens diabétesz mellitusz) 

cukorbetegség teljes inzulinhiánnyal 
(inzulinfüggő)

intellego 3 –lexi, -lectum (intellego) megért
Inter (inter) között (szókezdő elem)
intercelluláris (intercelluláris) sejtközötti
intercostalis 2 (interkosztális)  bordaközi
intermuscularis (intermuszkuláris) izmok közötti
internus 3 (internusz) belső 
interossealis 2 (interosszeális) csontok közötti
intervertebralis 2 (intervertebrális) csigolyák közötti
intestinum, -i n  (intesztinum) -bél
intimus 3 (intimusz) legbenső
intoxicatio, -onis f (intoxikáció) mérgezés
intraarterialis 2 (intraarteriális) artériába adott
intraarticularis 2 (intraartikuláris) ízületbe adott
intracardialis 2 (intrakardiális) szívbe adott
intracutaneus 3 (intrakutáneusz) bőr rétegei közé
intramuscularis 2 (intramuszkuláris) izomba adott
intrapleuralis 2 (intrapleuralis) mellhártya lemezei közé
intrathecalis 2 (intratekális) gerinccsatorna burkai közé
intrauterin (intrauterin) méhen belüli
intravenas  (intravénás) visszérbe juttatott pl. injectio
intravenás pyelographia (intravénás pielográfia) a vesék kontrasztanyagos röntgenvizsgálata
inversio (inverzió) befordulás, befordítás
invocatio, -onis f (invokáció) megszólítás pl. RP = recipe
iodum, -i n (jódum) jód
iris, iridis f (írisz) szivárványhártya
irrigoscopia (irrigoszkópia) vastagbél kontrasztanyagos röntgenvizsgálata
irritabilitas (irritábilitás) ingerlékenység
irritáció (irritáció) ingerlés, amely károsodást vált ki
ischaemia (isémia) vérellátási zavar
ischium, -ii n (ishium) ülep, far
isometrias (izometriás) azonos mértékű, azonos méretű
isotoniás (izotóniás) azonos tónusú
itersticialis (intersticiális) szövet közötti
-itis (itisz) gyulladás
iungo 3 iunxi, iunctum (jungo) egyesít
ius, iuris n.(jusz) jog



iuvenis, -is m (juvenisz)  ifjú férfi
jejunum (ieiunum), -i n (jejunum) éhbél
jugularis, -e (juguláris) torkolati
kamrafibrillatio (kamrafibrilláció)  kamraremegés
kyphosis, -is f (kifózis)  gerinc hátrafelé domborodó görbület
labium, -ii n (lábium) ajak
labor, -oris m (labor) munka
labyrinthus, -i m (labirintus) labirintus
lac, lactis n (lak, laktisz) tej
lacrima, -ae f (lakrima) könny
lacrimalis 2 (lakrimális)  könnyel kapcsolatos
lactoz intolerancia (laktóz intolerancia) tejcukor-érzékenység
lactóz (laktóz) tejcukor
laesus 3 (lézusz) sérült, károsodott
laetitia, -ae f (letícia) öröm, jókedv
laminectomia (laminektómia)  gerincműtétek során mindkét oldali csigolyaív és 

a processus spinosus eltávolítása. 
laparoscopia (laparoszkópia)  hastükrözés
laparotomia (laparotómia) a hasüreg megnyitása
laryngitis, -tidis f (laringitisz) gégegyulladás
larynx, laryngis m (larinx) gége
lateralflexio, -onis f (laterálflexió) oldalrahajlás
lateralis 2 (laterális) oldalsó, középvonaltól oldalra
latissimus 3 (latisszimusz) legszélesebb
latus 3 (látusz) széles
latus, -eris n (látusz) oldal
lei (o)- (lejo) sima (szóelem)
leiomyoma (lejomióma) simaizomszövetből induló jóindulatú daganat
leiomyosarcoma (lejomioszarkóma) simaizomszövet rosszindulatú daganata
lens, lentis f (lensz) lencse
leptomeninx, -ingis f (leptomeninx) lágy agyhártya
letalis 2 (letális) halálos, halált okozó
lethargia (letargia) közönyös állapot
leucocytosis (leukocitózis) kórosan megnövekedett fehérvérsejtszám 
leucaemia, -ae f (leukémia) vérképző szervek rosszindulatú daganatos 

megbetegedése, fehérvérűség
leucocytopenia, -ae f (leukocitopénia) a fehérvérsejtek számának kóros csökkenése
leucopenia – ae f (leukopénia) fehérvérsejtszám csökkenés
leukocyta (leukocita) fehérvérsejt
levator, -is m (levátor) emelő
levis 2 (lévisz) könnyű, sima
liber 3 (liber) szabad
liber, libri m (liber) könyv
lien, -is m (lien) lép
ligamentum, -i n (ligamentum) szalag
linea, -ae f (línea) vonal
linearis 2 (lineáris) egyenes vonalú
lingua communis (lingva kommunisz) köznyelv
lingua, -ae f (lingva) nyelv



lip (o)- (lipo) zsír (szótő) (szókezdő elem)
lipoma, -atis n (lipóma) zsírdaganat (jóindulatú)
liposarcoma (liposzarkóma) zsírszövet rosszindulatú daganata
liquidus 3 (likvidusz) folyékony
liquor, -oris m (likvor) agyvíz, folyadék
littera, -ae f (litera) betű
lobectomia, -ae f (lobektómia) lebeny műtéti eltávolítása 
lobus, -i m (lóbusz) lebeny
localis 2 (lokális) helyi, egy kisebb területre vonatkozó
locomotorius 3 (lokomotóriusz) mozgással kapcsolatos
locus, -i m (lókusz) hely
-logia (-lógia) -tan, tudomány (szóvégi elem)
logicus 3 (logikus) ésszerű
longitudinalis 2 (longitudinális) hosszanti
longus 3 (longusz) hosszú
lordosis (lordózis) gerinc előrefelé irányuló görbület
lumbalis (lumbális) ágyéki, ágyékkal kapcsolatos
lumbago, -ginis f (lumbágó) a deréktáj fájdalmasságát és 

mozgáskorlátozottságát magába foglaló 
tünetegyüttes.

lumbalis 2 (lumbális) ágyéki
lumboischialgia (lumboishialgia)  derékból az alsó végtagba kisugárzó fájdalom
lumbus, -i m (lumbusz) ágyék
luteus 3 (luteusz) sárga
luxatio coxae congenita (luxació koxé 
kongenita)

veleszületett csípőficam

luxatio mandibulae (luxáció mandibulé) állkapocsficam
luxatio, -onis f (luxáció) ficam
lymph (o)- (limfo) nyirok (szótő)
lympha, -ae f (limfa) nyiroknedv
lymphadenitis, -tidis f (limfadenitisz) nyirokcsomógyulladás
lymphangioma (limfangióma) nyirokerek jóindulatú daganata
lymphangiosarcoma (limfangioszarkóma) nyirokerek rosszindulatú daganata
lymphangitis, -tidis f (limfangitisz) nyirokérgyulladás
lymphaticus 3 (limfatikus) nyirokkal kapcsolatos, nyirok-
lymphocyta (limfocita) nyiroksejt, nyirokszövetben termelődő 

fehérvérsejt 
lymphocytopenia (limfocitopénia) limfociták számának kóros csökkenése a vérben
lymphoedema, -atis n (limfödéma)  nyirokpangás okozta vizenyő
lymphogranuloma, -atis n (limfogranulóma), 
(Hodgkin –kór)

a nyirokcsomók rosszindulatú daganata

lymphoma, -atis n (limfóma) nyirokszövet daganata (rosszindulatú)
lymphosarcoma, -atis n (limfoszarkóma) a nyirokszövet rosszindulatú daganata
-lysis (lízis) oldás, oldódás (szóvégi elem)
macula, -ae f (makula) folt
maculadegeneratio (makuladegeneráció) a retina elfajulásos betegsége
magistralis 2 (magisztrális)  orvosi előírás szerint összeállított gyógyszer
magnus 3 (magnusz) nagy
maior, -ius (major, májusz) nagyobb



-malacia (malácia) lágyulás (szóvégi elem)
malignus 3 (malignusz) rosszindulatú
malleolus, malleoli m (malleolusz) boka
Malpighi-test vese kéregállományában lévő test
mālum, -i n (málum) alma 
mălum, -i n (málum) baj, betegség
malus 3 (málusz) rossz
mamma, -ae f (mamma) emlő
mandátum, -i n (mandátum) megbízás, 
mandibula, -ae f (mandibula)  állkapocs csont
manifestatio (manifesztáció) megnyilvánulás
manubrium, -ii n (manubrium) markolat
manus, -us f (mánusz) kéz
margo, -ginis f (margó) szél, szegély
marker (márker) jelző
masculinum, -i n (maszkulinum) hímnem
masculinus 3 (maszkulinusz) hímnemű, férfi
massa, -ae f (massza) anyag
masseter, -is m (masszeter) rágóizom
massivus 3 (masszívusz) tömör
mastoiditis (masztoiditisz) csecsnyúlványgyulladás
mater, -tris f (máter) anya, 2. burok
maxilla, -ae f (maxilla) felső állcsont
maximus 3 (maximusz) legnagyobb
meatus, -us m (meátusz) járat, nyílás
medialis 2 (mediális) középi, középsíkhoz közeli
medianus 3 (mediánusz) középen lévő
mediastinalis 2 (mediasztinális) gátorüreggel kapcsolatos
mediastinum, -ii n (mediasztinum) gátorüreg
medicamentum, -i n (medikamentum) orvosság, gyógyszer
medicina, -ae f (medicina) orvostudomány, orvoslás, gyógyszer
medicus 3 (medikusz) orvosi
medius 3 (médiusz) középső
medulla, -ae f (medulla) velő
medullaris, 2 (medulláris) velővel kapcsolatos
-megalia (-megália) megnagyobbodás (szóvégi elem)
mel, mellis n (mel) méz, édesség
melaena, -ae f (meléna) szurokszéklet, emésztett vért tartalmazó széklet
melanin (melanin) barna vagy fekete festékanyag (pigment)
melanocyta (melanocita) a bőrben lévő melaninképző sejt
melanoma, -atis n (melanóma) melanintartalmú festékes daganat (rosszindulatú)
mellitus 3 (mellitusz) mézes, édes
membrana, -ae f (membrán) hártya, membrán
membranaceus (membránáceusz) hártyás
membrum, -i n (membrum) végtag, testrész
memoria, -ae f (memoria) emlékezés
menalgia, -ae f (menalgia) fájdalmas menstruáció
menarche (menarhe) első havivérzés



meningealis 2 (meningeális) agyhártyához tartozó
meningitis, -tidis f (meningitisz) agyhártyagyulladás
meniscus, -i m (meniszkusz) félhold alakú rostporc 
meno- (meno-) menstruáció- (szókezdő elem)
menopausa (menopauza) menstruáció megszűnése a climacterium 

időszakában
menorrhagia, -ae f (menorrhágia) nagyfokú, bőséges menstruációs vérzés
menostasis, -is f (menosztázis) menstruáció kimaradása
mensa, -ae f (menza) asztal, ebéd
menstruatio, -onis (menstruáció) havivérzés
mentalis 2 (mentális) értelmi
mesenchephalon, -i n (mezenkefalon) középagy
mesenterium, -ii n (mezentérium) bélfodor
mesothenar (mezotenár) tenyérárok izmai
meta- (meta)  között, közé, után (szókezdő elem)
metacarpus, -i m (metakárpusz) kézközép
metaplasia (metaplázia) szövetátalakulás
metastasis (metasztázis) áttét képződése, az elsődleges daganatból egy 

vagy több másodlagos daganat jön létre
metatarsalgia (metatarsalgia) lábközéptáji fájdalom
metatarsus, -i m (metatarzusz) lábközép
meteorismus (meteorizmus)  fokozott bélgázképződés, haspuffadás
metr- (metr-) méh- (szókezdő elem)
metritis, -tidis f (metritisz) méhgyulladás
metropathia, -ae f (metropátia) méhbántalom
metrorrhagia, -ae f (metrorrhágia) méhvérzés
metrorrhoea, -ae f (metrorrhea) folyás a méhből
metrostaxis, -is f (metrosztaxis) véres folyás a méhből (állandóan fennálló)
militia, -ae f (milicia) katonaság
minimus 3 (minimusz) legkisebb
minor, minus (minor, mínusz) kisebb
misce (miszce) keverd!
misceo 2 miscui, mixtum (miszceo) kever
miserere (mizerére) bélsárhányás
mitralis 2 (mitrális) szív kéthegyű billentyűjével kapcsolatos
mixtura, -ae f (mixtúra) keverék
mobilitas, -tatis f (mobilitás) mozgékonyság
momentum, -i n (momentum) érték, jelentőség
monoparesis (monoparézis) egy végtagot érintő izomgyengeség
monoplegia, -ae f (monoplégia) egy végtagra kiterjedő bénulás
mons, -ntis m (monsz) domb
morbus, -i m (morbusz) betegség, kór
mors, -rtis f (morsz) halál
motoricus 3 (motorikus) mozgató
muc- (muk-) nyálka, nyák
mucin (mucin) nyálka
mucocolitis (mukokólitisz) nyálkás vastagbélgyulladás
mucolyticus (mukolítikus) nyákoldó
mucositis (mukózitisz) nyálkahártyagyulladás



mucosus (mukózus) nyálkás
mucus, -i m (mukusz) nyálka
mulier, -eris f.(mulier) nő, asszony
multangulus 3 (multangulusz) sokszögletű  
multifidus 3 (multifidusz) sokfelé hasadt, több részre hasított, 
multus 3 (multusz) sok
muscularis 2 (muszkuláris) izommal kapcsolatos
musculus, -i m (muszkulusz) izom
mutus 3 (mutusz) néma
myalgia, -ae f (mialgia) izomfájdalom
myc- (mik-) gomba- (mikrogomba) (szókezdő elem)
mycosis (mikózis) gomba okozta megbetegedés
mycostaticus (mikosztatikus) gombák szaporodását gátló
mycoticus 3 (mikotikus) gombás
mycotoxin (mikotoxin) gombaméreg
myel- (miel-) velő-, gerincvelő-
myelin (mielin) velőhüvely
myelitis, -tidis f (mielitisz) gerincvelő fehér állományának gyulladása
myelolysis, -is f (mielolízis) gerincvelő feloldódása
myeloparalysis, -is f (mieloparalízis) gerincvelőbénulás
myelosclerosis, -is f (mieloszklerózis) gerincvelő meszes keményedése
myo- (mio-) izom- (szókezdő elem)
myocarditis, tidis f (miokarditis) szívizomgyulladás
myocardium, -ii n (miokardium) szívizom
myologia, -ae f (miológia) izomtan
myoma, -atis n (mióma) izomdaganat
myomatosis, -is f (miomatózis) izomdaganatok kialakulásával járó betegség
myometritis, -tidis f (miometritisz) méhizomzatgyulladás
myometrium, -ii n (miometrium méhizomzat
myopathia (miopátia) izombántalom
myopia (miópia) rövidlátás, közellátás
myoplegia (miopégia) izombénulás
myositis, -tidis f (miózitisz) izomgyulladás
naevus, -i m (névusz) anyajegy
nan- (nan-) törpe
nanocephalia (nanokefália) törpefejűség
nanosomia (nanoszómia) törpenövés (nanismus)
nanus (nanusz) törpe
narcosis (narkózis) altatás
narcoticum (narkotikum) érzéstelenítők
nasalis 2 (nazális) orrhoz tartozó
nasogutta, -ae f (nazogutta) orrcsepp
nasus, -i m (názusz) orr
nausea, -ae f (nauzea) émelygés, hányinger
navicula (navikula) kis hajó, hajócska
navicularis 2 (navikuláris) sajkaszerű, csónakszerű
neonatologia (neonatológia) újszülöttgyógyászat
neoplasma (neoplazma) daganat (szövetelemek túlburjánzása)



nephr- (nefr-) vese (szókezdő elem)
nephrectasia, -ae f (nefrektázia) vesetágulat
nephrectomia, -ae f (nefrektómia) veseeltávolítás
nephritis, -tidis f (nefritisz) vesegyulladás
nephrocalcinosis, -is f (nefrokalcinózis) veseelmeszesedése
nephrogen (nefrogén) vese eredetű
nephrolith (nefrolit) vesekő
nephrologia (nefrológia) vese megbetegedéseivel, művesekezeléssel 

foglalkozó tudományág
nephrolythiasis, -is f (nefrolítiázis) vesekövesség
nephroma, -atis n (nefróma) vesedaganat           
nephropathia gravidarium (nefropátia 
gravidárium)

terhesség alatt jelentkező vesebetegség

nephropathia, -ae f (nefropátia vesebántalom
nephroptosis (nefroptózis) vesesüllyedés
nephros (nefrosz) vese működési egysége
nephrosis syndroma (nefrózis szindróma) a glomerularis erek károsodása, amelyet antigén-

antitest komplexek lerakódása okoz
nervosus 3 (nervózus) ideggel kapcsolatos, ideges
nervus, -i m (nervusz) ideg
neur- (neur-) ideg- (szókezdő elem)
neuralgia (neuralgia) idegfájdalom
neuritis, -tidis f (neuritisz) ideggyulladás
neuroblastoma, -atis n (neuroblasztóma) idegrendszer rosszindulatú daganata
neuroglia (neuroglia)  központi idegrendszer támasztó szövete
neurohormon (neurohormon) az idegrendszer működésére ható hormon
neurohypophysis (neurohipofízis) agyalapi mirigy hátsó lebenye
neurologia (neurológia) ideggyógyászat 
neuroma, -atis n (neuróma) idegdaganat
neuromuscularis 2 (neuromuszkuláris) ideghez és izomhoz tartozó
neuron (neuron) idegsejt
neuropathia (neuropátia) idegbántalom (nem gyulladásos)
neurosecretio (neuroszekréció) idegsejtek elválasztó működése
neurotransmitter (neurotranszmitter) ingerületátvivő
neuter, -tra , -trum (neuter) semleges
neutrum, -i n (neutrum) semleges (nem) 
nihil faciendum (nihil faciendum) semmi teendő
nil nocere! (nil nocére) nem ártani
nociceptor (nociceptor) fájdalomérző idegkészülék
nod- (nod-) csomó- (szókezdő elem)
nodosus (nodózus) csomós, göbös
nodularis 2 (nodulárisz) csomós, göbös
nodulatio (noduláció) csomóképződés
nodulus (nodulus) csomócska
nodus haemorrhoidalis (nódusz hemorroidálisz) aranyeres csomó
nodus, -i m (nódusz) csomó
nomen, -inis n (nomen) név, névszó
nomenclatura (nómenklatúra) nevezéktan, egy tudományág szakkifejezéseinek 

rendszere



nominativus, -i m (nominatívusz) alanyeset
non (non) nem
non insulindependens diabetes mellitus 
(noninzulindependens diabétesz mellitusz)

cukorbetegség, amely az inzulin mennyiségének 
csökkenésével jár

noradrenalin (noradrenalin) ingerületátvivő anyag, mellékvesevelő hormon
normalis 2 (normalisz) szabályos
nosocomialis 2 (nozokomiális) kórházi
novus 3 (nóvusz) új
nox, -ctis f (nox) éjszaka
nucleus,-i m (nukleusz) mag
nuklearis medicina (nukleáris medicina) a radioaktív izotópokat felhasználó tudományág
numeralia, -ium n (numerália) számnevek
numerus, -i m (numerusz) szám
nycturia, -ae f (niktúria) éjszakai gyakori vizeletürítés
nystagmus (nisztagmus) szemtekerezgés
obesitas, -atis f (obezitás) elhízás
obiectivus 3 (objektívusz) tárgyi
obiectum, -i n (objektum) tárgy
objektív (objektív) tárgyilagos, valóságos 2. mikroszkóp lencséje
obliquus 3 (oblikvusz) ferde
obliteratio (obliteráció) elzáródás
oblongatus 3 (oblongatusz) megnyúlt
obstipatio (obstipáció) székrekedés
obstructio (obstrukció) eldugulás, szűkület
obturatus 3 (obturátusz) bedugult, eltömődött
occipitalis 2 (okcipitális) nyakszirti
occiput (okciput) nyakszirt
occult vérzés (okkult)  rejtett vérzés, idült kismértékű, szemmel nem 

látható vérzés
occultus 3 (okkultusz) rejtett
oculogutta, -ae f (okulogutta) szemcsepp
oculus, -i m (okulusz) szem
odont- (odont-) fog- (szókezdő elem)
odontoblast (odontoblaszt) dentinképző sejt
odontolith (odontolit) fogkő
odontologia, -ae f (odontológia) fogászat
odontoscop (odontoszkóp) fogászati tükör
oedema, -atis f (ödéma) vizenyő
oesophagitis, -tidis f (özofágitisz) nyelőcsőgyulladás
oesophagoscopia (özofágoszkópia) a nyelőcső tükrözéses vizsgálata
oesophagostenosis (özofágosztenózis) nyelőcsőszűkület
oesophagus, -i m (özofágusz) nyelőcső
oleum, -i n (oleum) olaj
olfactorius 3 (olfaktóriusz) szaglással kapcsolatos
olfactus, -us m (olfaktusz) szaglás
olig- (olig-)  kevés- (szókezdő elem)
oligodipsia (oligodipszia) szomjúságérzet csökkenése
oligocythaemia (oligocitémia) vörösvértestszám –csökkenés
oligomenorrhoea(oligomenorrhea) ritkán jelentkező menstruáció



oligopepsia  (oligopepszia) emésztés csökkenése
oligophrenia (oligofrénia) gyengeelméjűség
oliguria, -ae f (oligúria) a normálisnál kevesebb vizelet
-oma (-óma) daganat (szóvégi elem)
onco- (onko-) daganat-
oncogen (onkogén) rákkeltő, daganatkeltő
oncogenesis (onkogenezis) daganatképződés
oncologia (onkológia) daganatos megbetegedésekkel foglalkozó 

tudományág
oncotherapia (onkoterápia) daganatok gyógykezelése
ophtalmologia (oftalmológia) szemészet
ophthalmoscopia (oftalmoszkópia) szemtükrözés
-opia (-ópia) -látás (szóvégi elem)
opportunus 3 (opportunusz)) kedvező, alkalmas
oppositio (oppozíció) szembehelyezkedés, a hüvelykujj 

szembehelyezése a többi ujjal, ellenállás
opticus 3 (optikus) látó, látással kapcsolatos
optimus 3 (optimusz) legjobb
oralis 2 (orális) szájon át történő, szájjal kapcsolatos
orbicularis 2 (orbikuláris)  kör alakú, kerek, körkörös, 
orbita, -ae f (orbita) szemüreg
orchitis, -tidis f (orhitisz) heregyulladás
organicus (organikus) szervi, anatómiai elváltozással járó
organon seu organum, -i n (orgánon szeu 
orgánum)

szerv

originalis 2 (originalisz) eredeti
origo, -ginis f (origó) eredet, kezdet, izom eredése 
orthopaedia (ortopédia) a mozgásrendszer veleszületett és szerzett 

