A
AAS → anabolic-androgenic steroids
abarticulation  1. ficam; luxatio (lat. luxatio) 2. valódi ízület
abasia  járóképtelenség
abasic  járóképtelen
abate  múlik; enyhül || be abating  múlik;
csökkent
abatement  enyhülés {fájdalomé}
abdomen  has (lat. abdomen) || acute abdomen  hasi katasztrófa || lower abdomen  alhas (lat. hypogastrium)
abdominal  hasi (lat. abdominalis); altesti || abdominal pains  hasi fájdalmak ||
have abdominal pains  gyakran fáj a
hasa → aorta
abdominal cavity  hasüreg (lat. cavum
abdominis)
abdominal injured  hasi sérült
abdominal operation  hasműtét
abdominal wall  hasfal (lat. lapara)
abdominohysterotomy → hysterotomy
abducens/abducent nerve (6th cranial
nerve)  távolító/abducens ideg (lat.
nervus abducens)
abduct ige  távolít; abdukál
abductor  távolító izom (lat. musculus
abductor)
aberrant  aberrált; abnormális
abiotrophy  életképesség elvesztése; abiotrophia (lat. abiotrophia)
ablatio  leválás {pl. retináé} (lat. ablatio
retinae)
ablation  abláció (lat. ablatio)

able  képes || be able to do sg  képes vmire
ablepharia  szemhéjhiány (lat. ablepharia)
ablepsis rég  vakság
abnormal  abnormális; rendellenes
abnormality  anomália; kóros elváltozás
abort  elvetél || abort a child/pregnancy
elveteti a gyermeket/babát || have the
baby aborted  elveteti a gyermeket/
babát
abortion  abortusz, vetélés (lat. abortus) || have an abortion   elveteti a
gyermeket/babát || induced/artificial/
therapeutic abortion  terhesség-megszakítás || perform an abortion  terhességet megszakítja || procure an
abortion  magzatelhajtást követ el ||
procured abortion  magzatelhajtás
abortion law  abortusztörvény
abrasion  seb {horzsolt}; horzsolás
abscess  tályog (lat. abscessus)
absence  hiány
absorbent cotton US  vatta
absorption  absorptio (lat. absorptio);
felszívódás
abstraction  pszich absztrahálás; elvonatkoztatás
ABUS screening  ABUS-alapvizsgálat
[Automated Breast Ultrasound System]; emlőultrahang
abuse 1. fn bántalmazás; visszaélés
2. ige bántalmaz (vkit); (nemi) erőszakot követ el (vkin); abuzál → sexual
acariasis  atkás (bőr)fertőzés (lat. acariasis)
accessory nerve / spinal accessory nerve
/ 11th cranial nerve  járulékos ideg (lat.
nervus accessorius)
accident  baleset || a bad/serious accident  súlyos baleset || accident and
emergency  baleseti osztály || involves
a risk of accidents  balesetveszélyes ||

Accident and Emergency

A

(s)he (has) had an accident  baleset
érte; balesetet szenved(ett)
Accident and Emergency (US Emergency
Room)  baleseti sebészet, baleseti osztály {kiírás}
accident prevention  balesetmegelőzés
accident surgery  baleseti sebészet
acclimatization  akklimatizáció
acclimatize oneself (to)  akklimatizálódik (vmihez) || become/get acclimatized (to)  akklimatizálódik (vmihez)
accommodation  alkalmazkodás {környezethez}; alkalmazkodóképesség
{szemé}
accouchement  szülés
accountable  beszámítható {személy}
ACE inhibitor  ACE-gátló enzim [Angiotensin Converting Enzyme inhibitor]
{vérnyomáscsökkentő gyógyszer}
acetabulum  vápa, ízvápa (lat. acetabulum) {csípőízületi}
acetone  kém aceton
acetonuria  acetonuria; acetonvizelés
(lat. acetonuria)
achalasia  záróizomgörcs; az alsó nyelőcső záróizomgörcse; nyelőcsőgörcs;
sphincter-görcs || cardial achalasia  gyomorszájgörcs; kardiospazmus (lat. achalasia cardiae)
ache  1. fn fájás {ált}; a dull ache  tompa
fájdalom 2. ige fáj {tartósan}; sajog ||
I ache all over, I am aching all over  minden tagomat érzem; minden tagom fáj;
sajog minden tagom || I went running
last night and I’ve been aching ever
since.  Tegnap este futottam, és azóta
is mindenem fáj.
Achilles tendon  Achilles-ín (lat. tendo
calcanaeus)
Achilles tendon rupture  Achilles-ín-ruptura; Achilles-ín-szakadás
aching  fájós → ache

12

acquired disease

achondroplasia/achondroplasty  1. hiányos porcképződés 2. törpeség; kisnövés; törpenövés 3. törpe termet
achondroplastic dwarf  kisember; kisnövésű ember; liliputi; törpe termetű ember
achromatic lens  akromatikus/színhű
lencse/objektív
achromatism   teljes színvakság (lat.
achromatismus)
achromatopsia  színlátás zavara; színlátás hiánya; színvakság
acid  sav (lat. acidum); savas || acid cells
→ parietal cells || acid deficiency  gyomorsavhiány (lat. anaciditas); savhiány || suffer from acid deficiency  kevés
a sava || suffer from an acid stomach
gyomorsavtúltengése van; sok a sava ||
suffering from an acid stomach ut  savas {gyomorsavas személy}, sok a sava
acid-base balance  sav-bázis egyensúly
acid-fast  saválló
acid-free  savmentes
acidic  savas
acidophil, acidophilic  acidofil; savkedvelő; savanyú talajt kedvelő {növény};
savas
acidity  savasság (lat. aciditas); savas
kémhatás
acidosis  acidosis/acidózis; savasság; savbőség; elsavasodás || lactic acidosis  tejsavas acidózis || metabolic acidosis  metabolikus v. anyagcsere okozta acidózis
acid stomach → acid deficiency
acinus (tsz acini)  acinus (lat. acinus)
acne  acne; pattanás; pörsenés
acoustic  akusztikus || acoustic environment  akusztikus környezet || acoustic
nerve  hallóideg (lat. nervus acusticus)
|| external acoustic meatus  külső hallójárat
acquired disease  szerzett betegség

Acquired Immune Deficiency Disease

Acquired Immune Deficiency Disease
AIDS [szerzett immunhiány szindróma] → AIDS
acrocentric chromosome  akrocentrikus
kromoszóma
acromegaly  acromegalia/akromegália;
óriásnövés; gigantizmus {hypophysis
eredetű óriásnövés} (lat. acromegalia)
acrosclerosis, acroscleroderma  végtag,
orr bőrkeményedése; progresszív szisztémás sclerosis; scleroderma {Raynaudkórral szövődött scleroderma kéz- és
lábujjakon, orrcsúcson}
act ige  cselekszik || be able to act v. fit
to act ut  cselekvőképes
ACTH → adrenocorticotrophic hormone
actin  actin/aktin {izomfehérje} (lat. actin)
acting  ható
Actinomyces israelii, ill. Bovis biol  sugárgomba
actinomycin  actinomycin {kemoterápiás
gyógyszer}
actinomycosis  sugárgomba-betegség;
actinomycosis (lat. actinomycosis)
action  cselekvés; működés; hatás ||
mode of action  hatásmechanizmus
{gyógyszeré}
action potential  akciós potenciál
activate  aktivál
activated charcoal  aktív szén
active  aktív
acuity of vision  látásélesség
acupressure  akupresszúra
acupuncture  akupunktúra
acupuncturist  akupunktőr
acute  heveny
acute pain  metsző fájdalom
adamantinoma  adamantinoma {fogcsírából/fogzománctelepből kiinduló állkapocsdaganat}
Adam’s apple biz  ádámcsutka; gégefő
(lat. prominentia laryngea)
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adenovirus

adaptation  alkalmazkodás; adaptáció
adaptor/adapter  villásdugó
addict szenvedélybeteg || be addicted to
alcohol  alkoholfüggő || being addicted
to drugs  kábítószer-függőség
addiction  függőség; szenvedélybetegség
addiction to alcohol  alkoholfüggőség
addiction to drugs  kábítószer-függőség
addictive disorders tsz  addiktív zavarok
addictologist  addiktológus
addictology  addiktológia
Addison disease  bronzkór
adductor  musculus adductor; (comb)
közelítő izom (lat. musculus adductor)
|| musculus adductor brevis / short adductor muscle  rövid (comb)közelítő
izom || musculus adductor longus / long
adductor muscle  hosszú (comb)közelítő izom
adenitis  mirigygyulladás (lat. adenitis)
adenocarcinoma  rákos mirigydaganat;
mirigy rosszindulatú rákos daganata;
(nyirok)mirigyrák (lat. adenocarcinoma)
adenoids tsz  orrmandula (lat. tonsilla
pharyngealis); garatmandula || inflammation of the adenoids  garatmandulagyulladás (lat. adenoiditis) || (s)he had
his/her adenoids out  kivették az orrmanduláját
adenoiditis  garatmandula-gyulladás
adenolymphoma  Warthin-féle daganat;
adenolymphoma
adenoma  adenóma; mirigydaganat (lat.
adenoma)
adenomyoma  adenomyoma
adenomyosis  adenomyosis
adenomyosis externa  adenomyosis (lat.
adenomyosis); endometriosis
adenosis (tsz adenoses)  mirigybetegség
(lat. adenosis)
adenovirus  adenovírus {felső légúti fertőzést okozó}

A