elváltozásaival, foglalkozó tudományág
orthopnoe, -es f (ortopnoé) súlyos nehézlégzés
os capitatum (osz kapitátum)  fejes csont 
os coxae (osz koxé) medencecsont 
os cuboideum (osz kuboideum) köbcsont 
os cuneiforme (osz kuneiforme)  ékcsont 
os hamatum (osz hámátum)  horgas csont 
os lunatum (osz lunátum) holdascsont 
os naviculare (osz navikuláre) sajkacsont 
os pisiforme (osz piziforme) borsócsont 
os pubis (osz pubisz) szeméremcsont 
os sacrum (osz szakrum)  keresztcsont 
os triquetrum (osz trikvetrum)  háromszögcsont 
os, -oris, n (osz, órisz) száj
os, ossis n (osz, osszisz) csont
-osis – (ózis) betegség, -kór (nem gyulladásos jellegű) (szóvégi 

elem)
ossiculum, -i n (osszikulum) csontocska
ostalgia (osztalgia) csontfájdalom
osteoblast (oszteoblaszt) csontképző sejt
osteoclast (oszteoklaszt) csontbontó sejt



osteodenzitometria (oszteodenzitometria) csontsűrűség-vizsgálat
osteolysis (oszteolízis) a csont elmésztelenedése, felszívódása
osteoma, -atis n (oszteóma) csontdaganat (jóindulatú)
osteomalatia, -ae f (oszteomalácia) csontlágyulás
osteomyelitis (oszteomielitisz) csontvelőgyulladás
osteopenia (oszteopénia) a csontok csontszövettartalma kórosan csökken
osteoporosis, -is f (oszteoporózis) csontritkulás
osteosarcoma, -atis n (oszteoszarkóma) rosszindulatú csontdaganat
osteosynthesis, -is f (oszteoszintézis) törött csontvégek egyesítése pl. lemezzel, 

csavarral
osteotomia, -ae f (oszteotómia) csontvésés
ostium, -i n (osztium) nyílás, szájadék
otitis, -tidis f (otitisz) fülgyulladás 
otoacusticus emissio (otoakusztikus emisszio) 
mérése

 számítógépes hallásvizsgálat, 

ovarium, -i n (ovárium) petefészek
ovulatio (ovuláció) érett petesejt kiszabadulása
oxydatio (oxidáció) oxigén felvételével járó kémiai folyamat
oxyologia (oxiológia) sürgősségi orvostan
pacemaker (pészméker) szívritmusszabályozó
paediatria (pediátria) gyermekgyógyászat 
palatinalis 2 (palatinális) szájpaddal kapcsolatos
palatinus 3 (pálátinusz) szájpadi 
palatum, -i n (pálátum) szájpad
palliativ (palliatív) tüneti kezelés
pallium, -ii n (pallium) agykéreg, köpeny
palma, -ae f (palma) tenyér
palmarflexio (palmárflexió) hajlítás tenyéri irányban 
palmaris 2 (palmáris) tenyéri, tenyérhez tartozó
palpatio (palpáció) tapintás
palpebra, -ae f (palpebra) szemhéj
pancreas, -atis n (pankreász) hasnyálmirigy
pancreaticus 3 (pankreátikus) hasnyálmiriggyel kapcsolatos
pancreatitis, -tidis f (pankreátitisz) hasnyálmirigy-gyulladás
papilla, -ae f (papilla) szemölcs
papillaris 2 (papilláris) szemölcsös
papilloma, -atis n (papillóma) szemölcsdaganat (jóindulatú)
papula, -ae f (papula) kiemelkedés, göb
paradigma, -atos n (paradigma) példa, minta
paraesthesia (paresztézia) fonákérzés, érzékcsalódás
paralysis (paralízis) bénulás
paraparesis (paraparézis) két alsó végtagot érintő izomgyengeség
paraplegia, -ae f (paraplégia)   két alsó végtagra kiterjedő bénulás
parasympathicus (paraszimpatikus) vegetatív idegrendszer egyik része
parathyreoidea (paratireoidea) mellékpajzsmirigy 
paravertebralis 2 (paravertebrális) gerinc melletti
parenchyma (parenhíma) működő szövet
parenteralis 2 (parenterális)  tápcsatorna megkerülésével
-paresis (-parézis) -izomerőcsökkenés, enyhe bénulás (szóvégi 



elem)
parietalis 2 (parietális) falcsonti, fali
Parkinson-kór (parkinzon-kór) dopamintermelő sejtjeinek pusztulása miatt 

kialakuló idegrendszeri betegség
parodontitis, -tidis f (parodontitisz) fogágygyulladás
parotis, (parotisz) fültőmirigy 
parotitis (parotitisz) fültőmirigy-gyulladás
pars, -tis f (parsz) rész, szakasz
partus, -us m (pártusz) szülés
parvus 3 (párvusz) kicsi, kis
pasta, -ae f (paszta)  paszta
patella, -ae f (patella) térdkalács
pater, -tris m (páter) atya, apa
-pathia (-pátia) -bántalom (nem gyulladásos) (szóvégi elem)
pathologia (patológia) kórtan 
pathologicus 3 (patológikusz) kóros
pausa (pauza) szünet
pax, pacis f (pax) béke
pectinatus (pektinátusz) fésűs
pectoralis 2 (pektorálisz) mellhez tartozó, mellkassal kapcsolatos
pectus, -oris n (pektusz) mell
pelvis, -is f (pelvisz) medence
-penia (pénia)  megkevesbedés, valaminek a száma csökken 

(szóvégi elem)
penis carcinoma (pénisz karcinóma)  hímvessző rosszindulatú daganata
penis, -is m (pénisz) hímvessző
per os (per osz) szájon át 
per vias naturales (per viász naturálész) természetes úton
percussio (perkusszió) kopogtatás
percutan (perkután) bőrön keresztül
perforatio (perforáció) átfúródás, valamely szerv falának a kilyukadása
perforatus 3 (perforátusz) átfúródott 
peri -(peri) körül (szókezdő elem)
periarthritis (periartritisz) ízület körüli gyulladás
pericarditis (perikarditisz) szívburokgyulladás
pericardium, -ii n (perikardium) szívburok
perimetrium, -ii n (perimterium) méh hashártyaborítása
perinatalis (perinatális) születés időszaka körüli
periosteum, -i n (perioszteum) csonthártya
periphericus 3 (periférikus) környéki, külrészi
peristalticus 3 (perisztaltikus) féregszerű mozgás, béltartalmat továbbító 

mozgás
peritoneum, -i n (peritóneum) hashártya
peritonitis, -tidis f (peritónitisz) hashártyagyulladás
permanens,-ntis (permanens) állandó, folytonos
peroneus (peroneusz) szárkapocshoz tartozó, 
persona, -ae f (perszóna) személy
personalis 2 (perszonális) személyes
pes, pedis m (pesz, pedisz) láb



pessimus 3 (pesszimusz) legrosszabb
phaeochromocytoma (feokromocitóma) mellékvesevelő fokozott hormontermelése miatt 

kialakuló betegség, 
phagocyta (fagocita) falósejt
phalanx, -gis f (falanx) ujjperccsont
pharmacia (farmácia) gyógyszerészet
pharmacologia, -ae f (farmakológia) gyógyszertan
pharmacon (farmakon) gyógyszer, drog
pharyngealis 2 (faringeális) garattal kapcsolatos
pharyngitis, -tidis f (faringitis) garatgyulladás
pharynx, -ngis m (farinx) garat
phlebitis, -tidis f (flebitisz) visszérgyulladás
phlegmasia (flegmázia) gyulladás
phlog- (flog) gyulladás (szókezdő elem)
phlogisticum (flogisztikum) gyulladást keltő szer (szóvégi elem)
phlogisticus (flogisztikus) gyulladásos
phlogogen (flogogén) gyulladást keltő
phlogosis (flogózis) gyulladás
photosensibilisatio (fotoszenzibilizáció) fényérzékennyé válás
phrenicae (frenicé) rekeszi
physiologia, -ae f (fiziológia) élettan
pia mater (pia máter) lágy agyhártya
pilula, -ae f (pilula) pirula, kis golyócska
pilus, pili m (pilus) hajszál
pinealis 2 (pineális) tobozmiriggyel kapcsolatos, tobozos 
piriformis 2 (piriformis) körte alakú, körteszerű
placenta, -ae f (placenta) méhlepény
planta, -ae f (planta) talp
plantarflexio (plantárflexió) hajlítás talpi irányban
plantaris 2 (plantáris) talpi
plasma, -atis n (plazma) sejtnedv, szövetnedv
platysma, -atis n (platizma) nyak bőralatti izma
-plegia (-plégia) -bénulás (szóvégi elem)
pleura, -ae f (pleura) mellhártya
pleuritis, -tidis f (pleuritisz) mellhártyagyulladás
pluralis 2 (plurálisz) többes számú
pneumo- (pneumo-) tüdő, levegő (szókezdő elem)
pneumonia, -ae f (pneumónia) tüdőgyulladás
pneumorrhagia, -ae f (pneumorrhágia) tüdővérzés
pneumosclerosis (pneumoszklerózis) tüdő meszesedése, megkeményedése
pneumothorax, -acis m (pneumotórax, PTX) légmell
-pnoe (pnoe) -légzés (szóvégi elem)
poeta, -ae m (poéta)  költő
pollakisuria (pollakiszúria) gyakori fájdalmas vizeletürítés
pollex, -icis m (pollex) hüvelykujj
poly- (poli-) sok-, több- (szókezdő elem)
polyaetiologia (polietiológia) többféle kórok
polyarthicularis (poliartikuláris) több ízületet érintő, sok ízületi



polycythaemia (policitémia) vörösvérsejtek megszaporodása
polydipsia (polidipszia) állandó szomjúségérzet
polyphagia (polifágia) állandó éhségérzet, bő táplálékfelvétel
polypnoe (polipnoé) szapora légvétel, a normálisnál magasabb 

légzésszám
polyuria (poliúria) normálisnál nagyobb mennyiségű vizelet
pons, pontis m (ponsz) híd
popliteus 3 (popliteusz) térdhajlati
populatio (populáció) népesség, lakosság, valamely terület embereinek 

összessége
prolapsus (prolapszus) előesés, süllyedés
porta, -ae f (porta) kapu
portio vaginalis uteri (porció vaginálisz uteri)  méh hüvelyi része
portio, -onis f (porció) rész, részlet
porus, -i m (pórus) nyílás, lyukacska
post mortem (post mortem)  halál után
postcentralis (posztcentrális) központ mögötti
posterior, -ius (poszterior) hátsóbb, hátsó
postoperativus 3 (posztoperatívusz) műtét utáni
postsynapticus (posztszinaptikus)  ingerület átadási hely utáni
potentialis 2 (potenciális)  lehetséges
pozitron emmissiós tomograpfia (pozitron 
emissziós tomográfia, PET)

 szervek működését vizsgáló módszer, radioaktív 
izotóppal

prae- (pré-) előtti, (szókezdő elem)
praecancerosus (prékancerózusz) rákmegelőző
praecentralis (précentrális) központ előtti
praeclimactericus (préklímaktérikus) klímax előtti
praecox, -ocis (prékox) korai
praecursor (prekurzor) előanyag
praeda, ae f (préda) zsákmány
praegnans (pregnáns) 1. határozott, nyomatékos, 2. terhes nő
praemedicatio (prémedikáció) műtét előtti gyógyszerelés
praescriptio, -nis f (prészkripció) előírás, utasítás (recepten)
praeventio (prevenció) megelőzés
presbyacusis, -is f (presbiakúzis) öregkori halláscsökkenés
presbyopia, -ae f (presbiópia)  öregkori távollátás
presynapticus (prészinaptikus) ingerület átadási hely előtti
prevalentia (prevalencia) egy betegség előfordulásának száma egy 

populációban, bizonyos időben
primer (primer) elsődleges, 
primus 3 (primusz) első
pro- (pro) elő-, előre, -ért, miatt (szókezdő elem)
processus, -us m (processzusz) nyúlvány
proctitis, -tidis f (proktitisz) végbélgyulladás
proctologia (proktológia) végbél betegségeivel foglalkozó tudományág
prodroma (prodroma) a betegség kezdete
profundus 3 (profundus) mély, mélységi 
prognosis, -is f (prognózis) kórjóslat
progressio (progresszió) súlyosbodás



projectio (projekció) kivetítés
prolapsus, -us m (prolapszus) előrecsúszás, előreesés
proliferatió (proliferáció) növekedés, sarjadzás
pronatio (pronáció) befordítás, csavarás
pronator, -oris m (pronátor) csavaró, fordító, befordító
pronomen, -inis n (pronómen) névmás
prophylaxis (profilaxis) betegség megelőzésére irányuló tevékenység
prosenchephalon (proszenkefalon) előagy
prostata carcinoma (prosztata karcinóma)  prosztatarák
prostata, -ae f (prosztata) dülmirigy
prostatitis, -tidis f (prosztatitisz) prosztatagyulladás
prostatovesiculitis, -tidis f 
(prosztatovezikulitisz)

prosztata és ondóhólyag-gyulladás

proteinuria (proteinúria) fehérjét tartalmazó vizelet
protrombin (protrombin) a trombin előanyaga
protrusio (protrúzió) kidülledés
proximalis 2 (proximális) törzshöz, fejhez közelebbi
proximus 3 (prokszimusz) legközelebbi, közeli
psychiatria (pszihiátria) elmegyógyászat, lelki eredetű zavarokkal 

foglalkozik
psychologia (pszihológia) lélekgyógyászat
psychopathia (pszihopátia) lelki bántalom, elmebaj
pterygoideus (pterigoideusz) szárny alakú, röpcsonti 
-ptoe (-ptoé) köpés (szóvégi elem)
-ptosis (-ptózis)  -süllyedés (szóvégi elem)
pubertas, -atis f (pubertás) serdülés 
pubes, -ium f (pubesz) szeméremtájék
pudendum, -i n (pudendum) szeméremtest
puella, -ae f (puella) leány
puer, -i m.(puer) fiú
pulmo, -onis m (pulmó) tüdő
pulmonalis 2 (pulmonalisz) tüdővel kapcsolatos
pulmonectomia, -ae f (pulmonektómia) tüdőrészlet eltávolítása
pulmonologia (pulmonológia) tüdőgyógyászat 
pulpitis chronica (pulpitisz krónika) idült fogbélgyulladás
pulsus, -us m (pulzus) érverés, az ér lüktetése
pulvis, -veris m (pulvisz) por
purpureus 3 (purpureusz) bíborszínű
purulentus 3 (purulentusz) gennyes
purus 3 (purusz) tiszta
pus, puris n (pusz) genny
py- (pi) genny (szókezdő elem)
pyaemia (piémia) gennyvérűség
pyarthrosis (piartrózis) ízületi gennyedés
pyel- (piel-) vesemedence- (szókezdő elem)
pyelitis, -tidis f (pielitisz) vesemedencegyulladás
pyelocystitis, -tidis f (pielocisztitisz) vesemedence és hólyaggyulladás
pyelographia (pielográfia) vesemedence kontrasztanyagos röntgenvizsgálata
pyelonephritis, -tidis f (pielonefritisz) vesemedence és a veseállomány-gyulladás



pyelotomia (pielotómia) vesemedence műtéti metszése
pylorus (pilórus) a gyomor vékonybélbe vezető nyílása, 

gyomorkapu
pyoderma, -atis n (pioderma) bőrgennyedés, gennyes bőrelváltozás
pyogen (piogén) gennykeltő)
pyorrhoea, -ae f (piorrhoea) gennyes folyás
pyuria (piúria) gennyes vizelet
quadratus 3 (kvadrátusz) négyszögű
quadriceps, -cipitis (kvadricepsz) négyfejű
qualitas, -atis f (kvalitás) minőség
radialis 2 (radiális) orsócsonti, orsócsonthoz közeli
radicalis 2 (radikális) gyökeres, teljes mértékű
radiocarpalis 2 (radiokarpális) csuklóízülettel kapcsolatos, orsó-kéztőcsonti
radiologia (radiológia) radioaktivitás és a röntgensugárzás terápiás 

alkalmazásával foglalkozó tudományág.
radius, -ii m (rádiusz) orsócsont
radix, -dicis f (rádix) gyök, gyökér
ramus, -i m (ramusz) ág
rapidus 3 (rapidusz)  gyors
re- (re-) vissza, újra, ismétlődve (szókezdő elem)
reactio (reakció) visszahatás, a szervezet válasza
reanimatio (reanimáció) újraélesztés
receptor (receptor) ingerfelvevő, befogó, jelfogó
recidivus 3 (recidívusz) kiújuló, visszaeső
recipe (recipe) vény, végy!
recipio 3 receptum (recipió) vesz
reconstructio (rekonstrukció) valamely szerv anatomiai és functionalis 

helyreállítása
rectalis 2 (rektális) végbélhez tartozó
rectoscopia (rektoszkópia) a végbél tükrözéses vizsgálata
rectum, -i n (rektum) végbél
rectus 3 (rektusz) egyenes, helyes
reflex (reflex) ingerekre feltétlenül kialakuló reakció
regeneratio (regeneráció) újraképződés, helyreállás
regio glutea (régió glutea) fartájék
regio sacralis (régió szakrális) keresztcsonttájék
regio urogenitalis (régió urogenitális) húgyivarszerv-tájék
regio, -onis f (régió) tájék, terület
regulatio (reguláció) szabályozás
rehabilitatio (rehabilitáció) helyreállítás, visszahelyezés, károsodás, 

fogyatékosság minimumra csökkentése
releasing (rilizing)  serkentő, felszabadító 
ren, renis m (ren) vese
renalis 2 (renális) veséhez tartozó, vesével kapcsolatos
repolarizáció (repolarizáció) polarizáció ismételt kialakulása
repositio (repozíció) helyretétel, hüvelykujj visszahelyezése semleges 

helyzetbe
res, rei f (resz) eset, tett, történet, dolog
resectio (rezekció) kimetszés, kivágás, szervrészlet eltávolítása pl. 



bélszakasz
resorptio (reszorpció) felszívódás
respiratorius 3 (respiratoriusz) légzési
resustitatio, -onis f (reszuszcitáció) újraélesztés
retard (retard) elhúzódó (hatás)
rete, retis n (rete) háló, hálózat
retentio urinae (retenció uriné) a vizelet visszatartása, a hólyag nem tud kiürülni
retentio, -onis f (retenció) visszatartás, dugulás
retina, -ae f (retina) ideghártya
retr- (retr) visszafelé (szókezdő elem)
retroflexio (retroflexió) hátrahajlás, hátrahajlítás
retrograd (retrográd) visszafelé haladó, hanyatló
retroocularis (retrookulárisz)  szem mögötti
retroperitonealis 2 (retroperitóneális) hashártya mögötti
retrosternalis (retroszternális)  szegycsont mögötti
reversibilis 2 (reverzibilis) visszafordítható
rex, regis m (rex)  király
rhabdomyoma (rabdomióma) harántcsíkolt izomzat jóindulatú daganata
rhabdomyosarcoma (rabdomioszarkóma) harántcsíkolt izomzat rosszindulatú daganata
rheumatologia (reumatológia) mozgásszervi betegségekkel foglalkozó 

tudományág
rhinitis, -tidis f (rinitisz) nátha, orrnyálkahártya- gyulladás
rhodopsin (rodopszin) látóbíbor
rhombencephalon, -i n (rombenkefalon) hátsóagy
rhomboideus 3 (romboideusz) rombusz alakú
risorius 3 (rizoriusz) nevető
robustus 3 (robusztusz) erős
rotatio (rotáció) forgó mozgás, forgatás
rotator, -oris m (rotátor) forgató
-rrhagia (-rrágia)  -vérzés (szóvégi elem)
ruber 3 (ruber) piros
rubor, -is m (rubor) bőrpír
ruptura, -ae f (ruptúra) repedés
rusticus 3 (rusztikus) falusi vidéki
sacculus, -i m (szakkulusz) zsákocska
saccus,- i m (szakkusz) zsák
sacralis 2 (szakrális) keresztcsonti
sacrum (szákrum) keresztcsont
sagittalis 2 (szagitális) nyílirányú
salpingitis, -tidis f (salpingitisz) petevezeték gyulladás
salus, -tis f (szálusz)  jólét
sanatio, -onis f (szanáció) gyógyítás, gyógyulás
sanguis, -guinis m (szangvisz) vér
sanitas, -atis f (szanitász) egészség
sanus 3 (szánusz) égészséges, ép
saphenus 3 (szafénusz) rejtett
sarcoma ventriculi (szarkóma ventrikuli) a gyomor rosszindulatú daganata (kötőszövetből 

induló)
sarcoma, -atis n (szarkóma) rosszindulatú daganat, amely a kötő- és 



támasztószövetből indul
sartorius 3 (szartóriusz) szabó
scalenus 3 (szkalénusz) ferde
scapula, -ae f (szkapula)  lapocka
scatula, -ae f (szkatula)  doboz
sceletum, -i  n (szkeletum) csontváz
sclera, -ae f (szklera) ínhártya
scoliosis, -is f (szkoliózis) a gerinc oldalirányú görbülete 
-scopia (szkópia) tükrözéses vizsgálat (szóvégi elem)
scrotum, -i n (szkrótum) herezacskó
sebum, -i n (szebum) faggyú
secretum, -i n (szekrétum) titok, 2. váladék
sectio caesarea (szekció cézárea) császármetszés
sectio, -onis f (szekció) boncolás, metszet
secunder (szekunder) másodlagos
sedativus 3 (szedatívusz) nyugtató
segmentum, -i n (szegmentum) szelvény 
selectus 3 (szelektusz) válogatott
semicircularis 2 (szemicirkuláris) félkör alakú
semilunaris 2 (szemilunáris) félhold alakú
semimembranosus 3 (szemimembranózusz) félig hártyás
seminalis 2 (szeminális) maghoz, ondóhoz tartozó
seminoma (szeminóma) here rosszindulatú daganata
semipermeabilis 2 (szemipermeabilis) féligáteresztő
semitendinosus 3 (szemitendinózusz) félig inas
senex, -senis m (szenex) öreg, idős
senilis 2 (szenilis) öreges, öregkori
senior, -ius (szenior) idősebb, öregebb
sensibilis (szenzibilis) érzékeny, 
sensoros (szenzoros) érzékelő
sensus, -us m (szenzus) érzés, érzékelés
sentio 4 (szentio) érez
sepsis, -is f (szepszis) vérmérgezés
septicus 3 (szeptikusz) fertőzött
septum, -i n (szeptum) sövény
serosus 3 (szerozusz) savós
serotonin (szerotonin) ingerületátvivő anyag idegrendszernél
serratus 3 (szerrátusz) fűrészes, fogas
servus, -i m (szervusz) szolga, (servus humillimus = alázatos szolgája)
seu (szeu) vagy 
shock (sokk) perifériás keringési elégtelenség
siccus 3 (szikkusz) száraz
sigmoideus 3 (szigmoideusz) szigmabéllel kapcsolatos
sigmoscopia (szigmoszkópia) a sigmabél tükrözéses vizsgálata
signatura (szignatúra) alkalmazására utaló jelzések (gyógyszernél)
signo 1, -avi, signatum (szigno)  jelöl
signum, -i n (szignum)  jel
similis 2 (szimilisz) hasonló



simplex, icis (szimplex) egyszerű, közönséges
sine (szine) nélkül (elöljárószó)
singularis 2 (szingulárisz) egyes számú
sinister3 (sziniszter) bal
sinus, -us m (szinusz) öböl, üreg
sinusbradycardia (színuszbradikardia) percenként 60 vagy alacsonyabb szívfrekvencia.
sinusitis, -tidis f (szinuszitisz) arcüreggyulladás, üreggyulladás
sinustachycardia (színusztahikardia) percenként 100 fölötti szívösszehúzódás
sitis, -is f (szitisz) szomjúság
situatio (szituáció) helyzet
situs, -us m (szitusz) helyzet, fekvés
solidus 3 (szolidusz) kemény, szilárd
solutio, -onis f (szolúció) oldat
solvo 3 solvi, solutum (szolvo) felold
somatogen (szomatogén) testi eredetű, testből kiinduló
somnolentia, -ae f (szomnolencia) aluszékonyság
sopor, -oris m (szopor)  mély öntudatlanság
spasmoliticum (spazmolítikum) görcsoldó
sperma, -atis n (sperma) mag, ondó
spermium, -ii n (spermium) ondósejt
sphenoidalis 2 (szfenoidálisz) ékszerű, ék alakú
sphincter, -eris n (szfinkter) záróizom, valamilyen nyílást záró gyűrűizom
spina, -ae f (szpína) tövis 2. gerinc
spinalis 2 (szpinálisz)  tövissel kapcsolatos 2. gerinccel kapcsolatos
spinobulbares (szpinobulbaresz)  hátsó kötegrendszer 
spinocerebellaris (szpinocerebellarisz) gerinccel és kisaggyal kapcsolatos  
spirometer (spirométer) a belélegzett levegő mennyiségét mérő készülék
spirometria (spirometria) légzésfunkciós vizsgálat, 
splen, -nis m (szplen) lép
splenectomia (szplenectomia) lépeltávolítás
splenomegalia (szplenomegália) lépnagyobbodás
spondylarthrosis (spondilartrózis) gerinc kopásos megbetegedése, amelyben a 

csigolyákat összekötő kisízületek is érintettek
spondylolysis (spondilolízis) csigolyaív folytonosságának megszakadása, 

tönkremenetele
spondylosis, -is f (spondilózis) gerinc kopásos megbetegedése, degeneratív 

gerincbetegség
spondylus (spondilusz) csigolya
spongiosus 3 (szpongiozusz) szivacsos
spontaneus 3 (spontáneusz) önmagától történő
sputum, -i n (szputum) köpet
stadium, -ii n (stádium) szakasz
stapes, -pedis m (sztapesz) kengyel
staticus (statikus) állandó, rögzített, álló
statim (sztatim) azonnal
statoacusticus 3 (statoakusztikus) halló és egyensúlyozó
status praesens (státusz prészensz) jelen állapo
status quo ante (státusz kvo ante) megelőző állapot
status, -us m (státusz) állás, állapot, helyzet



stella, -ae f (sztella) csillag, bolygó
-stenosis (-sztenózis) szűkület (szóvégi elem)
stenosis, -is f (sztenózis) szűkület
sternocleidomastoideus 
(szternokleidomasztoideusz)

szegycsonthoz, kulcscsonthoz, csecsnyúlványhoz 
tartozó (musculus sternocleidomastoideus= 
fejbiccentő izom)

sternum, -i n (szternum) szegycsont vagy mellcsont 
stomatitis, -tidis f (sztomatitisz) szájüreg nyálkahártyájának gyulladása
-stomia (sztómia) új nyílás készítése (szóvégi elem)
strabismus (strabizmus) kancsalság
strictura, -ae f (striktúra) szűkület
stridor (stridor) sípoló légzés
stroke (sztrók) agyi érkatasztrófa
structura, -ae f (struktúra) szerkezet
struma (strúma) pajzsmirigy – nagyobbodás (golyva)
sub- (szub) alá, alatt (szókezdő elem)
subacut (szubakut) félheveny
subclavicularis 2 (szubklavikuláris) kulcscsont alatti
subclavius 3 (szubkláviusz) kulcscsont alatti
subcutan (szubkután) bőr alá (fecskendezve)
subcutaneus 3 (szubkutáneusz) bőr alatti
subcutis, -is f (szubkutisz) bőralja
subfebris (szubfebrisz) alacsony láz
subiectus 3 (szubjektusz) határos, szomszédos, vmi alatt elterülő
sublingualis 2 (szublingvális) nyelvalatti
suboccipitalis 2 (szubokcipitálisz) nyakszirt alatti
subscapularis 2 (szubszkapulárisz) lapocka alatti
subscriptio, -onis f (szubszkripció) elkészítésére vonatkozó utasítások, aláírás
substantia, -ae f (szubsztancia) állomány
substantivum, -i n (szubsztantívum) főnév
sudatio, -onis f (szudáció) verejtékezés
sudor (szudor) verejték
suffixum, -i n (szuffikszum) toldalék
sulcus, -i m (szulkusz) barázda, árok
summa cum laude (szumma kum laude) kitüntetéssel
summa summarum (szumma szummárum) az összegek összege, mindent egybevetve
superficialis 2 (szuperficialisz) felületi
superior, -ius (szuperior) felsőbb (felső)
supinatio, -onis f (szupináció) kifordítás, hanyintás
supinator, -oris m (szupinátor) kifordító, hanyintó
suppositorium, -ii n (szuppozitórium) kúp
suppurativus 3 (szuppuratívusz) gennyesedő
supra- (szupra) felett
supracostalis (szuprakosztális) borda feletti
suprahyoideus (szuprahioideusz) nyelvcsont feletti
supralumbalis (szupralumbális) ágyék feletti
supraorbitalis 2 (szupraorbitális) szemgödör feletti
suprapatellaris 2 (szuprapatelláris) térdkalács feletti
suprarenalis 2 (szuprarenális) vese feletti



suprasacralis 2 (szupraszakrális) keresztcsont feletti
supraspinatus (szupraszpinátusz) tövis feletti
sura, -ae f (szúra) lábikra
suspensio, -nis f (szuszpenzió) szuszpenzió
sympathicus 3 (szimpatikusz) együttérző
symptoma (szimptóma) betegség tünete
syn- (szin) együtt- (szókezdő elem)
synapsis, -is f (szinapszis) neuronok ingerületátkapcsolási helye
synarthrosis, -is f (szinartrózis) merev, nem mozgó ízület, folytonos 

összeköttetés
syncope, -es f (szinkópe) ájulás
syndroma (szindróma) tünetegyüttes
synergeticus (szinergetikus) együttműködő
synonyma (szinoníma) rokonértelmű szó
synovia, -ae f (szinóvia) ízületi nedv
synthesis (szintézis) egyesítés
syrup (szirup) szirup
systema, -atis n (szisztéma) rendszer
systemás (szisztémás) az egész szervezetet érintő
systole (szisztolé) szívüreg összehúzódása
tabletta, ae f (tabletta) tabletta
tachy- (tahi) gyors, szapora (szókezdő elem)
tachycardia (tahikardia) szapora szívverés, magas pulzusszám
tachylalia (tahilália) gyors beszéd
tachypnoe, (tahipnoé) szapora légvétel, magas légzésszám
tactilis (taktilis) tapintással kapcsolatos
tactus, -us m (taktusz) érintés, tapintási érzék
talocruralis (tálokrurális) bokaízületi, sarokkal és lábszárral kapcsolatos
talus, -i m (tálusz) ugrócsont, bokacsont
tarsus, -i m (tarzusz) lábtő
telencephalon, -i n (telenkefalon) végagy
tempora, -um n (tempora) halánték
temporalis 2 (temporálisz) halántéki, halántékcsonttal kapcsolatos
tempus, -oris n (tempusz) idő, időszak
tendo, -inis f (tendo) ín 
tensio (tenzió) feszítés, feszülés, nyomás, vérnyomás
tensor, -oris m (tenzor) feszítő
tenuis 2 (ténuisz) vékony
teratogen (teratogén) magzatkárosító
tercier (tercier) harmadlagos
teres (-tis) (teresz) görgeteg (melléknév)
terminus technicus (terminusz teknikusz) szakkifejezés
terra, -ae f (terra) föld
testis, -is m (tesztisz) here
testosteron (tesztoszteron) herében termelődő hím nemi hormon
tetania, -ae f (tetánia) merevkór, izmok görcsös összehúzódása 

kalciumhiány miatt
tetraparesis (tetraparézis) négy végtagra terjedő izomgyengeség
tetraplegia (tetraplégia) négy végtagra kiterjedő bénulás



textus, -us m (textusz) szöveg, szövet
thenar, -aris n (tenár) kézen→a hüvelykujj párnája, talpon →a nagyujj 

párnája
therapia (terápia)  gyógykezelés
thermicus 3 (termikus) hővel, meleggel kapcsolatos
thoracalis 2 (tórakális) mellkasi, mellkassal kapcsolatos
thoracicus 3 (tóracikusz) mellkasi
thoracotomia -ae f (torakotómia) mellüreg megnyitása
thorax, -acis m (tórax) mellkas
thrombocyta (trombocita) vérlemezke
thrombocytopenia (trombocitopénia) thrombocyták számának kóros csökkenése
thrombophlebitis, – tidis f (tromboflebitisz) trombusképződés vénafalgyulladással
thrombosis (trombózis) vérrög képződése az érben
thrombus, -i m (trombus) vérrög
thymus, -i m (tímusz) csecsemőmirigy 
thyreoidea (tireoidea) pajzsmirigy (glandula thyreoidea)
thyreoideus 3 (tireoideusz)  pajzsmiriggyel kapcsolatos
tibia, -ae f (tíbia) sípcsont 
tibialis 2 (tíbiális) sípcsonti
tinctura, -ae f (tinktúra) alkoholos gyógynövénykivonat
-tomia (-tómia) -metszés, -vágás (szóvégi elem)
tonometria (tonometria) szemnyomás mérés
tonsilla, -ae f (tonzilla) torokmandula
tonsillectomia (tonzillektómia) torokmandulák műtéti eltávolítása
tonsillitis, -tidis f (tonzillitisz) mandulagyulladás
tonus, -i m (tónus) izom feszülése
torsio, -onis f (torzió) csavarás, csavaró mozgás
totalendoprotesis (totálendoprotézis, TEP) teljes protézis beültetése
toxicus 3 (toxikus) mérgező
trachea, -ae f (trahea) légcső
tracheitis, -tidis f (traheitisz) légcsőgyulladás
tracheostenosis (traheosztenózis) légcsőszűkület
tracheotomia (traheotómia) légcsőmetszés
tractus, -us m (traktus) 1. idegrostköteg 2. hosszanti lefutás
trans- (transz) át-, keresztül (szókezdő elem)
transcutan (transzkután) bőrön keresztül
transfusio (transzfúzió) vérátömlesztés
transplantatio (transzplantáció) szövet vagy szervátültetés
transversalis 2 (transzverzális) harántirányú
transversus 3 (transzverszusz) haránt
trapesius 3 (trapéziusz) trapéz alakú
traumaticus 3 (traumatikusz) sérüléses
traumatologia (traumatológia) baleseti sebészet
tremor, -oris m (tremor) akarattól független ritmusos mozgás, remegés
tri- (tri) három
triceps, tricipitis (tricepsz) háromfejű
tricuspidalis 2 (trikuszpidális) háromhegyű
trigeminia (trigemínia) három érverés gyors egymásutánban



trigeminus 3 (trigeminusz) háromosztatú
trochlearis 2 (trokleáris) pörgéhez tartozó, sodor (ideg)
troph (o) (trof)  táplálék (szókezdő elem)
trophicus (trófikus) táplálkozással kapcsolatos
trophoneurosis (trofoneurózis) beidegzési zavar miatt kialakuló functionalis 

betegség
trophopathia (trofopátia) táplálkozási zavar
truncus, -i m (trunkusz) törzs
tuba uterina (tuba uterina) méhkürt
tuba, -ae f (tuba) kürt
tuber, -eris n (tuber) gumó, dudor
tuberculosis, -is f (tuberkulózis) gümőkór
tuberculum, -i n (tuberkulum) gumócska, kiemelkedés
tubularis (tubuláris) tubulushoz tartozó (vesében), csőszerű, csöves
tubularis adenoma (tubuláris adenóma) csatornarendszer mirigyhámjából induló 

jóindulatú daganat
tubularis nephropathia (tubuláris nefropátia) mérgezés okozta vesetubulus károsodás
tubulus, -i m (tubulus) csövecske, kis csatorna
tubus,-i m (tubus) cső
tumor, -oris m (tumor) daganat, duzzanat
tumormarker (tumormárker) daganatjelző
turgor, -oris m (turgor) a normális vérellátású szövet ellenállása, állaga
tussis, -is, f (tusszisz) köhögés
tympanum, -i n (timpánum) dob
ulcerosus 3 (ulcerozusz) fekélyes
ulcus duodeni (ulkusz duodéni) nyombélfekély
ulcus ventriculi (ulkusz ventrikuli) gyomorfekély
ulcus, -eris n (ulkusz) fekély
ulna, -ae f (ulna) singcsont 
ulnaris 2 (ulnáris) singcsonti, singcsonthoz közeli
ultimus 3 (ultimusz) utolsó
ultrafiltratum (ultrafiltrátum) ultraszűrlet
umbilicus, -i m (umbikulusz) köldök
unguentum, -i n (ungventum) kenőcs
unguis, -guinis m (ungvisz) köröm
ur(o)-  (uro) vizelet (szótő)
uraemia, -ae f (urémia)  veseelégtelenség (húgyvérűség
urataemia (uratémia) urátvérűség (köszvénynél)
urbanus 3 (urbánus) városi
ureter, -eris f (uréter) húgyvezeték
urethra, -ae f (uretra) húgycső
urethritis, -tidis f (uretritisz) húgycsőgyulladás
-uria (-úria) -vizelés (szóvégi elem)
urina, -ae f (urina) vizelet
urinatio, -onis f (urináció) vizeletürítés
uroepithelialis 2 (auroepitéliális)  vizeletkiválasztó rendszer hámszövetéből induló
urogenitalis 2 (urogenitális) húgyivarrendszeri
urologia (urológia) húgyivarrendszeri megbetegedésekkel foglakozó 

tudományág



uterque, (uterkve), utraque, utrumque – (gen.: 
utrisque)

mindkettő, kétoldali

uterus, -i m (uterusz) méh
utriculus, -i m (utrikulusz) tömlőcske
vaccina (vakcina) védőoltásokhoz oltóanyag
vagina tendinis (vagina tendinis) ínhüvely 
vagina, -ae f (vagina) hüvely
vaginalis 2 (vaginális) hüvelyi
vaginitis, -tidis f (vaginitisz) hüvelygyulladás
vagotomia (vagotómia) a nervus vagus ágainak átvágása
vagus (vágus) bolygóideg, bolygó
vagus 3 (vágusz) bolygó
valgus 3 (valgusz) kifelé fordított 
valva, -ae f (valva) billentyű
valvula, -ae f (valvula) billentyűcske
varicositas, -atis f (varikozitás) visszértágulat
varicosus 3 (varikozusz) visszeres
varix, -icis f (varix) egy vénaszakasz kitágulása, visszeres csomó 
varus 3 (várusz) befelé fordított
vas, vasis n (vasz) ér
vasalis 2 (vazális) érrel kapcsolatos, érhez tartozó
vascularisatio (vaszkularizáció) ereződés
vasculum, -i n (vaszkulum) erecske
vasectomia, -ae f (vazektómia) sterilizálás
vaselinum, -i n (vazelinum) vazelin
vasoconstrictio (vazokonstrikció) érszűkület
vasoconstrictor (vazokonstriktor) érszűkítő
vasodilatatio (vazodilatáció) értágulat
vasodilatator (vazodilatátor) értágító
vasoplegia (vazoplégia) érmozgató ideg bénulása
vasoproliferatio (vazoploriferáció) erek szaporodása
vasoprotectiv (vazoprotektív) érvédő
vasospasmus (vazospazmus) érgörcs
vegetativus 3 (vegetatívusz) növényi, vegetatív = akaratunktól függetlenül 

működő
vena, -ae f (véna) visszér
venter, -tris m (venter) has, izomhas
ventralis 2 (ventrális) hasi
ventriculus, -i n (ventrikulusz) gyomor, 2. kamra
ventulus, -i m (ventulusz) szellő
ventus, -i m (ventusz) szél
verbum, -i n (verbum) ige, szó
veritas, -atis f (veritász) igazság
vermis, -is m (vermisz) féreg (féregszerű)
vero (vero) valóban, csakugyan
verruca, -ae f (verruka) szemölcs
vertebra, -ae f (vertebra) csigolya 
verticalis 2 (vertikális) függőleges
vertigo, --ginis f (vertigo) szédülés



vesica, -ae f (vezika) hólyag
vesicula, -ae f (vezikula) hólyagocska
vesicula seminalis (vezukula szeminálisz) ondóhólyag
vestibulocochlearis (vestibulokokleáris) egyensúlyi és halló (ideg)
vestibulum, -i n (vesztibulum) bejárat
via, -ae f (viá) út
vicinus 3 (vicinusz) szomszédos
video 2 vidi visum (video) lát
videocolonoscopia (videókolonoszkópia)  a vastagbél tükrözéses vizsgálata az endoscopba 

épített digitális kamerával
vir, -i m (vír) férfi
virulens (virulens) fertőző
viscera, -rum n (viszcera) zsiger, szerv
visceralis 2 (viszcerális) zsigeri, szervi
visus, -us m (vízusz) látás, látóélesség
vita, -ae f (vita) élet
vitiligo (vitiligó) a melaninképzés egyes bőrterületeken hiányos, a 

bőr foltossá válik
vitiosus 3 (viciozusz) bűnös, 
vitium,- ii n (vícium) ártalom, baj, szívbillentyűhiba
vitrum, -i n (vitrum) üveg
vivus 3 (vivusz) élő
vocalis 2 (vokális) hanggal kapcsolatos
vocativus (vokatívusz) megszólító eset
vola, -ae f (vóla) tenyér
volarflexio (volárflexió) tenyéri irányban hajlítás
volaris 2 (volárisz) tenyéri
vomer, -eris m (vomer) ekecsont
vomitus, -us m (vomitusz) hányás
vulnus caesum (vulnusz cézum) vágott seb
vulnus conquassatum (vulnusz konkvasszatum) roncsolt seb
vulnus contusum (vulnusz kontúzum) zúzott seb
vulnus incisivum (vulnusz incizivum) metszett seb
vulnus lacerum (vulnusz lacerum) szakított seb
vulnus perforans (vulnusz perforansz) áthatoló seb
vulnus scissum (vulnusz scisszum) hasított seb
vulnus sclopetarium (vulnusz szklopetárium) lőtt seb
vulnus, -eris n (vulnusz) seb
vultus, -us m (vultusz) arc
xyphoideus 3 (xifoideusz) kardnyúlványhoz tartozó
zygomaticus 3 (zigomatikusz) járomcsonthoz tartozó



adag dosis, -is f (dózis)
ág ramus, -i m (ramusz) 
agyalapi mirigy hypophysis, -is m (hipofízis)
agyalapi mirigy elülső lebenye adenohypophysis (adenohipofízis)
agyalapi mirigy hátsó lebenye neurohypophysis (neurohipofízis)
ágyék lumbus, -i m (lumbusz)
ágyék feletti supralumbalis (szupralumbális)
ágyéki lumbalis 2 (lumbális)
ágyéki, ágyékkal kapcsolatos lumbalis (lumbális)
agyfélteke hemispherium, -ii n (hemiszférium)
 agyhártyagyulladás meningitis, -tidis f (meningitisz)
agyhártyához tartozó meningealis 2 (meningeális)
agyhullámok vizsgálata electroencephalographia (EEG) 

(elektroenkefalográfia)
agyi érkatasztrófa stroke (sztrók)
agyi-gerincvelői cerebrospinalis 2 (cerebrospinális)
agykéreg, köpeny pallium, -ii n  (pallium)
agykérgi –gerincvelői corticospinalis 2 (kortikospinális)
agykoponya cranium cerebrale (kránium cerebrále)
agyrázkódás commotio cerebri (kommóció cerebri)
agyvelő enchephalon, -i n (enkefalon)
agyvelőgyulladás encephalitis, -tidis f (enkefalitisz)
agyvelői, agyvelővel kapcsolatos cerebralis 2 (cerebrális) 
agyvelőlágyulás encephalomalacia, -ae f (enkefalomalácia)
agyvérzés apoplexia, -ae f (apoplexia)
agyvíz, folyadék liquor, -oris m (likvor)
agyzúzódás contusio cerebri (kontúzió cerebri)
ajak labium, -ii n (lábium)
 ájulás syncope, -es f (szinkópe)
 akarattól független ritmusos mozgás, 
remegés

tremor, -oris m (tremor)

alá, alatt (szókezdő elem) sub- (szub)
alacsony láz subfebris (szubfebrisz)
alacsony légzésszám, ritka légvétel bradypnoe (bradipnoé)
alacsony vérnyomás hypotensio (hipotenzió), hypotonia (hipotónia)
alak figura, -ae f (figura)
 alanyeset nominativus, -i m (nominatívusz)
alap, fenék fundus, -i m (fundus) 
alap, fenék rész basis, -is f (bázisz)
alapi basilaris 2 (bazilárisz)
alappal kapcsolatos, alapi basalis (bazális)
alatt (szókezdő elem) infra- (infra)
alatt, kevesebb (szókezdő elem) hyp- (hip)
szolga servus (szervusz), (servus humillimus = alázatos 



szolgája)
alkalmazására utaló jelzések 
(gyógyszernél)

signatura (szignatúra)

 alkalmazkodás adaptatio (adaptáció)
alkar antebrachium, -ii n (antebrákhium)
alkohol alcoholum, -i n (alkoholum)
alkoholos gyógynövénykivonat tinctura, -ae f (tinktúra)
éhségérzet, bő táplálékfelvétel polyphagia (polifágia)
szomjúságérzet polydipsia (polidipszia)
állandó, folytonos permanens,-ntis (permanens)
állandó, rögzített, álló staticus (statikus)
állás, állapot, helyzet status, -us m (státusz)
állat bestia, -ae f (bestia)
allergiás alapon kifejlődő rohamokban 
jelentkező nehézlégzés

asthma, -atis n (asztma)

allergiás túlérzékenység hyperergia (hiperergia)
 állkapocs csont mandibula, -ae f (mandibula)
állkapocsficam luxatio mandibulae (luxáció mandibulé)
állomány substantia, -ae f (szubsztancia)
alma mālum, -i n (málum)
álmatlanság insomnia, -ae f (inszomnia)
alsó, alsóbb inferior, -ius (inferior) 
altatás narcosis (narkózis)
aluszékonyság somnolentia, -ae f (szomnolencia)
antidiureticus hormon csökkent 
termelődése miatt a vizelet napi 
mennyiségének növekedése (20 liter is 
lehet)

diabetes insipidus (diabétesz inszipidusz)

anya, 2. burok mater, -tris f (máter)
anyag massa, -ae f (massza)
anyajegy naevus, -i m (névusz)
aortaszűkület aortostenosis, -is f (aortosztenózis)
aranyeres csomó nodus haemorrhoidalis (nódusz hemorroidálisz)
arc vultus, -us m (vultusz)
arc, felület facies, -ei , f.(fáciész)
arccal kapcsolatos, pofához tartozó buccinator (bukkinátor)
archoz tartozó facialis 2 (faciális)
arckoponya cranium viscerale (kránium viscerale)
arcüreggyulladás, üreggyulladás sinusitis, -tidis f (szinuszitisz)
árok fossa, -ae f (fossza)
ártalom, baj, szívbillentyűhiba vitium, ii n (vícium)
artériába adott intraarterialis 2 (intraarteriális)
artériás ér elzáródása miatt kialakult 
szövetelhalás

infarctus, -us m (infarktus)

artériás és vénás érrel kapcsolatos arteriovenosus, (arteriovenózus)
asztal, ebéd mensa, -ae f (menza)
asztmaellenes szer antiasthmaticum, -i n (antiasztmatikum)
 át-, keresztül (szókezdő elem) trans- (transz)
átfúródás, valamely szerv falának a perforatio (perforáció)



kilyukadása
átfúródott perforatus 3 (perforátusz)
áthatoló seb vulnus perforans (vulnusz perforansz)
áthidalás, a szűkült vagy elzáródott ér 
áthidalása 

bypass (bájpássz)

szűrlet, átszűrt folyadék, filtratum, (filtrátum)
áttét képződése, az elsődleges daganatból 
egy vagy több másodlagos daganat jön 
létre

metastasis (metasztázis)

atya, apa pater, -tris m (páter)
egész szervezetet érintő systemás (szisztémás)
első és a második nyakcsigolyával 
kapcsolatos

atlantoaxialis 2 (atlantoaxiális)

emésztőrendszer betegségeivel 
foglalkozó tudományág

gastroenterologia (gasztroenterológia)

ér elzáródása valamilyen anyag miatt embolia, -ae f (embolia)
érfal lágyulása angiomalacia, -ae f (angiomalácia)
idegrendszer működésére ható hormon neurohormon (neurohormon)
idegsejt hosszú nyúlványában található 
tengelyfonál

axon,- onos m (axon)

izmok folyamatosan romló sorvadása dystrophia musculorum progressiva (disztrófia 
muszkulórum progresszíva)

összegek összege, mindent egybevetve summa summarum (szumma szummárum)
valóban, csakugyan, de, mégis, pedig vero (vero)
azonnal statim (sztatim)
azonos mértékű, azonos méretű isometrias (izometriás)
azonos tónusú isotoniás (izotóniás)
baj, betegség mălum, -i n (málum)
baktériumokat tartalmazó vizelet bacteriuria, -ae f (bakteriúria)
bal sinister3 (sziniszter)
baleseti sebészet traumatologia (traumatológia)
 -ban, -ben, benne (in = tagadó szóelem 
is) (szókezdő elem)

in-, im-

-bántalom (nem gyulladásos) (szóvégi 
elem)

-pathia (-pátia)

barátság amicitia, -ae f (amicicia)
barázda, árok sulcus, -i m (szulkusz)
barna vagy fekete festékanyag (pigment) melanin (melanin)
 becseppentés instillatio, -onis f (instilláció)
bedugult, eltömődött obturatus 3 (obturátusz)
befelé fordított varus 3 (várusz)
befordítás, csavarás pronatio (pronáció)
befordulás, befordítás inversio (inverzió)
beidegzés nélkül maradt izom denervatio (denerváció)
beidegzési zavar miatt kialakuló 
functionalis betegség

trophoneurosis (trofoneurózis)

fejléc, beírás inscriptio, -onis f (inszkripció)
bejárat vestibulum, -i n (vesztibulum)
béke pax, pacis f (pax)



bél intestinum, -i n (intesztinum)
bél- (szókezdő elem) enter- (enter-)
bélbántalom enteropathia, -ae f (enteropátia)
bélcsatornából származó nyiroknedv chylus, -i m (kílusz)
belégzés inspiratio (inspiráció)
belélegzett levegő mennyiségét mérő 
készülék

spirometer (spirométer)

bélelzáródás ileus, -i m (ileusz)
bélfal izomzatán keresztül a nyálkahártya 
kiboltosulása

diverticulosis, -is f (divertikulózis)

bélfodor mesenterium, -ii n (mezentérium)
bélgörcs enterospasmus (enterospazmus)
bélnyálkahártya kocsonyás daganata adenomatosus polyp (adenomatózus polip)
bélsárhányás miserere (mizerére)
belső internus 3 (internusz)
belső- (szókezdő elem) end- (end)
belső elválasztású endocrin (endokrin)
belső elválasztású mirigyek betegségeivel 
foglalkozó tudományág

endocrinologia (endokrinológia)

belső elválasztású mirigyek terméke, a 
sejtek közötti kommunikációt végző 
anyag

hormon (hormon)

belső használatra ad usum internum (ad uzum internum)
bélszűkület enterostenosis, -is f (enterosztenózis)
béltükrözés enteroscopia (enteroszkópia)
bemélyedés, bevágás, árok, bemetszés incisura, -ae f (incizúra)
bénulás paralysis (paralízis)
-bénulás (szóvégi elem) -plegia (-plégia)
beszűrődés infiltratio (infiltráció)
betegség felismerésének, vizsgálatának 
tudománya

diagnostica, -ae f (diagnosztika)

 betegség kezdete prodroma (prodroma)
betegség megelőzésére irányuló 
tevékenység

prophylaxis (profilaxis)

betegség tünete symptoma (szimptóma)
betegség, kór morbus, -i m (morbusz)
betegség, -kór (nem gyulladásos jellegű) 
(szóvégi elem)

-osis – (ózis)

betű littera, -ae f (litera)
bíborszínű purpureus 3 (purpureusz)
billentyű valva, -ae f (valva)
billentyűcske valvula, -ae f (valvula)
 birtokos eset genitivus, -i m (genitívusz)
boka malleolus, malleoli m (malleolusz)
bokaízületi, sarokkal és lábszárral 
kapcsolatos

talocruralis (tálokrurális)

bolygó vagus 3 (vágusz)
bolygóideg, bolygó vagus (vágus)
boncolás, metszet sectio, -onis f (szekció)



bonctan anatomia, -ae f (anatómia)
borda costa, -ae f (koszta)
borda feletti supracostalis (szuprakosztális)
bordaközi intercostalis 2 (interkosztális)
borsócsont os pisiforme (osz piziforme)
bőr cutis, -is f (kutisz)
bőr- (szókezdő elem) derm- (derm-)
bőr alá (fecskendezve) subcutan (szubkután)
bőr alatti subcutaneus 3 (szubkutáneusz)
bőr rétegei közé intracutaneus 3 (intrakutáneusz)
bőr, irha dermis (dermisz)
bőralja subcutis, -is f (szubkutisz)
bőrátültetés dermatoplastica (dermatoplasztika)
bőrben lévő melaninképző sejt melanocyta (melanocita)
bőrbetegség (nem gyulladásos) dermatosis (dermatózis)
bőrgennyedés, gennyes bőrelváltozás pyoderma, -atis n (pioderma)
bőrgombásodás dermatomycosis, -is f (dermatomikózis)
bőrgyógyászat dermatologia (dermatológia)
 bőrgyulladás dermatitis, -tidis f (dermatitisz)
 bőrkiütés exanthema (exantéma)
bőrön keresztül 1. percutan (perkután) 2. transcutan 

(transzkután)
bőrpír rubor, -is m (rubor)
bőrsorvadás dermatrophia (dermatrófia)
bűnös vitiosus 3 (viciozusz)
bélbetegség (chronicus gyulladásos) Crohn-betegség (krón –betegség)
combbal (combcsonttal) kapcsolatos femoralis 2 (femorális)
combcsont, comb femur, -oris n (femúr)
 cukorbetegség diabetes mellitus (diabétesz mellitusz)
cukorbetegség kezelésével foglalkozó 
tudományág

diabetologia (diabetológia)

cukorbetegség teljes inzulinhiánnyal 
(inzulinfüggő)

insulindependens diabetes mellitus 
(inzulindependens diabétesz mellitusz) 

cukorbetegség, amely az inzulin 
mennyiségének csökkenésével jár

non insulindependens diabetes mellitus 
(noninzulindependens diabétesz mellitusz)

cukortartalmú vizelet glycosuria, (glikozúria)
cukorvérűség glycaemia (glikémia)
húgyhólyag vagy cysta műtéti 
eltávolítása

cystectomia, -ae f (cisztektómia)

család familia, -ae f (família)
császármetszés sectio caesarea (szekció cézárea)
csatorna canalis, -is m (kanálisz)
vesecsatornarendszer mirigyhámjából 
induló jóindulatú daganat

tubularis adenoma (tubuláris adenóma)

csavarás, csavaró mozgás torsio, -onis f (torzió)
csavaró, fordító, befordító pronator, -oris m (pronátor)
 csecsemőmirigy thymus, -i m (tímusz)
csecsnyúlványgyulladás mastoiditis (masztoiditisz)
cselekvés, hatás, eljárás actio, -nis f (akció)



csepp gutta, -ae f (gutta)
csiga, fülcsiga cochlea, -ae f (kokhlea)
csigolya 1. vertebra, -ae f (vertebra) 2. spondylus 

(spondilusz)
csigolyaív folytonosságának 
megszakadása, tönkremenetele

spondylolysis (spondilolízis)

csigolyák közötti intervertebralis 2 (intervertebrális)
csikló clitoris, -idis f (klitorisz)
 csillag, bolygó stella, -ae f (sztella)
csípő, ágyék  ilium,-ii n (= ileum), (ilium)
csípő, csípőízület coxa, -ae f (koxa)
csípőbél ileum –i n (ileum)
csípőcsonti, iliacus 3 (iliákusz)
csípőhorpasz (musculus iliopsoas = 
csípőhorpaszizom)

iliopsoas (iliopszoasz)

csíra (szókezdő elem) blast(o)- (blaszt)
csomó nodus, -i m (nódusz)
csomó- (szókezdő elem) nod- (nod-)
csomócska nodulus (nodulus)
csomóképződés nodulatio (noduláció)
csomós, göbös 1. nodosus (nodózus), 2. nodularis 2 

(nodulárisz)
csont os, ossis n (osz, osszisz) 
csont elmésztelenedése, felszívódása osteolysis (oszteolízis)
csontbontó sejt osteoclast (oszteoklaszt) 
csontdaganat (jóindulatú) osteoma, -atis n (oszteóma)
csontfájdalom ostalgia (osztalgia)
csonthártya periosteum, -i n (perioszteum) 
csontképző sejt osteoblast (oszteoblaszt) 
csontkinövés exostosis, -is f (exosztózis)
csontlágyulás osteomalatia, -ae f (oszteomalácia)
csontocska ossiculum, -i n (osszikulum)
csontok csontszövettartalma kórosan 
csökken

osteopenia (oszteopénia)

csontok közötti interossealis 2 (interosszeális)
csontritkulás osteoporosis, -is f (oszteoporózis)
csontsűrűség-vizsgálat osteodenzitometria (oszteodenzitometria)
csonttörés, törés fractura, -ae f (fraktúra)
csontváz sceletum, -i n (szkeletum) 
 csontvelőgyulladás osteomyelitis (oszteomielitisz)
csontvésés osteotomia, -ae f (oszteotómia)
cső tubus,-i m (tubus)
csökkent érzékelés a bőrben (helyzet, 
nyomás, vibrációs érzés)

hypaesthesia (hipesztézia)

csökkent működés hypofunctio, -onis f (hipofunkció)
csökkent sósavtermelés a gyomorban hypaciditas (hipaciditás)
csövecske, kis csatorna tubulus, -i m (tubulus)
csövescsontok ízületi végének leválása epiphyseolysis (epifízeolízis)
csúcs apex, -icis m (apex)



csuklóízülettel kapcsolatos, orsó-
kéztőcsonti

radiocarpalis 2 (radiokarpális)

daganat blastoma (blasztóma)
daganat- (szókezdő elem) onco- (onko-)
daganat (szóvégi elem) -oma (-óma)
daganat (szövetelemek túlburjánzása) neoplasma (neoplazma)
daganat, duzzanat tumor, -oris m (tumor)
daganatjelző tumormarker (tumormárker)
daganatképződés oncogenesis (onkogenezis)
daganatok gyógykezelése oncotherapia (onkoterápia)
daganatos megbetegedésekkel foglalkozó 
tudományág

oncologia (onkológia)

delta alakú deltoideus 3 (deltoideusz)
dentinképző sejt odontoblast (odontoblaszt)
depresszió ellenes antidepressáns (antidepresszáns)
derékból az alsó végtagba kisugárzó 
fájdalom

lumboischialgia (lumboishialgia)

deréktáj fájdalmasságát és 
mozgáskorlátozottságát magába foglaló 
tünetegyüttes

lumbago, -ginis f (lumbágó)

desztillált destillatus 3 (desztillátusz)
dicsérettel cum laude (kum laude)
dob tympanum, -i n (timpánum)
doboz scatula, -ae f (szkatula)
domb mons, -ntis m (monsz)
dopamintermelő sejtjeinek pusztulása 
miatt kialakuló idegrendszeri betegség

Parkinson-kór (parkinzon-kór)

drazsé, cukorbevonatos tabletta dragee (drazsé, fr)
dülmirigy prostata, -ae f (prosztata)
égés combustio (kombuszció)
egészség sanitas, -atis f (szanitász)
egészséges, ép sanus 3 (szánusz)
legjobb optimus 3 (optimusz)
egy betegség előfordulásának száma egy 
populációban, bizonyos időben

prevalentia (prevalencia)

 egy testfél két végtagjára kiterjedő 
izombénulás

hemiplegia, -ae f (hemiplégia)

egy testrész vagy szerv distalis részének 
végleges eltávolítása

amputatio (amputáció)

izomgyengeség egy végtagon monoparesis (monoparézis)
bénulás egy végtagon monoplegia, -ae f (monoplégia)
egy vénaszakasz kitágulása varix, -icis f (varix)
egyenes vonalú linearis 2 (lineáris)
egyenes, helyes rectus 3 (rektusz)
egyensúlyi és halló (ideg) vestibulocochlearis (vestibulokokleáris)
egyes számú singularis 2 (szingulárisz)
egyesít iungo 3 iunxi, iunctum (jungo)
 egyesítés synthesis (szintézis)
egyetértés concordia, -ae f (konkordia)



egyrétegű laphám endothel (endotél)
egyszemű pásztoróriás (mitológiában) cyclops (küklopsz)
egyszerű, közönséges simplex, icis (szimplex)
együtt- (szókezdő elem) syn- (szin)
együttérző sympathicus 3 (szimpatikusz)
együttműködő synergeticus (szinergetikus)
 éhbél ieiunum, -i n (jejunum), 
éjjeli ágybavizelés enuresis nocturna (enurézis nokturna)
éjszaka nox, -ctis f (nox)
éjszakai gyakori vizeletürítés nycturia, -ae f (niktúria)
ékcsont os cuneiforme (osz kuneiforme)
ekecsont vomer, -eris m (vomer)
ékszerű, ék alakú sphenoidalis 2 (szfenoidálisz)
eldugulás, szűkület obstructio (obstrukció)
elégtelen működés, elégtelenség insufficientia, -ae f (inszufficiencia)
éles, hegyes acer, acris, acre (ácer, ákrisz, ákre)
élet vita, -ae f (vita)
élettan physiologia, -ae f (fiziológia)
elhajlás, elferdülés deviatio (deviáció)
elhízás obesitas, -atis f (obezitás)
elhúzódó (hatás) retard (retard)
elkészítésére vonatkozó utasítások subscriptio, -onis f (szubszkripció)
ellenanyag –aktivitással rendelkező 
fehérje

immunglobulin (immunglobulin)

ellenszer antidotum, -i n (antidótum)
elmegyógyászat, lelki eredetű zavarokkal 
foglalkozik

psychiatria (pszihiátria)

elmeszesedés, valamely szövet 
megkeményedése kalciumsók lerakódása 
miatt

calcificatio (kalcifikáció)

élő vivus 3 (vivusz)
élő szervezetben in vivo (in vivó)
elő-, előre, -ért, miatt (szókezdő elem) pro- (pro)
előagy prosenchephalon (proszenkefalon)
előanyag praecursor (prekurzor)
előesés, süllyedés prolapsus (prolapszus)
előírás, utasítás (recepten) praescriptio, -nis f (prészkripció)
 előre-, előtt- (szókezdő elem) ante- (ante)
előrecsúszás, előreesés prolapsus, -us m (prolapszus)
 előredőlés anteversio (anteverzió)
 előrehajlás, előrehajlítás anteflexio (anteflexió)
előtti- (szókezdő elem) prae- (pré-)
elrákosodás, áttételekkel carcinomatosis (karcinomatózis)
első primus 3 (primusz)
első havivérzés menarche (menarhe)
első nyakcsigolyával és a 
nyakszirtcsonttal kapcsolatos

atlantooccipitalis (atlantookcipitális)

elsődleges primer (primer)
eltemetett holttest kiásása exhumatio (exumáció)



elülső anterior, -ius (anterior)
elülső-oldalsó anterolateralis 2 (anterolaterális)
elzáródás obliteratio (obliteráció)
ember homo, -inis m (homo)
emberi humanus 3 (humánus)
emberi test corpus humanum (korpusz humánum)
emelés elevatio (eleváció)
emelő levator, -is m (levátor)
émelygés, hányinger nausea, -ae f (nauzea)
emésztés csökkenése oligopepsia (oligopepszia)
emésztéssel kapcsolatos digestorius 3 (digesztóriusz)
emlékezés memoria, -ae f (memoria)
 emlékezetkiesés amnesia (amnézia)
emlő mamma, -ae f (mamma)
emulzió emulsio, -nis f (emulzió)
endometriális szövet található a méh 
üregén kívül pl. távoli szervekben

endometriosis (endometriózis)

epe (csak a májepe és a bélbe kerülő epe 
elnevezése)

bilis, -is f (bilisz)

epe (kizárólag az epehólyagban lévő epe 
elnevezése)

fel, fellis n (fel)

 epe- (szókezdő elem) chole- (kole)
epefolyás cholerrhagia, -ae f (kolerrágia)
epegörcs colica (kólika)
epehólyag cholecysta, -ae f (koleciszta)
epehólyag eltávolítása cholecystectomia, -ae f (kolecisztektómia)
epehólyag fájdalom cholecystalgia (kolecisztalgia)
 epehólyag-gyulladás cholecystitis, -tidis f (kolecisztitisz)
epekövesség cholelythiasis, -is f (kolelítiázis)
epével kapcsolatos felleus 3 (felleusz)
epevezeték choledochus, -i m (koledokusz)
epilepszia ellenes szer antiepilepticum (antiepileptikum)
ér vas, vasis n (vasz)
ér- (szókezdő elem) angi- (angi)
érbetegségek gyógykezelésével 
foglalkozó tudományág

angiologia (angiológia)

érdaganat (rosszindulatú) angiosarcoma (angioszarkóma)
erecske vasculum, -i n (vaszkulum)
eredet, kezdet, izom eredése origo, -ginis f (origó)
eredeti originalis 2 (originalisz)
eredeti helyén lévő, áttétet nem képező in situ (in szitu)
eredetű (szóvégi elem) -gen (-gén)
erek közötti összeköttetés anastomosis, -is f (anasztomózis)
erek szaporodása vasoproliferatio (vazoploriferáció)
érelmeszesedés arteriosclerosis, -is f (arterioszklerózis)
érelmeszesedés erőteljes plakk 
képződéssel

atherosclerosis, -is f (ateroszklerózis)

érett petesejt kiszabadulása ovulatio (ovuláció)
érez sentio 4 (szentio)



ereződés vascularisatio (vaszkularizáció)
érfájdalom angialgia, -ae f (angialgia)
érgörcs vasospasmus (vazospazmus)
érhártya chorioidea, -ae f (koroidea)
érintés, tapintási érzék tactus, -us m (taktusz)
erkölcsi, ethicus 3 (etikus)
érmozgató ideg bénulása vasoplegia (vazoplégia)
erős robustus 3 (robusztusz)
erre az esetre, ehhez ad hoc (ad hok)
érrel kapcsolatos, érhez tartozó vasalis 2 (vazális)
érrendszer kontrasztanyagos 
röntgenvizsgálata

angiographia (angiográfia)

érszakasz műtéti eltávolítása angiectomia, -ae f (angiektómia)
érszűkítő vasoconstrictor (vazokonstriktor)
érszűkülés angiostenosis (angiosztenózis)
érszűkület vasoconstrictio (vazokonstrikció)
értágító vasodilatator (vazodilatátor)
ér kitágulása angiectasia, -ae f (angiektázia)
értágulat vasodilatatio (vazodilatáció)
érték, jelentőség momentum, -i n (momentum)
értelmi mentalis 2 (mentális)
érvédő vasoprotectiv (vazoprotektív)
érverés, az ér lüktetése pulsus, -us m (pulzus)
érzékelő sensoros (szenzoros)
érzékeny, sensibilis (szenzibilis)
érzéketlenség a bőrben anaesthesia (anesztézia)
érzés, érzékelés sensus, -us m (szenzus)
érzés, hangulat affectus, -us m (affektus)
érzéstelenítők narcoticum (narkotikum)
és et, (et)
eset casus, -us m (kázusz)
eset, tett, történet, dolog res, rei f (resz)
ésszerű logicus 3 (logikus)
fa arbor, -is f (arbor)
fagyasztásos kezelés cryotherapia (krioterápia)
faggyú sebum, -i n (szebum)
faggyúmirigy glandula sebacea (glandula szebacea)
fájdalmas izomgörcs algospasmus (algospazmus)
fájdalmas menstruáció 1. algomenorrhoea (algomenorrhea) 2. 

menalgia, -ae f (menalgia)
fájdalmas vizeletürítés alguria (algúria)
fájdalom (szóvégi elem) -algia (algia)
fájdalom (szókezdő elem) algo- (algo-)
fájdalom dolor, -oris m (dolor)
fájdalomcsillapító analgeticum, -i n (analgetikum)
fájdalomérző idegkészülék nociceptor (nociceptor)
fájdalomkeltő algogen (algogén)
fájdalomtól való kóros félelem algophobia (algofóbia)
faktor, alkotó, összetevő, tényező factor, -oris m (faktor) 



falcsonti, fali parietalis 2 (parietális)
falósejt phagocyta (fagocita)
falusi, vidéki rusticus 3 (rusztikus)
 far gluteus, -i m (gluteusz)
fari, farral kapcsolatos gluteus 3 (gluteusz)
farkcsonti, farokcsigolyával kapcsolatos coccygealis 2 (kokcigeális)
farki irány, alsó, farokcsigolyához közeli caudalis 2 (kaudális)
farok cauda, -ae f (kauda)
fartájék regio glutea (régió glutea)
fehér albus 3 (albusz)
fehérjét tartalmazó vizelet proteinuria (proteinúria)
fehérvérsejt leukocyta (leukocita)
fehérvérsejtek számának kóros 
csökkenése

1. leucocytopenia, -ae f (leukocitopénia) 2. 
leucopenia – ae f (leukopénia)

fej caput, -itis n (kaput)
fej felőli, fejhez, koponyához tartozó cranialis 2 (kraniális)
fejes csont os capitatum (osz kapitátum)
fejfájás cephalgia, -ae f (kefalgia)
fejhez tartozó cephalicus (kefalikusz)
fejverőér carotis, -tidis f (karotisz)
fekély ulcus, -eris n (ulkusz)
fekélyes ulcerosus 3 (ulcerozusz)
fekélyes vastagbélgyulladás colitis ulcerosa (kólitisz ulceróza)
felegyenesítő arrector, -oris m (arrektor)
felett (szókezdő elem) supra- (szupra)
felett, több (szókezdő elem) hyper- (hiper)
felhám epidermis (epidermisz)
felhámmal kapcsolatos epithelialis 2 (epiteliális)
félheveny subacut (szubakut)
félhold alakú semilunaris 2 (szemilunáris)
 félhold alakú rostporc meniscus, -i m (meniszkusz)
félig hártyás semimembranosus 3 (szemimembranózusz)
félig inas semitendinosus 3 (szemitendinózusz)
féligáteresztő semipermeabilis 2 (szemipermeabilis)
felír inscribo 3 inscriptum (inszkribo)
felkarcsont humerus, -i m.(humerusz)
felkiáltás exclamatio, -onis f (exklamáció)
félkör alakú semicircularis 2 (szemicirkuláris)
felnőttkorban a növekedési hormon 
túltermelődése miatt a test végrészeinek 
megnagyobbodása

acromegalia (akromegalia)

felold solvo 3 solvi, solutum (szolvo)
féloldali izomgyengeség hemiparesis (hemiparézis)
félpáratlan hemiazygos (hemiazigosz)
félrenyelés, idegen anyag a légutakba jut aspiratio (aspiráció)
felső állcsont maxilla, -ae f (maxilla)
felsőbb (felső) superior, -ius (szuperior)
felszálló, felfelé haladó ascendens, -entis (aszcendens)
felszívódás resorptio (reszorpció)



feltételezés, feltevés hypothesis (hipotézis)
felügyelő, intéző curator, -oris m (kurátor)
felületi superficialis 2 (szuperficialisz)
felvilágosítás, nevelés instructio, -onis f (instukció)
fényérzékenységet okozó photosensibilisatio (fotoszenzibilizáció)
ferde obliquus 3 (oblikvusz)
ferde scalenus 3 (szkalénusz)
féreg (féregszerű) vermis, -is m (vermisz)
féregnyúlvány appendix vermiformis (appendix vermiformisz)
 féregnyúlvány eltávolítása appendectomia, -ae f (appendektómia)
féregnyúlvány-gyulladás appendicitis, -tidis f (appendicitisz)
féregszerű mozgás, béltartalmat továbbító 
mozgás

peristalticus 3 (perisztaltikus)

férfi vir, -i m (vír)
férfi nemi szervekkel foglalkozó 
tudományág

andrologia (andrológia)

férfias szőrzet kialakulása nőkön androtrichia (androtricia)
fertőtlenítő antisepticum, -i n (antiszeptikum)
fertőzés infectio, -onis f (infekció)
fertőző virulens (virulens)
fertőző betegségekkel foglalkozó 
tudományág

infectologia (infektológia)

fertőzött septicus 3 (szeptikusz)
fésűs pectinatus (pektinátusz)
feszítés vagy nyújtás extensio, -onis f (extenzió)
nyomás, vérnyomás, feszülés tensio (tenzió)
feszítő extensor, -oris m (extenzor)
feszítő tensor, -oris m (tenzor)
ficam luxatio, -onis f (luxáció)
fiú puer, -i m.(puer)
fog dens, dentis, dentium m (densz)
fog- (szókezdő elem) 1. dent- (dent-) 2. odont- (odont-)
fogágygyulladás parodontitis, -tidis f (parodontitisz)
fogamzásgátló szer anticoncipiens, -ntis (antikoncipiens)
fogászat odontologia, -ae f (odontológia)
fogászati tükör odontoscop (odontoszkóp)
fogfájás dentalgia, -ae f (dentalgia)
foggal kapcsolatos dentalis 2 (dentális)
fogíny gingiva, -ae f (gingiva)
fogínygyulladás gingivitis, -tidis f (gingivitisz)
fogképződés dentificatio (dentifikáció)
fogkő odontolith (odontolit)
 fogszuvasodás 1. caries dentium (káriesz dentium) 2. caries, -ei 

f (kariesz)
fogtörés fractura dentis (fraktúra dentisz)
foggyulladás dentinitis, -tidis f (dentinitisz)
fokozott bélgázképződés, haspuffadás meteorismus (meteorizmus)
fokozott működés hyperfunctio, -onis f (hiperfunkció)
fokozott szőrnövekedés, nőkön férfias hirsutismus (hirszutizmus)



szőrzet megjelenése
folt macula, -ae f (makula)
folyadék humor, -oris m (humor)
folyadék vénába, vérkeringésbe juttatása infusio, -nis f (infúzió)
folyás fluor, -oris m (fluor)
folyás a méhből metrorrhoea, -ae f (metrorrhea)
folyékony liquidus 3 (likvidusz)
fonákérzés, érzékcsalódás paraesthesia (paresztézia)
fonál filum, -i n (fílum)
fonalféreg fertőzés okozta bélbetegség enterobiasis, -is f (enterobiázis)
fonálszerű filiformis 2 (filiformisz)
forgató rotator, -oris m (rotátor)
forgó mozgás, forgatás rotatio (rotáció)
forrázat infusum, -i n (infúzum)
föld terra, -ae f (terra)
főnév substantivum, -i n (szubsztantívum)
főütőér, a bal kamrából kiinduló 
legnagyobb átmérőjű artériás ér

aorta, -ae f (aorta)

főzet decoctum, -i n (dekoktum)
függelék, nyúlvány appendix, -icis f (appendix)
 független, akarattól független autonom (autonóm)
függőleges verticalis 2 (vertikális)
fül auris, -is f (aurisz)
fülecske, fülcse auricula, -ae f (aurikula)
fülgyulladás otitis, -tidis f (otitisz)
fültőmirigy parotis, (parotisz)
fültőmirigy-gyulladás parotitis (parotitisz)
 fülzsír cerumen, -inis n (cerumen)
fűrészes, fogas serratus 3 (szerrátusz)
garat pharynx, -ngis m (farinx)
garatgyulladás pharyngitis, -tidis f (faringitis)
garatmandula műtéti eltávolítása adenoidectomia, -ae f (adenoidektómia)
garattal kapcsolatos pharyngealis 2 (faringeális)
 gátló inhibiting (inhibiting)
gátorüreg mediastinum, -ii n (mediasztinum)
gátorüreggel kapcsolatos mediastinalis 2 (mediasztinális)
 gázzal porlasztott apró oldatcseppek aerosol (éroszol)
gége larynx, laryngis m (larinx)
gégefedő epiglottis, -tidis f (epiglottisz)
gégegyulladás laryngitis, -tidis f (laringitisz)
kromoszómák, gének (genomok) 
megismerésével foglalkozó tudományág

genomika (genomika)

genny pus, puris n (pusz)
genny (szókezdő elem) py- (pi)
 gennyes purulentus 3 (purulentusz)
gennyes folyás pyorrhoea, -ae f (piorrhoea)
gennyes vizelet pyuria (piúria)
gennyesedő suppurativus 3 (szuppuratívusz)
gennykeltő pyogen (piogén)



gennyvérűség pyaemia (piémia)
gerinc előrefelé irányuló görbület lordosis (lordózis)
gerinc hátrafelé domborodó görbülete kyphosis, -is f (kifózis)
gerinc kopásos megbetegedése, 
degeneratív gerincbetegség

spondylosis, -is f (spondilózis)

gerinc kopásos megbetegedése, amelyben 
a csigolyákat összekötő kisízületek is 
érintettek

spondylarthrosis (spondilartrózis)

gerinc melletti paravertebralis 2 (paravertebrális)
gerinc oldalirányú görbülete scoliosis, -is f (szkoliózis)
gerinccel és kisaggyal kapcsolatos spinocerebellaris (szpinocerebellarisz
 gerincműtétek során mindkét oldali 
csigolyaív és a processus spinosus 
eltávolítása. 

laminectomia (laminektómia)

gerincoszlop columna vertebralis (kolumna vertebralisz)
gerincvelő fehér állományának 
gyulladása

myelitis, -tidis f (mielitisz)

gerincvelő feloldódása myelolysis, -is f (mielolízis)
gerincvelő meszes keményedése myelosclerosis, -is f (mieloszklerózis)
gerincvelő-bénulás myeloparalysis, -is f (mieloparalízis)
gerinccsatorna burkai közé intrathecalis 2 (intratekális)
gliasejt, a központi idegrendszer 
támasztószövete

glia (glia)

glomerularis erek károsodása, amelyet 
antigén-antitest komplexek lerakódása 
okoz

nephrosis syndroma (nefrózis szindróma)

glomerulusok gyulladása, amelyet 
antitestek lerakódása okoz

glomerulonephritis, -tidis f (glomerulonefritisz)

gócos tüdőgyulladás bronchopneumonia (bronhopneumónia)
golyó globulus, -i m (globulusz)
golyó, hagyma bulbus, -i m (bulbusz)
gomba- (mikrogomba) (szókezdő elem) myc- (mik-)
gomba okozta megbetegedés mycosis (mikózis)
gombaellenes szer antimycoticum, -i n (antimikotikum)
gombák szaporodását gátló mycostaticus (mikosztatikus)
gombaméreg mycotoxin (mikotoxin)
gombás mycoticus 3 (mikotikus)
gombás bélfertőzés enteromycosis (enteromikózis)
gondoz, kezel curo 1, -avi, -atum (kuró)
gödör, árok fovea, -ae f (fovea)
gümőkór tuberculosis, -is f (tuberkulózis)
görcs convulsio, -onis f (konvulzió)
görcsoldó spasmoliticum (spazmolítikum)
görcsös convulsivus 3 (konvulszivusz)
görgeteg (melléknév) teres (-tis) (teresz)
gumó, dudor tuber, -eris n (tuber) 
gumócska, kiemelkedés tuberculum, -i n (tuberkulum)
gyakori fájdalmas vizeletürítés pollakisuria (pollakiszúria)
gyenge légcsere, a légzőtérfogat hypoventilatio (hipoventiláció)



csökkenése
gyengeelméjűség oligophrenia (oligofrénia)
gyermekgyógyászat paediatria (pediátria)
gyógyítás curatio (kuráció)
gyógyítás, gyógymód, kezelés cura, -ae f (kúra)
gyógyítás, gyógyulás sanatio, -onis f (szanáció)
gyógyító curativ (kuratív)
gyógykezelés therapia (terápia) 
gyógyszer, drog pharmacon (farmakon)
gyógyszerészet pharmacia (farmácia)
gyógyszeroldat befecskendezése a 
szövetekbe

iniectio, -onis f (injekció)

gyógyszertan pharmacologia, -ae f (farmakológia) 
gyógyszertár apotheca, -ae f (apotéka)
gyomor 1. gaster, -tris f (gaszter) 2. ventriculus
 gyomor rosszindulatú daganata 
(kötőszövetből induló)

sarcoma ventriculi (szarkóma ventrikuli)

gyomor tükrözéses vizsgálata gastroscopia (gasztroszkópia)
 gyomor vékonybélbe vezető nyílása, 
gyomorkapu

pylorus (pilórus)

 gyomor, kamra ventriculus, -i n (ventrikulusz)
gyomorfekély ulcus ventriculi (ulkusz ventrikuli)
gyomorhurut (gyomornyálkahártya-
gyulladás)

gastritis, -tidis f (gasztritisz)

 gyomorrák (hám eredetű rosszindulatú 
daganat)

carcinoma ventriculi (karcinóma ventrikuli)

gyomorral és belekkel kapcsolatos gastrointestinalis 2 (gasztrointesztinális)
gyomorsósav teljes hiánya anaciditas (anaciditás)
gyomorsüllyedés gastroptosis (gasztroptózis)
gyomorszáj plasztikai műtéte cardioplastica, -ae f (kardioplasztika)
gyomorszáj, szív  cardia, -ae f (kardia)
gyomorvérzés gastrorrhagia (gasztrorágia)
gyors 1. citus 3 (citusz), 2. rapidus 3 (rapidusz)
gyors beszéd tachylalia (tahilália)
gyors, szapora (szókezdő elem) tachy- (tahi)
gyök, gyökér radix, -dicis f (rádix)
gyökeres, teljes mértékű radicalis 2 (radikális)
gyulladás (szóvégi elem) -itis (itisz)
gyulladás 1. phlogosis (flogózis) 2. phlegmasia 

(flegmázia)
gyulladás (szókezdő elem) phlog- (flog)
 gyulladáscsökkentő antiphlogisticus 3 (antiflogisztikus)
gyulladásos phlogisticus (flogisztikus)
gyulladást keltő phlogogen (flogogén)
gyulladást keltő szer (szóvégi elem) phlogisticum (flogisztikum)
gyulladt inflammatus 3 (inflammatusz)
gyümölcs fructus, -us, m (fruktusz)
gyűrű anulus, -i m (anulusz)
gyűrűporc cricoideus 3 (krikoideusz)



gyűrűsujj digitus anularis (digitusz anulárisz)
háború bellum, -i n.(bellum)
hajlítás háti irányban, hátrahajlás dorsalfexio, -onis f (dorzálflexió)
hajlítás talpi irányban plantarflexio (plantárflexió)
hajlítás tenyéri irányban palmarflexio (palmárflexió)
hajlítás, hajlás flexio, -onis f (flexió)
hajlító flexor, -oris m (flexor)
hajszál pilus, pili m (pilus)
hajszálér capillaris, -is f (kapilláris)
halál mors, -rtis f (morsz)
halál után post mortem (post mortem)
halálos, halált okozó letalis 2 (letális)
halánték tempora, -um n (tempora)
halántéki, halántékcsonttal kapcsolatos temporalis 2 (temporálisz)
hallás auditus, -us m (auditusz)
hallás (szókezdő elem) audi(o)- (audio)
hallás vizsgálata audiometria (audiometria)
hallással kapcsolatos acusticus 3 (akusztikus)
hallgatódzás auscultatio (auszkultáció)
halló és egyensúlyozó statoacusticus 3 (statoakusztikus)
háló, hálózat rete, retis n (rete)
hanggal kapcsolatos vocalis 2 (vokális)
hangok iránti túlérzékenység hyperacusis (hiperakúzis)
hányás 1. emesis, -is f (emezis) 2. vomitus, -us m 

(vomitusz)
hányáscsillapító antiemeticum, -i n (antiemetikum)
hánytató emeticum (emetikum)
haránt transversus 3 (transzverszusz)
harántcsíkolt izomzat jóindulatú daganata rhabdomyoma (rabdomióma)
harántcsíkolt izomzat rosszindulatú 
daganata

rhabdomyosarcoma (rabdomioszarkóma)

harántirányú transversalis 2 (transzverzális)
harmadlagos tercier (tercier)
három tri- (tri)
három érverés gyors egymásutánban trigeminia (trigemínia)
háromfejű triceps, tricipitis (tricepsz)
háromhegyű tricuspidalis 2 (trikuszpidális)
háromosztatú trigeminus 3 (trigeminusz) 
háromszögcsont os triquetrum (osz trikvetrum)
hártya, membrán membrana, -ae f (membrán)
hártyás membranaceus (membránáceusz)
has abdomen, -inis n (abdomen)
has, izomhas venter, -tris m (venter)
hasfali sérv hernia parietis abdominis (hernia parietisz 

abdóminisz)
hashártya peritoneum, -i n (peritóneum)
hashártya mögötti retroperitonealis 2 (retroperitóneális)
hashártyagyulladás peritonitis, -tidis f (peritónitisz)
hasi ventralis 2 (ventrális)



hasi, hassal kapcsolatos abdominalis, -e (abdominalisz)
hasított seb vulnus scissum (vulnusz scisszum)
hasizmok védekező működése hasi 
fájdalom vagy gyulladás esetén, 
deszkakemény has

défense musculaire (francia kifejezés: defansz 
müszküler)

hasmenés diarrhoea (diarré)
hasmenéssel járó emésztési zavar dyspepsia (diszpepszia)
hasnyálmirigy pancreas, -atis n (pankreász)
hasnyálmirigy rosszindulatú daganata carcinoma pancreatis (karcinóma pankreátisz)
hasnyálmiriggyel kapcsolatos pancreaticus 3 (pankreátikus)
hasnyálmirigy-gyulladás pancreatitis, -tidis f (pankreátitisz)
hasonló similis 2 (szimilisz)
 hastükrözés laparoscopia (laparoszkópia)
hasüreg megnyitása laparotomia (laparotómia)
hasüreghez tartozó coeliacus 3 (cöliákusz)
hát dorsum, -i n (dorzum)
hatalom imperium, -ii n (imperium)
határos, szomszédos, vmi alatt elterülő subiectus 3 (szubjektusz)
határozat decretum, -i n.(dekrétum)
határozó eset ablativus, -i m (ablatívusz)
határozott, nyomatékos, terhes nő praegnans (pregnáns)
hatás effektus (efektus)
hátfájás dorsalgia (dorzalgia)
háti, háthoz tartozó, kézen kézháti, lábon 
lábháti

dorsalis 2 (dorszális)

hátrahajlás, hátrahajlítás retroflexio (retroflexió)
 hátsó kötegrendszer spinobulbares (szpinobulbaresz)
hátsóagy rhombencephalon, -i n (rombenkefalon)
hátsóbb, hátsó posterior, -ius (poszterior)
havivérzés menstruatio, -onis (menstruáció)
havivérzés elmaradása, vérzéshiány amenorrhoea, -ae f (amenorrea)
havivérzészavar, fájdalmas menses dysmenorrhoea, -ae f (diszmenorrea)
ház, lakás domus, -us f (dómusz)
hegyű, heggyel rendelkező cuspidalis 2 (kuszpidális)
hely locus, -i m (lókusz)
helyi, egy kisebb területre vonatkozó localis 2 (lokális) 
helyreállítás, visszahelyezés, károsodás, 
fogyatékosság minimumra csökkentése

rehabilitatio (rehabilitáció)

 helyreigazítás, kijavítás correctio, -onis f (korrekció)
helyretétel, hüvelykujj visszahelyezése 
semleges helyzetbe

repositio (repozíció)

helyzet situatio (szituáció)
helyzet, fekvés situs, -us m (szitusz)
here testis, -is m (tesztisz)
 here hormontermelésének jelentős 
csökkenése 

andropausa (andropauza)

here rosszindulatú daganata seminoma (szeminóma)
herében termelődő hím nemi hormon testosteron (tesztoszteron)
heregyulladás orchitis, -tidis f (orhitisz)



herezacskó scrotum, -i n (szkrótum)
heveny, gyors lefolyású acutus 3 (akut)
hiányos defectivus 3 (defektívusz)
hiba, fogyatékosság, lelki sérülés defectus (defektus)
hibás-, zavart- (szókezdő elem) dys- (disz-)
híd pons, pontis m (ponsz)
hígított dilutus 3 (dilutusz)
hím-, férfi- (szókezdő elem) andr- (andr-)
hímnem masculinum, -i n (maszkulinum)
hímnemű, férfi masculinus 3 (maszkulinusz)
hímvessző penis, -is m (pénisz)
 hímvessző rosszindulatú daganata penis carcinoma (pénisz karcinóma)
hisztaminhatást gátló, allergia ellenes antihistamin (antihisztamin)
holdascsont os lunatum (osz lunátum)
hollócsőrnyúlvánnyal és karral 
kapcsolatos

coracobrachialis (korakobrahiálisz)

hólyag vesica, -ae f (vezika)
hólyag (1cm-nél nagyobb) bulla, -ae f (bulla)
hólyagocska vesicula, -ae f (vezikula)
hólyagos bullosus 3 (bullozusz)
homlok frons, -ntis m (frons)
homloki, – homlokcsonti frontalis 2 (frontális)
hónalj axilla, –ae f (axilla)
hónalji axillaris 2 (axilláris)
horgas csont os hamatum (osz hámátum)
horzsolás a bőrön abrasio (abrázió)
hosszanti longitudinalis 2 (longitudinális)
hosszú longus 3 (longusz)
hozzá-, oda- (szókezdő elem) ad- (ad)
hörgő bronchus, -i m (bronhus)
hörgőcskéhez tartozó bronchialis 2 (bronhiális)
hörgőgyulladás bronchitis, -tidis f (bronhitisz)
hörgők kontrasztanyagos 
röntgenvizsgálata

bronchográfia (bronhográfia)

hörgőszűkület bronchostenosis (bronhosztenózis
hörgőtükrözés bronchoscopia (bronhoszkópia)
hörgővel és tüdővel kapcsolatos bronchopulmonalis 2 (bronhopulmonális)
hővel, meleggel kapcsolatos thermicus 3 (termikus)
húgycső urethra, -ae f (uretra)
húgycsőgyulladás urethritis, -tidis f (uretritisz)
húgyhólyag- (szókezdő elem) cyst- (ciszt-)
húgyhólyag tükrözéses vizsgálata cystoscopia (cisztoszkópia)
húgyhólyagkövesség cystolithiasis, -is f (cisztolítiázis)
húgyhólyagtágulat cystectasia, -ae f (cisztektázia)
húgyhólyaggyulladás cystitis, -tidis f (cisztitisz)
húgyivarrendszeri urogenitalis 2 (urogenitális)
húgyivarrendszeri megbetegedésekkel 
foglakozó tudományág

urologia (urológia)

húgyivarszerv-tájék regio urogenitalis (régió urogenitális)



húgyvezeték ureter, -eris f (uréter)
hüvely vagina, -ae f (vagina)
hüvelyi vaginalis 2 (vaginális)
hüvelygyulladás vaginitis, -tidis f (vaginitisz)
hüvelykujj pollex, -icis m (pollex)
ideg nervus, -i m (nervusz)
ideg- (szókezdő elem) neur- (neur-)
idegbántalom (nem gyulladásos) neuropathia (neuropátia)
idegdaganat neuroma, -atis n (neuróma)
idegdúc, ínhüvely savót tartalmazó 
daganata

ganglion, -ii n (ganglion)

idegfájdalom neuralgia (neuralgia)
ideggel kapcsolatos, ideges nervosus 3 (nervózus)
ideghártya retina, -ae f (retina)
ideghez és izomhoz tartozó neuromuscularis 2 (neuromuszkuláris)
idegrendszer rosszindulatú daganata neuroblastoma, -atis n (neuroblasztóma)
idegrendszernél ingerületátvivő anyag dopamin (dopamin)
idegrostköteg, hosszanti lefutás tractus, -us m (traktus)
idegsejt neuron (neuron)
idegsejtek elválasztó működése neurosecretio (neuroszekréció)
idegsejtnyúlvány dendrit (dendrit)
ideggyógyászat neurologia (neurológia)
ideggyulladás neuritis, -tidis f (neuritisz)
ideggyulladás és fájdalomcsillapító antineuralgicum (antineuralgikum)
idő előtt ante diem (ante diem)
idő, időszak tempus, -oris n (tempusz)
időskorúak gyógyításával foglalkozó 
tudományág

geriatria (geriátria)

időszakos sántítás claudicatio intermittens:
idült fogbélgyulladás pulpitis chronica (pulpitisz krónika)
idült, lassú lefolyású, hosszan tartó chronicus 3 (krónikus)
ifjú férfi iuvenis, -is m (juvenisz)
igazság veritas, -atis f (veritász)
ige, szó verbum, -i n (verbum)
igeragozás coniugatio, -onis f (konjugáció)
iker gemellus, -i m (gemellusz)
íme ecce (ekce)
immunválaszt kiváltó anyag antigen (antigén)
ín tendo, -inis f (tendo)
ingerekre feltétlenül kialakuló reakció reflex (reflex)
ingerfelvevő, befogó, jelfogó receptor (receptor)
ingerlékenység irritabilitas (irritábilitás)
ingerlés, amely károsodást vált ki irritáció (irritáció)
ingerületátadási hely előtti presynapticus (prészinaptikus)
ingerületátadási hely utáni postsynapticus (posztszinaptikus)
ingerületátvivő neurotransmitter (neurotranszmitter)
ingerületátvivő anyag idegrendszernél 1. acetil-kolin (acetil-kolin) 2. serotonin 

(szerotonin)
ingerületátvivő anyag, mellékvesevelő 1. adrenalin (adrenalin) 2. noradrenalin 



hormon (noradrenalin)
ínhártya sclera, -ae f (szklera)
ínhüvely vagina tendinis (vagina tendinis)
iratokhoz (lezárt ügy esetén) ad acta (ad akta)
irha corium, -ii n (kórium)
is etiam (etiam)
ismeretlen anonymus (anonímusz)
ív arcus, -us m (árkusz)
ízérző, ízérzéssel kapcsolatos gustatorius (gusztatóriusz)
ízlelés gustus, -us m (gusztusz)
ízlelőbimbók gemmae gustatoriae (gemmé gusztatorié)
izmok közötti intermuscularis (intermuszkuláris)
izom musculus, -i m (muszkulusz)
izom- (szókezdő elem) myo- (mio-)
izom feszülése tonus, -i m (tónus)
 izom tapadási helye, tapadás insertio (inszerció)
izomba adott intramuscularis 2 (intramuszkuláris)
izombántalom myopathia (miopátia)
izombénulás myoplegia (miopégia)
izomdaganat myoma, -atis n (mióma)
izomdaganatok kialakulásával járó 
betegség

myomatosis, -is f (miomatózis)

-izomerő-csökkenés, enyhe bénulás 
(szóvégi elem)

-paresis (-parézis)

izomfájdalom myalgia, -ae f (mialgia)
izomgyulladás myositis, -tidis f (miózitisz)
izommal kapcsolatos muscularis 2 (muszkuláris)
izompólya fascia, -ae f (faszcia)
izomtan myologia, -ae f (miológia)
íztelen insipidus 3 (inszipidusz)
ízület articulatio, -onis f (artikuláció)
ízület körüli gyulladás periarthritis (periartritisz)
ízület tükrözéses vizsgálata arthroscopia (artroszkópia)
ízületbe adott intraarticularis 2 (intraartikuláris)
ízületen kívüli extraarticularis (extraartikuláris)
ízületi articularis 2 (artikuláris)
ízületi bántalom arthropathia (artropátia)
ízületi fájdalom arthralgia (artralgia)
ízületi gennyedés pyarthrosis (piartrózis)
ízületi merevség ankylosis (ankilózis)
ízületi nedv synovia, -ae f (szinóvia)
ízületi nyálkatömlő, zacskó bursa, -ae f (burza)
ízületi porckopás arthrosis, -is f (artrózis)
ízületi gyulladás arthritis, -tidis f (artritisz)
izzadmány exsudatum, -i n (exszudátum)
járat, nyílás meatus, -us m (meátusz)
járóbeteg rendelés ambulancia (ambulancia)
járomcsonthoz tartozó zygomaticus 3 (zigomatikusz)
járulékos, kiegészítő accessorius 3 (acesszóriusz)



jel signum, -i n (szignum)
jelen állapot status praesens (státusz prészensz)
jelöl signo 1, -avi, signatum (szigno)
jelző marker (márker)
jó  bonus 3 (bónusz)
jobb dexter3 (dexter)
jód iodum, -i n (jódum)
jog ius, iuris n.(jusz)
jog szerint de iure (de júre)
jóindulatú benignus 3 (benignusz)
jól bene (bene)
jólét salus, -tis f (szálusz)
kálcium mennyiségének csökkenése a 
csontban

calcipenia (kalcipénia)

kamraremegés kamrafibrillatio (kamrafibrilláció)
kancsalság strabismus (strabizmus)
kannaszerű arytaenoideus 3 (aritenoideusz)
kapu 1. hilus, -i m (hílus) 2. porta, -ae f (porta)
kar brachium, -ii n (brákhium)
kardnyúlványhoz tartozó xyphoideus 3 (xifoideusz)
karhoz és fejhez tartozó brachiocephalicus 3 (brahiokefalika)
kari, karral kapcsolatos brachialis 2 (brahiálisz)
katonaság militia, -ae f (milicia)
kedvező, alkalmas opportunus 3 (opportunusz))
kémcsőben, üvegben in vitro (in vitro)
kemény durus 3 (durusz)
kemény agyhártya feletti epiduralis 2 (epidurális)
kemény, szilárd solidus 3 (szolidusz)
kengyel stapes, -pedis m (sztapesz)
kenőcs unguentum, -i n (ungventum)
képtelen, rossz absurdus 3 (abszurdusz)
kéreg cortex, -ticis m (kortex)
kéreg alatti infracorticalis (infrakortikális)
keresztcsont 1. os sacrum (osz szakrum) 2. sacrum (szákrum)
keresztcsont feletti suprasacralis 2 (szupraszakrális)
keresztcsonti sacralis 2 (szakrális)
keresztcsonttájék regio sacralis (régió szakrális)
kérges callosus 3 (kallózusz)
kérgi corticalis 2 (kortikális)
keringés circulatio, -onis f (cirkuláció)
készülék apparatus, -i m (aparátus) 
két alsó végtagot érintő izomgyengeség paraparesis (paraparézis)
két alsó végtagra kiterjedő bénulás paraplegia, -ae f (paraplégia)
két-, kettős (szókezdő elem) bi- (bi)
kétfejű biceps, bicipitis, (bicepsz)
kétfelé ágazás bifurcatio, -onis f (bifurkáció)
kéthegyű bicuspidalis, -e (bikuszpidális)
kétoldali bilateralis 2 (bilaterális)



kever misceo 2 miscui, mixtum (miszceo)
keverd! misce (miszce)
keverék mixtura, -ae f (mixtúra)
kevés- (szókezdő elem) olig- (olig-)
kéz manus, -us f (mánusz)
kéz vagy a láb ujjainak összenövése ankylodactylia (ankilodaktília)
kézen→a hüvelykujj párnája, talpon →a 
nagyujj párnája

thenar, -aris n (tenár)

kézközép metacarpus, -i m (metakárpusz)
kéztő carpus, -i m (kárpusz)
ki, el- (szókezdő elem) ex- (ex-)
kicsi hörgő, hörgőcske bronchiolus, -i m (bronhiólus)
kicsi, kis parvus 3 (párvusz)
kidülledés protrusio (protrúzió)
kiegyenlítődési zavar, már nem képes 
kompenzálni

decompensatio, -onis f (dekompenzáció)

kiemelkedés, göb papula, -ae f (papula)
kifelé fordított valgus 3 (valgusz)
kifordítás, hanyintás supinatio, -onis f (szupináció)
kifordító, hanyintó supinator, -oris m (szupinátor)
kifordulás (bokaízületnél) eversio (everzió)
kihelyezett végbélnyílás anus praeternaturalis (ánusz préternaturálisz)
kiirtás, daganat vagy szerv teljes 
eltávolítása

exstirpatio, -onis f (exstirpáció)

kilégzés exspiratio (exspiráció)
kimenet, halál exitus, -us m (exitusz)
kimetszés excisio (excízió)
kimetszés, kivágás, szervrészlet 
eltávolítása pl. bélszakasz

resectio (rezekció)

király rex, regis m (rex)
kis hajó, hajócska navicula (navikula)
kisagy cerebellum, -i n (cerebellum)
kisebb minor, minus (minor, mínusz)
kisujj digitus minimus (digitusz minimusz)
kisujjpárna (izom) hypothenar, -aris n (hipotenár)
kiszáradás, gyakori hányás, hasmenés, 
erős izzadás miatt

exsiccosis (exszikkózis)

kitevés valaminek, behatás expositio (expozíció)
kitüntetéssel summa cum laude (szumma kum laude)
kiújuló, visszaeső recidivus 3 (recidívusz)
kivetítés projectio (projekció)
kivonat extractum, -i n (extraktum)
kívül-, külső- (szókezdő elem) exo- (exo-)
kívül-, külső- (szókezdő elem) extra-(extra-)
klimax előtti praeclimactericus (préklímaktérikus)
kopaszság alopecia, -ae f (alopecia)
kopogtatás percussio (perkusszió)
koponya cranium, -ii n (kránium) 
koponyán belüli endocranialis (endokraniális)



korai praecox, -ocis (prékox)
kórelőzmény anamnesis (anamnézis)
kórházi nosocomialis 2 (nozokomiális)
kórisme diagnosis, -is f (diagnózis)
kórjóslat prognosis, -is f (prognózis)
kóroktan, a betegség eredetére, okaira 
irányuló ismeretek

aetiologia (etiológia)

korong discus, -i m (diszkusz)
kóros pathologicus 3 (patológikusz)
kóros félelem a rákos megbetegedéstől cancerophobia,-ae f (kancerofóbia)
kóros mozgásfokozódás hyperkinesis (hiperkinezis)
kóros összenövés, összetapadás adhaesio (adhézió)
kórosan lassú evés bradyphagia (bradifágia)
kórosan magas koleszterinszint a vérben cholesterinaemia, -ae f (koleszterinémia)
kórosan megnövekedett fehérvérsejtszám leucocytosis (leukocitózis)
kórtan pathologia (patológia)
koszorú, korona corona,-ae f (korona)
koszorús coronarius 3 (koronáriusz)
köbcsont os cuboideum (osz kuboideum)
köhögés tussis, -is, f (tusszisz)
köldök umbilicus, -i m (umbikulusz)
köldöksérv hernia umbilicalis (hernia umbilikálisz)
 költő poeta, -ae m (poéta)
könny lacrima, -ae f (lakrima)
könnyel kapcsolatos lacrimalis 2 (lakrimális)
könnyű, sima levis 2 (lévisz)
könyök cubitus, -i m (kubitusz)
könyökkel kapcsolatos, kampó anconeus (ankóneusz)
könyv liber, libri m (liber)
-köpés (szóvégi elem) -ptoe (-ptoé)
köpet sputum, -i n (szputum)
köpető hatású szer expectorans (expektoráns)
kör alakú, kerek, körkörös, orbicularis 2 (orbikuláris)
kör, gyűrű circulus,-i m (cirkulusz)
környéki, külrészi periphericus 3 (periférikus)
köröm unguis, -guinis m (ungvisz)
kőröző mozgás circumductio (cirkumdukció)
körte alakú, körteszerű piriformis 2 (piriformis)
körül (szókezdő elem) peri -(peri)
körül- (szókezdő elem) circum- (cirkum)
körülmetélés circumcisio (cirkumcízió)
köteg, zsinór funiculus, -i m (funikulusz)
kötőhártya conjunctiva, -ae f (konjuktíva)
kötőhártya-gyulladás conjunctivitis, -tidis f (konjuktivitisz)
kötőszövet jóindulatú daganata fibroma, -atis n (fibróma)
kötőszöveti rosszindulatú daganat fibrosarcoma (fibroszarkóma)
következésképpen, tehát ergo (ergo)
közelítés adductio, -onis f (addukció)



közelítő adductor, -oris m (adduktor)
középagy mesenchephalon, -i n (mezenkefalon)
középen lévő medianus 3 (mediánusz)
középi, középsíkhoz közeli medialis 2 (mediális)
középső medius 3 (médiusz)
középsőujj digitus medius (digitusz médiusz)
köznyelv lingua communis (lingva kommunisz)
közönséges pattanás acne vulgaris (akne vulgárisz)
közönyös állapot lethargia (letargia)
közös communis 2 (kommunisz)
között- (szókezdő elem) inter (inter)
között, közé, után (szókezdő elem) meta- (meta)
központ előtti praecentralis (précentrális)
központ felé vivő afferens, -ntis (afferens) 
központ mögötti postcentralis (posztcentrális)
központi centralis 2 (centrális)
 központi idegrendszer támasztó szövete neuroglia (neuroglia)
központi részből kivezető, perifériára 
vezető

efferens, -entis (efferens)

köztiagy diencephalon, -i n (dienkefalon)
kulcscsont clavicula, -ae f (klavikula)
kulcscsont alatti 1. infraclavicularis (infraklavikuláris)

2. subclavicularis 2 (szubklavikuláris)
3. subclavius 3 (szubkláviusz)

kúp suppositorium, -ii n (szuppozitórium)
külső externus 3 (externusz)
külső elválasztású exocrin (exokrin)
külső eredetű exogen (exogén)
 külső használatra ad usum externum (ad uzum externum)
kürt tuba, -ae f (tuba)
láb pes, pedis m (pesz, pedisz) 
lábikra sura, -ae f (szúra)
labirintus labyrinthus, -i m (labirintus)
lábközép metatarsus, -i m (metatarzusz)
lábközéptáji fájdalom metatarsalgia (metatarsalgia)
lábtő tarsus, -i m (tarzusz)
lágy agyhártya l1.eptomeninx, -ingis f (leptomeninx)

2. pia mater (pia máter)
lágyékhajlat inguen, -inis n (ingven)
lágyékhajlati inguinalis 2 (ingvinális)
lágyéksérv hernia inguinalis (hernia ingvinálisz)
lágyulás (szóvégi elem) -malacia (malácia)
 lapocka scapula, -ae f (szkapula)
lapocka alatti subscapularis 2 (szubszkapulárisz)
lapockatövis alatti infraspinatus (infraszpinatusz)
lappangási időszak incubatio (inkubáció)
lassú- (szókezdő elem) brady- (bradi)
lassú szívverés, alacsony pulzusszám bradycardia (bradikardia)
lát video 2 vidi visum (video)



-látás (szóvégi elem) -opia (-ópia)
látás, látóélesség visus, -us m (vízusz)
látó, látással kapcsolatos opticus 3 (optikus)
látóbíbor rhodopsin (rodopszin)
lázcsillapító antipyreticum, -i n (antipiretikum)
leány puella, -ae f (puella)
lebeny lobus, -i m (lóbusz)
lebeny műtéti eltávolítása lobectomia, -ae f (lobektómia)
legbenső intimus 3 (intimusz)
légcső trachea, -ae f (trahea)
légcsőgyulladás tracheitis, -tidis f (traheitisz)
légcsőmetszés tracheotomia (traheotómia)
légcsőszűkület tracheostenosis (traheosztenózis)
léghólyagocska alveolus, -i m (alveolus)
legjobb optimus 3 (optimusz)
legkisebb minimus 3 (minimusz)
legközelebbi, közeli proximus 3 (prokszimusz)
légmell pneumothorax, -acis m (pneumotórax, PTX)
legnagyobb maximus 3 (maximusz)
legrosszabb pessimus 3 (pesszimusz)
legszélesebb latissimus 3 (latisszimusz)
légutak sebészi megnyitása conicotomia (konikotómia)
-légzés (szóvégi elem) -pnoe (pnoe)
légzés leállása apnoe, -is f (apnoé)
légzésfunkciós vizsgálat, spirometria (spirometria)
légzési respiratorius 3 (respiratoriusz)
legyen! fiat (fiát)
lehetséges potentialis 2 (potenciális)
lélek animus, -i m (animusz)
lélekgyógyászat psychologia (pszihológia)
lelki bántalom, elmebaj psychopathia (pszihopátia)
lencse lens, lentis f (lensz)
lép 1. lien, -is m (lien)

2. splen, -nis m (szplen)
lépeltávolítás splenectomia (szplenectomia)
lépnagyobbodás splenomegalia (szplenomegália)
leszálló, lefelé haladó descendens, -ntis (deszcendens)
leválasztás, leválás ablatio, -onis f (abláció)
levegő aër, -is m (áer) 
levezető, kivezető deferens, -ntis f (deferens)
limfociták számának kóros csökkenése a 
vérben

lymphocytopenia (limfocitopénia)

lisztérzékenység coeliacia (cöliákia)
lószerű equinus (ekvinusz)
lőtt seb vulnus sclopetarium (vulnusz szklopetárium)
lyuk, nyílás foramen, -inis n (forámen)
mag nucleus, -i m (nukleusz)
mag, ondó sperma, -atis n (sperma)
magas altus 3 (altusz)



magas vércukorszint hyperglycaemia (hiperglikémia)
magas vérnyomás 1. hypertensio (hipertenzió)

2. hypertonia (hipertónia)
maghoz, ondóhoz tartozó seminalis 2 (szeminális)
magzatkárosító teratogen (teratogén)
magzatvíz lecsapolása amniocentesis, -is f (amniocentézis)
máj hepar, -atis n (hepár)
májdaganat (jóindulatú) hepatoma, -atis n (hepatóma)
májeredetű hepatogen (hepatogén)
májfájdalom hepatalgia (hepatalgia)
májgyulladás hepatitis, -tidis f (hepatitisz)
májhoz tartozó, májjal kapcsolatos hepaticus 3 (hepatikus)
májnagyobbodás hepatomegalia (hepatomegália)
májon kívüli extrahepaticus (extrahepatikus)
májsejtekkel kapcsolatos hepatocellularis (hepatocelluláris)
májsüllyedés hepatoptosis (hepatoptózis)
májzsugorodás cirrhosis, -is f (cirózis)
 makk gyulladása balanitis, -tidis f (balanitisz)
mandulagyulladás tonsillitis, -tidis f (tonzillitisz)
markolat manubrium, -ii n (manubrium) 
másodlagos secunder (szekunder)
másodszor szülő nő bipara (bipara)
medence pelvis, -is f (pelvisz)
medencecsont os coxae (osz koxé)
megbízás, mandátum, -i n (mandátum)
megelőzés praeventio (prevenció)
megelőző állapot status quo ante (státusz kvo ante)
megért intellego 3 –lexi, -lectum (intellego)
megfigyelés, megtekintés inspectio (inspekció)
megkevesbedés, valaminek a száma 
csökken (szóvégi elem)

-penia (pénia)

megnagyobbodás (szóvégi elem) -megalia (-megália)
megnevezés, állítás, utasítás institutio, -onis f (institúció)
megnyilvánulás manifestatio (manifesztáció)
megnyúlt oblongatus 3 (oblongatusz)
megszólítás pl. RP = recipe invocatio, -onis f (invokáció)
megszólító eset vocativus (vokatívusz)
megtermékenyítés inseminatio, -onis f (inszemináció)
méh uterus, -i m (uterusz)
méh- (szókezdő elem) metr- (metr-)
méh függelékeinek eltávolítása adnexectomia (adnexektómia)
méh hashártyaborítása perimetrium, -ii n (perimterium)
méh hüvelyi része portio vaginalis uteri (porció vaginálisz uteri)
méh műtéti eltávolítása hysterectomia (hiszterektómia)
méhbántalom metropathia, -ae f (metropátia)
méhen belüli intrauterin (intrauterin)
méhgyulladás metritis, -tidis f (metritisz)
méhizomzat myometrium, -ii n (miometrium
méhizomzat-gyulladás myometritis, -tidis f (miometritisz)



méhkürt tuba uterina (tuba uterina)
méhlepény placenta, -ae f (placenta)
méhnyak nyálkahártyájának gyulladása endocervicitis, -tidis f (endocervicitisz)
méhnyakgyulladás cervicitis, -tidis f (cervicitisz)
méhnyakrák cervicalis carcinoma (cervikális karcinóma)
méhnyálkahártya endometrium, ii n (endometrium)
méhnyálkahártya gyulladás endometritis, -tidis f (endometritisz)
méhtestrák endometrialis carcinoma (endometriális 

karcinóma)
méhvérzés metrorrhagia, -ae f (metrorrhágia)
melaninképzés egyes bőrterületeken 
hiányos, a bőr foltossá válik

vitiligo (vitiligó)

melanintartalmú festékes daganat 
(rosszindulatú)

melanoma, -atis n (melanóma)

mell pectus, -oris n (pektusz)
mellékhere epididymis, -midis f (epididimisz)
mellékhere-gyulladás epididymitis, -tidis f (epididimitisz)
melléknév adiectivum, -i n (adjektívum)
mellékpajzsmirigy parathyreoidea (paratireoidea)
mellékpajzsmirigy csökkent működése 
miatt kialakuló megbetegedés 

hypoparathyreosis (hipoparatireózis)

mellékpajzsmirigy fokozott működése 
miatt kialakuló megbetegedés (csontok 
mészhiányosak)

hyperparathyreosis (hiperparatireózis)

mellékvesekéreg csökkent 
hormontermelése miatt kialakuló 
betegség

Addison-kór (Addizon –kór)

mellékvesekéreg fokozott 
hormontermelése miatt kialakuló 
betegség

Cushing-syndroma (kusing szindróma)

mellékvesevelő fokozott 
hormontermelése miatt kialakuló 
betegség, 

phaeochromocytoma (feokromocitóma)

mellhártya pleura, -ae f (pleura)
mellhártya lemezei közé intrapleuralis 2 (intrapleuralis)
mellhártyagyulladás pleuritis, -tidis f (pleuritisz)
mellhez tartozó, mellkassal kapcsolatos pectoralis 2 (pektorálisz)
mellkas thorax, -acis m (tórax)
mellkasi thoracicus 3 (tóracikusz)
mellkasi, mellkassal kapcsolatos thoracalis 2 (tórakális)
mellüreg cavum thoracis (kávum tóracisz)
mellüreg megnyitása thoracotomia -ae f (torakotómia)
mély eszméletlenség coma, -atis n (kóma)
mély öntudatlanság sopor, -oris m (szopor)
mély, mélységi profundus 3 (profundus)
menstruáció- (szókezdő elem) meno- (meno-)
menstruáció kimaradása menostasis, -is f (menosztázis)
menstruáció megszűnése a climacterium 
időszakában

menopausa (menopauza)



merev, nem mozgó ízület, folytonos 
összeköttetés

synarthrosis, -is f (szinartrózis) 

 merevítő erector (erektor)
merevkór, izmok görcsös összehúzódása 
kalciumhiány miatt

tetania, -ae f (tetánia)

mérgezés intoxicatio, -onis f (intoxikáció)
mérgezés okozta vesetubulus-károsodás tubularis nephropathia (tubuláris nefropátia)
mérgező toxicus 3 (toxikus)
mértéktelen fogyasztás, túlzásba vitel abusus (abúzus)
mese, monda fabula, -ae f (fabula)
-metszés, -vágás (szóvégi elem) -tomia (-tómia)
 metszett seb vulnus incisivum (vulnusz incizivum)
méz mel, mellis n (mel)
mézes, édes mellitus 3 (mellitusz)
mindkét oldalán domború biconvex (bikonvex)
mindkét oldalán homorú biconcáv (bikonkáv)
mindkettő, kétoldali uterque, utraque, utrumque – (gen.: utrisque) 

(uterkve)
minőség qualitas, -atis f (kvalitás)
mirigy glandula, -ae f (glandula)
mirigy- (szókezdő elem) aden- (aden-)
mirigy röntgenvizsgálata adenographia (adenográfia)
mirigygyulladás adenitis, -tidis f (adenitisz)
mirigyhám eredetű jóindulatú daganat adenoma, -tis n (adenóma)
mirigynagyobbodás adenomegalia (adenomegália)
mitesszer comedo (komedó)
mozgáshiány miatt kialakuló 
izomsorvadás 

inaktivitási atrophia (inaktivitási atrófia)

mozgási zavar dyskinesia (diszkinézia)
 mozgáskoordináció zavara ataxia, -ae f (ataxia)
mozgásrendszer veleszületett és szerzett 
elváltozásaival, foglalkozó tudományág

orthopaedia (ortopédia)

mozgással kapcsolatos locomotorius 3 (lokomotóriusz)
mozgásszervi betegségekkel foglalkozó 
tudományág

rheumatologia (reumatológia) 

mozgató motoricus 3 (motorikus)
mozgékonyság mobilitas, -tatis f (mobilitás)
munka labor, -oris m (labor)
mutatóujj index, -icis m (index)
működés functio, -onis f (funkció)
működési zavar dysfunctio (diszfunkció)
működéssel kapcsolatos functionális 2 (funkcionális)
működő szövet parenchyma (parenhíma)
műtét előtti gyógyszerelés praemedicatio (prémedikáció)
műtét utáni postoperativus 3 (posztoperatívusz)
-műtéti eltávolítás (szóvégi elem) -ectomia (ektómia)
műtéti érzéstelenítéssel foglalkozó 
tudományág

anestesiologia (aneszteziológia)

műtéttel sem gyógyítható inoperabilis (inoperábilis)



művesekezelés haemodialysis, -is f (hemodialízis)
művi vetélés abortus- us m (abortusz)
nagy magnus 3 (magnusz)
nagy lábujj hallux, -icis m (hallux)
nagyagy cerebrum, -i n (cerebrum)
nagyfokú, bőséges menstruációs vérzés menorrhagia, -ae f (menorrhágia)
nagyobb maior, -ius (major, májusz)
nagyothallás hypacusis, -is f (hipakúzis)
nap dies, -ei m (diesz)
nátha, orrnyálkahártya- gyulladás rhinitis, -tidis f (rinitisz)
négy végtagra kiterjedő bénulás tetraplegia (tetraplégia)
négy végtagra terjedő izomgyengeség tetraparesis (tetraparézis)
négyfejű quadriceps, -cipitis (kvadricepsz)
négyszögű quadratus 3 (kvadrátusz)
nehézlégzés dyspnoe, -es f (diszpnoé)
nélkül (elöljárószó) sine (szine)
nélküli, -talan, -telen (fosztóképző), 
(szókezdő elem)

a-, an- 

nem non (non)
nem ártani nil nocere! (nil nocere)
nem tipikus, nem jellegzetes atipusos (atípusos)
nem, faj genus, -eris n (genusz)
néma mutus 3 (mutusz)
nemi, nemi szervhez tartozó genitalis 2 (genitális)
népesség, lakosság, valamely terület 
embereinek összessége

populatio (populáció)

nervus vagus ágainak átvágása vagotomia (vagotómia)
neuronok ingerületátkapcsolási helye synapsis, -is f (szinapszis)
név, névszó nomen, -inis n (nomen)
nevető risorius 3 (rizoriusz)
nevezéktan, egy tudományág 
szakkifejezéseinek rendszere

nomenclatura (nómenklatúra)

 névmás pronomen, -inis n (pronómen)
 névszóragozás declinatio, -onis f (deklináció)
normális vérellátású szövet ellenállása, 
állaga

turgor, -oris m (turgor)

 normálisnál kevesebb vizelet oliguria, -ae f (oligúria)
normálisnál nagyobb mennyiségű vizelet polyuria (poliúria)
normálistól eltérő állapot aberratio (aberráció)
normálistól eltérő, rendellenes abnormalis 2 (abnormális)
nő, asszony 1. mulier, -eris f.(mulier)

2. femina, -ae f (femina)
nőgyógyászat gynaecologia (ginekológia)
női femininus 3 (femininusz)
nőnem femininum, -i n (femininum)
növekedés, sarjadzás proliferatió (proliferáció)
növény, fű herba, -ae, f.(herba)
növényi, vegetatív = akaratunktól 
függetlenül működő

vegetativus 3 (vegetatívusz)



nyak 1. cervix, -icis f (cervix)
2. collum, -i n (kollum)

nyak bőralatti izma platysma, -atis n (platizma)
nyakból a felső végtagba kisugárzó 
fájdalom 

cervicobrachialgia (cervikobrahialgia)

nyaki cervicalis 2 (cervikális)
nyákoldó mucolyticus (mukolítikus)
nyakszirt occiput (okciput)
nyakszirt alatti suboccipitalis 2 (szubokcipitálisz)
nyakszirti occipitalis 2 (okcipitális)
nyálka 1. mucin (mucin)

2. mucus, -i m (mukusz)
nyálka, nyák muc- (muk-)
nyálkahártyagyulladás mucositis (mukózitisz)
nyálkás mucosus (mukózus)
nyálkás vastagbélgyulladás mucocolitis (mukokólitisz)
nyelőcső oesophagus, -i m (özofágusz) 
nyelőcső sósavas károsodása gastrooesophagealis reflux (gasztroözofágeális 

reflux, GORB)
nyelőcső tükrözéses vizsgálata oesophagoscopia (özofágoszkópia)
nyelőcsőgyulladás oesophagitis, -tidis f (özofágitisz)
nyelőcsőrák carcinoma oesophagei (karcinóma özofágei)
nyelőcsőszűkület oesophagostenosis (özofágosztenózis)
nyelv lingua, -ae f (lingva)
nyelv alatti 1. hypoglossus 3 (hipoglosszusz)

2. sublingualis 2 (szublingvális)
nyelvcsont alatti infrahyoideus 3 (infrahioideusz)
nyelvcsont feletti suprahyoideus (szuprahioideusz)
 nyelvlenövés ankyloglossia (ankiloglosszia)
nyelvtan grammatika, -ae f (grammatika)
nyelvvel és garattal kapcsolatos glossopharyngealis 2 (glosszofaringeális)
nyílás, lyukacska porus, -i m (pórus)
 nyílás, szájadék ostium, -i n (osztium) 
nyílirányú sagittalis 2 (szagitális)
nyirok (szótő) lymph (o)- (limfo)
nyirokcsomógyulladás lymphadenitis, -tidis f (limfadenitisz)
nyirokcsomók rosszindulatú daganata lymphogranuloma, -atis n (limfogranulóma), 

(Hodgkin –kór)
nyirokerek jóindulatú daganata lymphangioma (limfangióma)
nyirokerek rosszindulatú daganata lymphangiosarcoma (limfangioszarkóma)
nyirokérgyulladás lymphangitis, -tidis f (limfangitisz)
nyirokkal kapcsolatos, nyirok- lymphaticus 3 (limfatikus)
nyiroknedv lympha, -ae f (limfa)
nyirokpangás okozta vizenyő lymphoedema, -atis n (limfödéma)
nyiroksejt, nyirokszövetben termelődő 
fehérvérsejt 

lymphocyta (limfocita)

nyirokszövet daganata (rosszindulatú) lymphoma, -atis n (limfóma)
nyirokszövet rosszindulatú daganata lymphosarcoma, -atis n (limfoszarkóma)
nyomás compressio, -onis f (kompresszió)



nyombél, patkóbél duodenum, -i n (duodénum)
nyombélfekély ulcus duodeni (ulkusz duodéni)
nyugtató sedativus 3 (szedatívusz)
nyúlvány processus, -us m (processzusz)
ok causa, -ae f (kauza)
olaj oleum, -i n (oleum)
oldal latus, -eris n (látusz)
oldalrahajlás lateralflexio, -onis f (laterálflexió)
oldalsó, középvonaltól oldalra lateralis 2 (laterális)
oldalsó, mellékágakból ellátott collateralis 2 (kollaterális)
oldás, oldódás (szóvégi elem) -lysis (lízis)
oldat solutio, -onis f (szolúció)
olvasási képesség zavara dyslexia (diszlexia)
ondóhólyag glandula vesiculosa (glandula vezikulóza) vagy 

(vesicula seminalis)
ondóhólyag vesicula seminalis (vezukula szeminálisz)
ondolkodási folyamat lassulása bradyphrenia (bradifrénia)
ondósejt spermium, -ii n (spermium)
ondóvezeték ductus deferens (duktusz deferens)
ondózsinór funiculus spermaticus (funikulusz spermatikusz)
óriásnövés gigantismus (gigantizmus)
orr nasus, -i m (názusz)
orrcsepp nasogutta, -ae f (nazogutta)
orrhoz tartozó nasalis 2 (nazális)
orron belüli endonasalis (endonazális)
orsócsont radius, -ii m (rádiusz)
orsócsonti, orsócsonthoz közeli radialis 2 (radiális) 
orvosi medicus 3 (medikusz)
orvosi előírás szerint összeállított 
gyógyszer

magistralis 2 (magisztrális)

orvosi eredetű iatrogen (jatrogén) 
orvosi megbeszélés consilium, -ii n (konzílium) 
orvosság, gyógyszer medicamentum, -i n (medikamentum)
orvostudomány, orvoslás, gyógyszer medicina, -ae f (medicina)
oszlop columna, -ae f (kolumna) 
osztály, nép classis, -is f (klasszis)
 óvakodj!, kerüld! cave! (káve!)
oxigén ellátás csökkenése hypoxia, -ae f (hipoxia)
oxigén felvételével járó kémiai folyamat oxydatio (oxidáció)
oxigénhiány anoxia, -ae f (anoxia)
öböl, üreg sinus, -us m (szinusz) 
önmagától történő spontaneus 3 (spontáneusz)
öreg senex, (senis)
öreges, öregkori senilis 2 (szenilis)
öregebb, idősebb  senior, -ius (szenior)
öregkori halláscsökkenés presbyacusis, -is f (presbiakúzis)
öregkori távollátás presbyopia, -ae f (presbiópia)
hörgő rosszindulatú, hámszövet eredetű 
daganata

bronchuscarcinoma (bronhuskarcinóma)



örökléstan genetica (genetika)
öröm, jókedv laetitia, -ae f (letícia)
összeférő compatibilis 2 (kompatibilis)
összehúzódás, izomösszehúzódás contractio, -onis f (kontrakció)
összenövés (szókezdő elem) ankyl- (ankil)
öv cingulum, -i n (cingulum)
pajzsmirigy (glandula thyreoidea) thyreoidea (tireoidea)
pajzsmirigy csökkent 
hormontermelésével járó megbetegedés

hypothyreosis (hipotireózis)

pajzsmirigy fokozott hormontermelésével 
járó megbetegedés

hyperthyreosis (hipertireózis)

pajzsmirigy –nagyobbodás (golyva) struma (strúma)
pajzsmiriggyel kapcsolatos thyreoideus 3 (tireoideusz)
páratlan azygos (azigosz)
paszta pasta, -ae f (paszta)
patkóbél tükrözéses vizsgálata duodenoscopia (duodenoszkópia)
példa, minta paradigma, -atos n (paradigma)
percenként 100 fölötti szívösszehúzódás sinustachycardia (színusztahikardia)
percenként 60 vagy alacsonyabb 
szívfrekvencia

sinusbradycardia (színuszbradikardia)

perifériás keringési elégtelenség shock (sokk)
petefészek ovarium, -i n (ovárium)
petevezeték gyulladás salpingitis, -tidis f (salpingitisz)
petyhüdt bénulás hypotoniás paralysis (hipotóniás paralízis)
piramispályán kívüli extrapyramidalis (extrapiramidális)
piros ruber 3 (ruber)
pirula, kis golyócska pilula, -ae f (pilula)
pitvar atrium, -ii n (átrium)
pofa, arc bucca, -ae f (bukka)
pókhálóhártya arachnoidea, -ae f (araknoidea)
polarizáció ismételt kialakulása repolarizáció (repolarizáció)
polgár civis, -is m., f.(civisz)
 por pulvis, -veris m (pulvisz)
porc 1. cartilago, -ginis f (kartilágó)

2. chondros (kondrosz)
porc- (szókezdő elem) chondr- (kondr) 
porc eredetű chondrogen (kondrogén)
porc műtéti eltávolítása chondrectomia (kondrektómia)
porc plasztikai műtéte chondroplastica (kondroplasztika)
porcdaganat (jóindulatú) chondroma, -atis n (kondróma)
porcgyulladás chondritis (kondritisz)
porcképződés chondroplasia (kondroplázia)
porckorong sérv discus hernia (diszkusz hernia)
porckorongbántalom discopathia, -ae f (diszkopátia)
porckorongsérv műtétnél féloldali 
csigolyaív eltávolítás

hemilaminectomia, -ae f (hemilaminektómia)

porckorongsérv műtétnél a lig. flavum 
eltávolítása

flavotomia (flavotómia)

porcon belüli endochondralis 2 (endokondrális)



porcsejt chondrocyta (kondrocita)
porcszövet lágyulása chondromalacia, -ae f (kondromalácia)
porlasztott anyag, gőz vagy gáz 
belélegeztetése

inhalatio (inhaláció)

pörgéhez tartozó, sodor (ideg) trochlearis 2 (trokleáris)
prosztata és ondóhólyag-gyulladás prostatovesiculitis, -tidis f 

(prosztatovezikulitisz)
prosztatagyulladás prostatitis, -tidis f (prosztatitisz)
 prosztatarák prostata carcinoma (prosztata karcinóma)
 radioaktív izotópokat felhasználó 
tudományág

nuklearis medicina (nukleáris medicina)

radioaktivitás és a röntgensugárzás 
terápiás alkalmazásával foglalkozó 
tudományág.

radiologia (radiológia)

rágóizom masseter, -is m (masszeter)
-rajz, kép készítésével járó műszeres 
vizsgálat (szóvégi elem)

-graphia (gráfia)

 rák- cancer- (kancer-)
 rák (szókezdő elem) carcin- (karcin)
rákfejlődés carcinogenesis (karcinogenezis)
rákkeltő 1. cancerogen (kancerogén)

2. carcinogen (karcinogén)
daganatkeltő, rákkeltő oncogen (onkogén)
rákmegelőző (állapot) praecancerosus (prékancerózusz)
rákos cancerosus (kancerózus)
rákszerű cancroid (kankroid)
raktár, tároló depo (depó) 
rándulás distorsio, -onis f (disztorzió)
rejtett occultus 3 (okkultusz)
rejtett saphenus 3 (szafénusz)
rejtett vérzés, idült kismértékű, szemmel 
nem látható vérzés

occult vérzés (okkult)

rekeszi phrenicae (frenicé)
rekeszizom diaphragma, -atis n (diafragma)
rekeszizommal kapcsolatos diaphragmaticus 3 (diafragmatikusz)
rendellenesség anomalia (anomália)
rendhagyó anomalus 3 (anomálusz)
rendszer systema, -atis n (szisztéma)
repedés ruptura, -ae f (ruptúra)
rés, hasadék fissura, -ae f (fisszúra)
rész, részlet portio, -onis f (porció)
rész, szakasz pars, -tis f (parsz) 
részeshatározó eset dativus, -i m (datívusz)
retina elfajulásos betegsége maculadegeneratio (makuladegeneráció)
reuma elleni antirheumaticum (antireumatikum)
 ritkán jelentkező menstruáció oligomenorrhoea (oligomenorrhea)
rohamokban jelentkező, 
eszméletvesztéssel, merev és 
rángógörccsel járó megbetegedés 

epilepsia, -ae f (epilepszia)



rokonértelmű szó synonyma (szinoníma)
rombusz alakú rhomboideus 3 (romboideusz)
romlott corruptus 3 (korruptusz)
roncsolt seb vulnus conquassatum (vulnusz konkvasszatum)
rostaszerű ethmoidalis 2 (etmoidálisz)
rostos, kötőszövetes fibrosus 3 (fibrozusz)
rossz malus 3 (málusz)
rosszindulatú malignus 3 (malignusz)
rosszindulatú csontdaganat osteosarcoma, -atis n (oszteoszarkóma)
rosszindulatú daganat (hámszövetből 
indul)

carcinoma, -atis n (karcinóma)

rosszindulatú daganat, amely a kötő- és 
támasztószövetből indul

sarcoma, -atis n (szarkóma)

rosszindulatú mirigydaganat adenocarcinoma, -atis n (adenokarcinóma)
rosszindulatú porcdaganat chondrosarcoma (kondroszarkóma)
röntgensugárral végzett számítógépes 
rétegvizsgálat

computer-tomographia (kompjutertomográfia)

rövid brevis 2 (brévisz)
rövidlátás, közellátás myopia (miópia)
sajkacsont os naviculare (osz navikuláre)
sajkaszerű, csónakszerű navicularis 2 (navikuláris)
sárga 1. flavus 3 (flávusz)

2. luteus 3 (luteusz)
sárgaság icterus, -i m (ikterusz)
sarkalatos cardinalis 2 (kardinális)
 sarokcsont calcaneus, -i m (kalkaneusz)
savós serosus 3 (szerozusz)
savtúltengés, a sósav túltermelődése a 
gyomorban

hyperaciditas (hiperaciditás)

seb vulnus, -eris n (vulnusz)
sebészet chirurgia (kirurgia)
sejt cellula, -ae f (cellula)
sejt- (szókezdő elem) cyt- (cit-)
sejt (szóvégi elem) -cyta (cita)
fülke, sejt cella, -ae f (cella) 
sejteket mérgező cytotoxicus 3 (citotoxikus)
sejten belüli enzim endoensim (endoenzim)
sejten kívüli extracellularis (extracelluláris)
sejtfejlődés cytogenesis, -is f (citogenezis)
sejtközötti intercelluláris (intercelluláris)
sejtmembrán potenciálváltozása depolarisatio (depolarizáció)
sejtnedv, szövetnedv plasma, -atis n (plazma) 
sejtoldódás cytolysis, -is f (citolízis)
 sejtosztódást gátló szer cytostaticum, -i m (citosztatikum)
sejttan cytologiai (citológia)
semleges neuter, -tra, -trum (neuter)
semleges (nem) neutrum, -i n (neutrum)
semmi teendő nihil faciendum (nihil faciendum)
serdülés pubertas, -atis f (pubertás)



serkentő, felszabadító releasing (rilizing)
sérüléses traumaticus 3 (traumatikusz)
sérült, károsodott laesus 3 (lézusz)
sérv hernia, -ae f (hernia)
sigmabél tükrözéses vizsgálata sigmoscopia (szigmoszkópia)
sima (szóelem) lei (o)- (lejo)
simaizomszövet rosszindulatú daganata leiomyosarcoma (lejomioszarkóma)
simaizomszövetből induló jóindulatú 
daganat

leiomyoma (lejomióma)

singcsont ulna, -ae f (ulna)
singcsonti, singcsonthoz közeli ulnaris 2 (ulnáris)
sípcsont tibia, -ae f (tíbia)
sípcsonti tibialis 2 (tíbiális)
sípoló légzés stridor (stridor)
sok multus 3 (multusz)
több-, sok- (szókezdő elem) poly- (poli-)
sokfelé hasadt, több részre hasított, multifidus 3 (multifidusz)
sokszögletű  multangulus 3 (multangulusz)
sósavhiány a gyomornedvben anaciditas
sötét fuscus 3 (fuszkusz)
sövény septum, -i n (szeptum) 
spasztikus bénulás hypertoniás paralysis (hipertóniás paralízis)
sterilizálás vasectomia, -ae f (vazektómia)
súlyos nehézlégzés orthopnoe, -es f (ortopnoé)
súlyosbodás progressio (progresszió)
süketség anacusis, -is f (anakúzis)
-süllyedés (szóvégi elem) -ptosis (-ptózis)
süllyesztés, lehúzás, 2. levert lelkiállapot depressio, -onis f (depresszió)
sürgősségi orvostan oxyologia (oxiológia)
sűrűség densitas (denzitás)
szabad liber 3 (liber)
szabályos normalis 2 (normalisz)
szabályozás regulatio (reguláció)
szabó sartorius 3 (szartóriusz)
szaglás olfactus, -us m (olfaktusz)
szaglással kapcsolatos olfactorius 3 (olfaktóriusz)
szaglólebenyhez tartozó adolfactorius (adolfaktóriusz)
száj os, -oris, n (osz, órisz)
szájon át per os (per osz)
szájon át történő, szájjal kapcsolatos oralis 2 (orális)
szájpad palatum, -i n (pálátum)
szájpaddal kapcsolatos palatinalis 2 (palatinális)
szájpadi palatinus 3 (pálátinusz)
szájüreg nyálkahártyájának gyulladása stomatitis, -tidis f (sztomatitisz)
 szájüregi rák carcinoma oris (karcinóma órisz)
szakasz stadium, -ii n (stádium)
szakított seb vulnus lacerum (vulnusz lacerum)
szakkifejezés terminus technicus (terminusz teknikusz)



szalag ligamentum, -i n (ligamentum)
szám numerus, -i m (numerusz)
számítógépes hallásvizsgálat otoacusticus emissio (otoakusztikus emisszio) 

mérése
számnevek numeralia, -ium n (numerália)
szapora légvétel, a normálisnál magasabb 
légzésszám

1. polypnoe (polipnoé)
2. tachypnoe, (tahipnoé)

szapora szívverés, magas pulzusszám tachycardia (tahikardia)
szár crus, cruris n (krusz)
száraz siccus 3 (szikkusz)
 szárkapocscsont fibula, -ae f (fibula)
szárkapocscsonti fibularis 2 (fibuláris) 
szárkapocshoz tartozó, peroneus (peroneusz)
szárny ala, -ae f (ala)
szárny alakú, röpcsonti pterygoideus (pterigoideusz)
szaruhártya cornea, -ae f (kornea)
szaruhártya-gyulladás ceratitis (keratitisz)
szarv cornu, -us n (kornu)
szavak kiejtési zavara dysphasia (diszfázia)
szederjesség, kékes-lilás elszíneződés a 
bőrön, nyálkahártyákon

cyanosis, -is f (cianózis)

szédülés vertigo, --ginis f (vertigo)
szegycsont mögötti retrosternalis (retroszternális)
szegycsont vagy mellcsont sternum, -i n (szternum)
szegycsonthoz, kulcscsonthoz, 
csecsnyúlványhoz tartozó 

sternocleidomastoideus 
(szternokleidomasztoideusz) (musculus 
sternocleidomastoideus= fejbiccentő izom)

széklet faeces (fécesz) 
székletürítés defaecatio, -onis f (defekáció)
székletvisszatartási képtelenség incontinentia alvi (inkontinencia alvi)
székrekedés obstipatio (obstipáció)
szél ventus, -i m (ventusz)
szél, szegély margo, -ginis f (margó) 
széles latus 3 (látusz)
szellő ventulus, -i m (ventulusz)
szélső extremus 3 (extremusz)
szelvény segmentum, -i n (szegmentum) 
szem oculus, -i m (okulusz)
szem kidülledése exophthalmus, -i m (exoftalmusz)
szem mögötti retroocularis (retrookulárisz)
szembehelyezkedés, a hüvelykujj 
szembehelyezése a többi ujjal, ellenállás

oppositio (oppozíció)

szemcsepp oculogutta, -ae f (okulogutta)
személy persona, -ae f (perszóna)
személyes personalis 2 (perszonális)
szeméremcsont os pubis (osz pubisz)
szeméremtájék pubes, -ium f (pubesz)
szeméremtest pudendum, -i n (pudendum)
szemészet ophtalmologia (oftalmológia)



szemgödör alatti infraorbitalis (infraorbitális)
szemgödör feletti Supraorbitalis 2 (szupraorbitális)
szemhéj palpebra, -ae f (palpebra)
szemnyomás mérés tonometria (tonometria)
szemölcs 1. papilla, -ae f (papilla)

2. verruca, -ae f (verruka)
szemölcsdaganat (jóindulatú) papilloma, -atis n (papillóma)
szemölcsös papillaris 2 (papilláris)
szempilla, csillószőr, csilló cilium, -ii n (cílium)
szempillához tartozó, csillószőrös ciliaris, -e (ciliáris)
szemtekerezgés nystagmus (nisztagmus)
szemtükrözés ophthalmoscopia (oftalmoszkópia)
szemüreg orbita, -ae f (orbita)
szenvedélybetegekkel foglalkozó 
tudományág

addictologia (addiktológia)

 szeret, kedvel amo 1 –avi, atum (ámo)
szerkezet structura, -ae f (struktúra)
szerv organon seu organum, -i n (orgánon szeu 

orgánum)
szervek működését vizsgáló módszer, 
radioaktív izotóppal

pozitron emmissiós tomograpfia (pozitron 
emissziós tomográfia, PET)

szervetbe jutott kórokozókat elpusztító 
szerek

antibioticum, -i n (antibiotikum)

szervi anatómiai elváltozással járó organicus (organikus)
szétszórt, szétterjedt diffusus 3 (diffúzusz)
szigmabéllel kapcsolatos sigmoideus 3 (szigmoideusz)
szilárd vagy idegen anyagok, kórokozók 
felfalása és megemésztése sejtszinten

fagocytosis (fagocitózis)

szirup syrup (szirup)
szív 1. cor, cordis n. (kor, kordisz)

2. cardia (kardia)
szív- (szókezdő elem) cardi- (kardi)
szív kéthegyű billentyűjével kapcsolatos mitralis 2 (mitrális)
 szivacsos spongiosus 3 (szpongiozusz)
szivárványhártya iris, iridis f (írisz)
szívbe adott intracardialis 2 (intrakardiális)
szívbelhártya endocardium, -i n (endokardium)
szívbelhártya-gyulladás endocarditis, -tidis f (endokarditisz)
szívburok pericardium, -ii n (perikardium)
 szívburok zsigeri lemeze epicardium, -ii n (epikárdium)
szívburokgyulladás pericarditis (perikarditisz)
szíven belüli endocardialis (endokardiális)
szíven kívüli extracardialis 2 (extrakardiális)
szívgyógyászat cardiologia, -ae f (kardiológia)
szívizom myocardium, -ii n (miokardium) 
szívizom elernyedése, a szív ürege vérrel 
telődik

dyastole, -es f (diasztolé)

szívizom lágyulása cardiomalacia, -ae f (kardiomalácia)
szívizom működésének vizsgálata electrocardiographia (EKG)(elektrokardiográfia)



szívizombántalom cardiomyopathia (kardiomiopátia)
szívizomgyulladás myocarditis, tidis f (miokarditis)
szívnagyobbodás cardiomegalia, -ae f (kardiomegália)
szívritmuszavarokat megszüntető szer antiarrhythmias (antiarritmiás)
szívritmusszabályozó pacemaker (pészméker)
szívtágulat cardiectasia, -ae f (kardiektázia)
szívüreg összehúzódása systole (szisztolé)
szívvel kapcsolatos, szívhez tartozó cardialis 2 (kardiális)
szokványos vetélés abortus habitualis (abortusz habituális)
szokványos, többször ismétlődő habitualis 2 (habituális)
szomjúság sitis, -is f (szitisz)
szomjúságérzet csökkenése oligodipsia (oligodipszia)
szomszédos vicinus 3 (vicinusz)
szorító jellegű fájdalom, torokgyulladás angina, -ae f (angina)
szöglet angulus, -i m (angulusz)
szöveg, szövet textus, -us m (textusz)
szövet közötti itersticialis (intersticiális)
szövet vagy szervátültetés transplantatio (transzplantáció)
szövetátalakulás metaplasia (metaplázia)
szövetközti bevérzés, vérömleny haematoma, -tis n (hematóma)
szövetminta vétel kórszövettani vagy 
mikroszkópos vizsgálat céljából 

biopsia (biopszia)

szövetpuhító fibrolyticus (fibrolítikus)
szövettan histologia (hisztológia)
szövődmény complicatio, -nis f (komplikáció)
szurokszéklet, emésztett vért tartalmazó 
széklet

melaena, -ae f (meléna)

szuszpenzió suspensio, -nis f (szuszpenzió)
szűkület stenosis, -is f (sztenózis)
szűkület strictura, -ae f (striktúra)
szűkület (szóvégi elem) -stenosis (-sztenózis)
szülés partus, -us m (pártusz)
születés időszaka körüli perinatalis (perinatális)
szünet pausa (pauza)
szűrés filtratio (filtráció)
szürke griseus 3 (griszeusz)
szürkehályog cataracta, -ae f (katarakta)
szürkületi vakság, farkasvakság hemeralopia, -ae f (hemeralópia)
tabletta tabletta, ae f (tabletta)
 tágult vénás erek eltávolítása exhairesis (exhairézis)
tájék, terület regio, -onis f (régió) 
talp planta, -ae f (planta)
talpi plantaris 2 (plantáris)
-tan, tudomány (szóvégi elem) -logia (-lógia)
 tápcsatorna megkerülésével parenteralis 2 (parenterális)
tápcsatornán keresztül enteralis 2 (enterális)
tapintás palpatio (palpáció)
tapintással kapcsolatos tactilis (taktilis)
táplálék (szókezdő elem) troph (o) (trof)



táplálkozási zavar trophopathia (trofopátia)
táplálkozással kapcsolatos trophicus (trófikus)
taraj crista, -ae f (kriszta)
tárgy obiectum, -i n (objektum)
tárgyeset accusativus, -i m (akkuszatívusz)
tárgyi obiectivus 3 (objektívusz)
1. tárgyilagos, valóságos 2. mikroszkóp 

lencséje
objektív (objektív)

tartózkodás valamitől pl. alkoholtól abstinentia (absztinencia)
távolítás a testtől abductio (abdukció)
távolító abductor, -oris m (abduktor)
távolító, elvezető abducens, -ntis (abducens)
távollátás, távollátó szem hypermetropia (hipermetrópia)
TBC kórokozó (mycobacterium) ellenes antituberculoticum, -i n (antituberkulotikum)
tehát igitur (igitur)
tej lac, lactis n (lak, laktisz) 
tejcukor lactóz (laktóz)
tejcukor-érzékenység lactoz intolerancia (laktóz intolerancia)
tekervény, agytekervény gyrus, -i m (gírusz)
teljes elzáródás a bélben atresia (atrézia)
teljes protézis beültetése totalendoprotesis (totálendoprotézis, TEP)
teljes, feltétlen absolutus 3 (abszolutusz)
teljesen festékmentes albino (albínó)
tény szerint, tényszerűen de facto (de fakto)
tenyér 1. palma, -ae f (palma) 2. vola, -ae f (vóla)
tenyérárok izmai mesothenar (mezotenár)
tenyéri volaris 2 (volárisz)
tenyéri irányban hajlítás volarflexio (volárflexió)
tenyéri, tenyérhez tartozó palmaris 2 (palmáris) 
terápiás, gyógy- curativus 3 (kuratívusz)
térd genu, genus n (genu)
térdhajlat fossa poplitea (fossza poplitea)
térdhajlati popliteus 3 (popliteusz)
térdkalács patella, -ae f (patella)
térdkalács feletti suprapatellaris 2 (szuprapatelláris)
terhesség 1. gestatio (gesztáció) 2. graviditas, -atis f 

(graviditás)
terhesség alatt jelentkező vesebetegség nephropathia gravidarium (nefropátia 

gravidárium)
természetes úton per vias naturales (per viász naturálész)
termőföld humus, -i f (humusz)
test corpus, -poris n (korpusz)
test kerülete circumferentia (cirkumferencia)
testalkat habitus, -us m (habitus)
testi eredetű, testből kiinduló somatogen (szomatogén)
testidegen anyag pl. prothesis beültetése, 
beágyazódás

implantatio (implantáció)

thalamusz alatti agyrészlet hypothalamus, -ii m (hipotalamusz)
thrombocyták számának kóros thrombocytopenia (trombocitopénia)



csökkenése
tiszta purus 3 (purusz)
titok, 2. váladék secretum, -i n (szekrétum)
tobozmirigy 2. csöves csontok ízületi 
vége 

epiphysis, -is f (epifízis)

tobozmiriggyel kapcsolatos, tobozos pinealis 2 (pineális)
tok, gyógyszertok capsula, -ae f (kapszula)
-tól, -től, eltérő, (szókezdő elem) ab- (ab)
toldalék suffixum, -i n (szuffikszum)
torkolati jugularis, -e (juguláris)
torok faux, faucis f (faux) 
torokmandula tonsilla, -ae f (tonzilla)
torokmandulák műtéti eltávolítása tonsillectomia (tonzillektómia)
több ízületet érintő, sok ízületi polyarthicularis (poliartikuláris)
többes számú pluralis 2 (plurálisz)
többféle kórok polyaetiologia (polietiológia)
többi, más ceterus 3 (ceterusz)
tömény oldat concentratus 3 (koncentrátusz)
tömlőcske utriculus, -i m (utrikulusz)
tömör compactus 3 (kompaktusz) 
tömör, masszív massivus 3 (masszívusz)
törött fractus 3 (fraktusz)
törött csontvégek egyesítése pl. lemezzel, 
csavarral

osteosynthesis, -is f (oszteoszintézis)

törpe 1. nan- (nan-), 2. nanus (nanusz)
törpefejűség nanocephalia (nanokefália)
törpenövés nanosomia (nanoszómia), nanismus
törzs truncus, -i m (trunkusz)
törzshöz, fejhez közelebbi proximalis 2 (proximális)
törzstől, fejtől távolabbi distalis 2 (disztális)
tövis 2. gerinc spina, -ae f (szpína)
tövis feletti supraspinatus (szupraszpinátusz)
1. tövissel kapcsolatos 2. gerinccel 

kapcsolatos
spinalis 2 (szpinálisz)

trapéz alakú trapesius 3 (trapéziusz)
trombin előanyaga protrombin (protrombin)
trombusképződés vénafalgyulladással thrombophlebitis, – tidis f (tromboflebitisz)
tubulushoz tartozó (vesében), csőszerű, 
csöves

tubularis (tubuláris)

 tudomány doctrina (doktrína)
túltengés, a szövetelemek 
megnagyobbodnak

hypertrophia (hipertrófia)

tüdő pulmo, -onis m (pulmó)
tüdő meszesedése, megkeményedése pneumosclerosis (pneumoszklerózis)
tüdő, levegő (szókezdő elem) pneumo- (pneumo-)
tüdőgyógyászat pulmonologia (pulmonológia)
tüdőgyulladás pneumonia, -ae f (pneumónia)
tüdőrészlet eltávolítása pulmonectomia, -ae f (pulmonektómia)
tüdőtágulat emphysema pulmonum (emfizéma)



tüdővel kapcsolatos pulmonalis 2 (pulmonalisz)
tüdővérzés pneumorrhagia, -ae f (pneumorrhágia)
 tükrözéses vizsgálat endoscopia (endoszkópia)
-tükrözéses vizsgálat (szóvégi elem) -scopia (szkópia)
tünetegyüttes syndroma (szindróma)
tüneti kezelés palliativ (palliatív)
U alakú csatorna a vesében Henle-kacs (henle-kacs) 
ugrócsont, bokacsont talus, -i m (tálusz)
új novus 3 (nóvusz)
új nyílás készítése (szóvégi elem) -stomia (sztómia)
ujj digitus, -i m (digitusz)
ujjlenyomat dactylogramm (daktilogramm)
ujjperccsont phalanx, -gis f (falanx)
újraélesztés 1. reanimatio (reanimáció, 2. resustitatio, -onis f 

(reszuszcitáció)
újraképződés, helyreállás regeneratio (regeneráció)
újszülöttgyógyászat neonatologia (neonatológia)
ultraszűrlet ultrafiltratum (ultrafiltrátum)
úr, gazda dominus, -i m (dominusz)
urátvérűség (köszvénynél) urataemia (uratémia)
úrnő domina, -ae f (domina)
út via, -ae f (viá)
utolsó ultimus 3 (ultimusz)
ülep, far ischium, -ii n (ishium)
üllő incus, -cudis f (inkusz)
ünnep festum, -i n.(fesztum)
ünnepi festus 3 (fesztusz)
üreg cavum, -i n (kávum)
üreges, üres cavus 3 (kávusz)
üregszéli, gödörszéli glenoidalis 2 (glenoidálisz)
ütés ictus, -us m (iktusz)
üveg vitrum, -i n (vitrum)
üvegtartály injekciós oldatok számára ampulla, -ae f (ampulla)
vágott seb vulnus caesum (vulnusz cézum)
vagy seu (szeu)
vak caecus 3 (cékusz)
vakbél caecum, -i n (cékum)
váladék, kiválasztott anyag excretum (exkrétum)
valaki emlékezetéül in memoriam (in memoriam)
valamely szerv anatomiai és functionalis 
helyreállítása

reconstructio (rekonstrukció)

vállcsúcs acromion, -ii n (akromion)
válogatott selectus 3 (szelektusz)
városi urbanus 3 (urbánus)
vastagbél colon, -i n (kólon)
vastagbél kontrasztanyagos 
röntgenvizsgálata

irrigoscopia (irrigoszkópia)

vastagbél tükrözéses vizsgálata az 
endoscopba épített digitális kamerával

videocolonoscopia (videókolonoszkópia)



vastagbélgyulladás colitis, -tidis f (kólitisz)
vastagbélrák carcinoma colontos (karcinóma kolontosz)
vastagbéltükrözés colonoscopia (kolonoszkópia)
vazelin vaselinum, -i n (vazelinum)
vázizom motoros egységeinek működését 
vizsgáló módszer

elektromyographia (elektromiográfia, EMG)

védekező rendszer működésével 
foglalkozó tudományág

immunologia (immunológia)

védőoltásokhoz oltóanyag vaccina (vakcina)
vég, cél finis, -is m (finisz)
végagy telencephalon, -i n (telenkefalon)
végbél rectum, -i n (rektum)
végbél betegségeivel foglalkozó 
tudományág

proctologia (proktológia)

végbél tükrözéses vizsgálata rectoscopia (rektoszkópia)
végbélhez tartozó rectalis 2 (rektális)
végbélgyulladás proctitis, -tidis f (proktitisz)
végbélnyílás anus, -i m (ánus)
végbélrák carcinoma recti (karcinóma rekti)
vegetatív idegrendszer egyik része parasympathicus (paraszimpatikus)
végrehajtó (idegrendszernél, 
idegvégződés)

effector (effektor)

végtag extremitas, -atis f (extremitász)
végtag, testrész membrum, -i n (membrum)
vékony tenuis 2 (ténuisz)
vékony és vastagbélgyulladás enterocolitis, -tidis f (enterokólitisz)
vékony, karcsú gracilis 2 (gracilis)
vékonybélgyulladás enteritis, -tidis f (enteritisz)
veleszületett csípőficam luxatio coxae congenita (luxació koxé 

kongenita)
velő medulla, -ae f (medulla)
velő-, gerincvelő- myel- (miel-)
velőhüvely myelin (mielin)
velővel kapcsolatos medullaris, 2 (medulláris)
vény, végy! recipe (recipe)
vér sanguis, -guinis m (szangvisz)
vér (szókezdő elem) haem- (hem)
vér magas koleszterin szintje Hypercholesterinaemia (hiperkoleszterinémia)
vér mennyiségének kóros csökkenése hypovolaemia (hipovolémia)
véralvadásgátló szer anticoaguláns, -ntis (antikoaguláns)
véráramba jutott sodródó, majd 
beékelődő vérrög

embolus (embólus)

vérátömlesztés transfusio (transzfúzió)
vérbőség hyperaemia (hiperémia): 
vércukorszintcsökkentők antidiabeticum (antidiabetikum)
verejték sudor (szudor)
verejtékezés sudatio, -onis f (szudáció)
verejtékmirigy glandula sudoripara (glandula szudoripara)
verejtékmirigyek működési zavara dyshidrosis (diszhidrózis)



vérellátási zavar ischaemia (isémia)
véres folyás a méhből (állandóan fennáll) metrostaxis, -is f (metrosztaxis)
véres köpet haemoptoe, – es f (hemoptoé)
véres vizelet ürítése haematuria, -ae f (hematúria)
vérérdaganat (jóindulatú) haemangioma, -atis n (hemangióma)
vérhányás haematemesis, -is f (hematemezis)
vérképző haemopoeticus 3 (hemopoetikus)
vérképző szervek betegségeivel 
foglalkozó tudományág

haematologia (haematológia)

vérképző szervek rosszindulatú daganatos 
megbetegedése, fehérvérűség

leucaemia, -ae f (leukémia)

vérlemezke thrombocyta (trombocita)
vérmennyiség csökkenése hypovolaemia (hipovolémia)
vérmérgezés sepsis, -is f (szepszis)
vérnyomáscsökkentő antihypertensiv (antihipertenzív)
verőér arteria, -ae f (artéria)
verőértágulat egy kis szakaszon aneurysma, atis n (aneurizma)
vérrög thrombus, -i m (trombus)
 vérrög képződése az érben thrombosis (trombózis)
vérszegénység anaemia, ae f (anémia)
vérűség (szóvégi elem) -aemia (émia)
vérzékenység haemophilia, -ae f (hemofília)
 –vérzés (szóvégi elem) -rrhagia (-rrágia)
vérzéses, bevérzett haemorrhagicus 3 (hemorrhágikusz)
vese ren, renis m (ren)
vese (szókezdő elem) nephr- (nefr-)
vese eredetű nephrogen (nefrogén)
vese feletti suprarenalis 2 (szuprarenális)
vese kéregállományában lévő test Malpighi-test 
vese megbetegedéseivel, 
művesekezeléssel foglalkozó 
tudományág

nephrologia (nefrológia)

vese működési egysége nephros (nefrosz)
vesebántalom nephropathia, -ae f (nefropátia
vesében lévő érgomolyag glomerulus, -i m (glomerulus)
vesében lévő érgomolyagot burkoló tok Bowman-tok 
vesedaganat           nephroma, -atis n (nefróma)
 veseelégtelenség (húgyvérűség) uraemia, -ae f (urémia)
veseelmeszesedése nephrocalcinosis, -is f (nefrokalcinózis)
veseeltávolítás nephrectomia, -ae f (nefrektómia)
vesegyulladás nephritis, -tidis f (nefritisz)
veséhez tartozó, vesével kapcsolatos renalis 2 (renális)
vesék kontrasztanyagos röntgenvizsgálata intravenás pyelographia (intravénás pielográfia)
vesekő nephrolith (nefrolit)
 vesekövesség nephrolythiasis, -is f (nefrolítiázis)
vesemedence- (szókezdő elem) pyel- (piel-)
vesemedence és a veseállomány-
gyulladás

pyelonephritis, -tidis f (pielonefritisz)

vesemedence és hólyaggyulladás pyelocystitis, -tidis f (pielocisztitisz)



vesemedence kontrasztanyagos 
röntgenvizsgálata

pyelographia (pielográfia)

vesemedence műtéti metszése pyelotomia (pielotómia)
vesemedencegyulladás pyelitis, -tidis f (pielitisz)
vesesüllyedés nephroptosis (nefroptózis)
vesetágulat nephrectasia, -ae f (nefrektázia)
 vesz recipio 3 receptum (recipió)
vezeték ductus, -us m (duktusz)
 vírusellenes antiviralis (antivirális)
vissza, újra, ismétlődve (szókezdő elem) re- (re-)
visszafelé (szókezdő elem) retr- (retr)
visszafelé haladó, hanyatló retrograd (retrográd)
visszafordítható reversibilis 2 (reverzibilis)
visszahatás, a szervezet válasza reactio (reakció)
visszatartás, dugulás retentio, -onis f (retenció)
visszatartási képtelenség (vizelet, széklet) incontinentia, -ae f (inkontinencia)
visszér vena, -ae f (véna)
visszérbe juttatott pl. injectio Intravenas (intravénás)
visszeres varicosus 3 (varikozusz)
visszérgyulladás phlebitis, -tidis f (flebitisz)
visszértágulat varicositas, -atis f (varikozitás)
víz aqua, -ae f (akva)
-vizelés (szóvégi elem) -uria (-úria)
vizelet urina, -ae f (urina)
vizelet (szótő) ur(o)-  (uro)
vizelet visszatartása, a hólyag nem tud 
kiürülni

retentio urinae (retenció uriné)

vizeletkiválasztás diuresis (diurézis)
vizeletkiválasztás megszűnése anuria (anúria)
 vizeletkiválaszto rendszer 
hámszövetéből induló 

uroepithelialis 2 (auroepitéliális)

vizelettartási képtelenség incontinentia urinae (inkontinencia uriné)
vizeletürítés urinatio, -onis f (urináció)
vizenyő oedema, -atis f (ödéma)
vízhajtók antidiureticum, -i n (antidiuretikum)
vízszintes horisontalis 2 (horizontális)
vonal linea, -ae f (línea)
vörösvérsejt erythrocyta (eritrocita)
vörösvérsejt oldódás haemolysis, -is f (hemolízis)
vörösvérsejtek megszaporodása polycythaemia (policitémia)
vörösvérsejtek számának kóros 
csökkenése

erythrocytopenia (eritrocitopénia)

vörösvértestszám-csökkenés oligocythaemia (oligocitémia)
záróizom, valamely nyílást záró 
gyűrűizom

sphincter, -eris n (szfinkter)

zöldhályog glaucoma, -atis n (glaukóma)
zúzódás contusion- onis f (kontúzió)
zúzott seb vulnus contusum (vulnusz kontúzum)
zsák saccus,- i m (szakkusz)



zsákmány praeda, ae f (préda)
zsákocska sacculus, -i m (szakkulusz)
zsákvese, a vesemedence kitágulása hydronephrosis, -is f (hidronefrózis)
 zselatin gelatina, -ae f (gelatina)
zsiger, szerv viscera, -rum n (viszcera)
zsigeri, szervi visceralis 2 (viszcerális)
zsír (szótő) (szókezdő elem) lip (o)- (lipo)
zsírdaganat (jóindulatú) lipoma, -atis n (lipóma)
zsírszövet műtéti eltávolítása adipectomia (adipektómia)
zsírszövet rosszindulatú daganata liposarcoma (liposzarkóma)
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