Achilles Achilles bursa,Achillova pata
Achilles bursa burza Achillovy šlachy
Achilles jerk reflex Achillovy šlachy
Achilles tendon Achillova pata,Achillova šlacha
Achilles tendon reflex reflex Achillovy šlachy
achillobursitis achilloburzitida,achiloburzitida,zánět
Achillovy šlachy,zánět tíhového váčku Achillovy
šlachy
achillodynia achilodynie,bolest Achillovy šlachy
achillorrhaphy achilorafie,sešití Achillovy šlachy
achillotenotomy achilotenotomie,protětí Achillovy
šlachy
achillotomy achilotomie
achilodynia bolest Achillovy šlachy
aching bolestivý
achloropsia barvoslepost
acholia acholie,nedostatečná tvorba žluče
acholic acholický,bez žluče
acholiuria acholiurie,nepřítomnost žlučového barviva
v moči při žloutence
acholous acholický
achondrogenesis achondrogeneze
achondroplasia achondroplázie
achor puchýřovitá vyrážka
achoresia zmenšování kapacity
achoresis achoréza
achroacytosis achrocytóza
achrochordon měkká bradavice
achroiocythaemia nedostatek hemoglobinu
v erytrocytech
achroma absence barvy nebo normální pigmentace
achromachia achromachie
achromacyte erytrocyt bez pigmentu
achromasia albinismus
achromatic achromatický
achromatic lens bezbarvá čočka
achromatism achromatismus,barvoslepost
achromatopsia úplná barvoslepost
achromatosis achromatóza,chorobný nedostatek
barviva (v kůži, vlasech)
achromatous bezbarvý
achromaturia achromaturie,vylučování téměř
bezbarvé moči
achromia achromie,ztráta pigmentace kůže
achromoderma achromodermie
achromotrichia achromotrichie,bezbarvost vlasů
achylia achylie
achylia gastrica žaludeční achylie
achylous achylický
achymia absence chymu
achymosis achymóza
acid LSD
acid-base acidobazický
acid-fast acidorezistence
acid-soluble acidosolubilní
acidaemia acidémie

acidaminuria nadbytek aminokyselin v moči
acidemia zvýšení kyselosti krve
acidic kyselý
acidify okyselit
acidity of the stomach kyselost žaludku
acidocyte eozinofilní leukocyt
acidocytopenia acidocytopenie
acidocytosis acidocytóza
acidogenic acidogenní
acidometric acidometrický
acidophil acidofil
acidophilic acidofilní
acidophilous acidofilní
acidosis acidóza
acidulate okyselit
aciduria acidurie
acinar acinární,týkající se lalůčku žlázy
aciniform laločnatý
acinitis acinitida,zánět lalůčku žlázy
acinose acinózní
aclasia chondrodystrofie
acme kulminace
acne akné,trudovina,trudovitost,uher,uhrovitost
acne conglobata akné conglobata
acne excoriated akné exkoridní
acne necrotica akné varidiformní
acne rosacea akné rosacea
acne vulgaris akné vulgaris
acnegen látka vyvolávající akné
acnegenic způsobující trudovitost
acnemia aknémie,atrofie lýtka nohy
acnemous jedinec s defektními dolními končetinami
nebo bez nich
acnitis trudovitost
acoasma zvuková halucinace
acoelia nevyvinutí tělesné dutiny
acoelious bez coelomu
acology terapeutika
acolous bez končetin
acomia plešatost
acomous plešatý
aconuresis mimovolní močení
acoprosis porucha tvoření stolice
acor kyselost žaludku
acorea chybění zornice
acoria nervová porucha kdy jedinec cítí ne
acormus jedinec se zakrnělým tělem
acosmia odchylka od běžného průběhu nemoci
acostate bez žeber
acouaesthesia ostrost sluchu
acoulalion nástroj užívaný při učení hluchoněmých
acoumeter audiometr
acoumetry audiometrie
acouphone naslouchátko
acousia akuzie
acousma sluchová halucinace
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acousmatagnosis neschopnost rozeznávat zvuky
acousmatamnesia defekt sluchové paměti
acoustic apparatus sluchové ústrojí
acoustic centre zvukové centrum v mozku
acoustic duct vnější zvukovod
acoustic nerve nerv sluchový
acoustic papilla Cortiho orgán
acousticophobia akustikofobie,chorobný strach ze
zvuku
acquired získaný
acquired immune deficiency syndrom získané
imunity
acquired immunodeficiency syndrome AIDS
acra distální část končetiny
acracholia záchvat vášně
acral akrální
acrania akranie
acranius akranius
acrasia nekontrolovatelné chování
acratia nemohoucnost
acraturesis neschopnost močení způsobená ztráto
acribometer nástroj na měření extrémně malých o
acrid palčivý
acrinia snížení množství sekrece
acrisia pochybná fáze v průběhu vývoje,pochybná
fáze v průběhu vývoje chor
acritochromacy barvoslepost
acro-aesthesia neobvyklá citlivost
acro-agonines látky uvolňované z tkání při
násiln,látky uvolňované z tkání při násilném
poškození
acroasia ztráta schopnosti rozeznat slyšené
acrobystiolith kamének v předkožce
acrobystitis zánět předkožky
acroceratosis bradavice na rukou
acrocontracture kontraktura kloubů ruky a
nohy,kontraktura kloubu ruky a nohy v periferních
svalových strukturách
acrodermatitis zánět kůže na končetinách
acrodystrofia dystrofie končetin
acrogeria předčasně zestárlá kůže na končetin
acrognosis uvědomování si pozice,uvědomování si
pozice těla
acromacria abnormální délka a štíhlost prstů
acromastium akromastium
acromioclavicular týkající se nadpažku a kosti klíční
acromiocoracoid týkající se zobcovitého výběžku a
nadpažku
acromiohumeral týkající se nadpažku a kosti pažní
acromioscapular týkající se nadpažku a lopatky
acromiothoracic týkající se nadpažku a hrudníku
acromphalus centrální bod pupku
acromyotonia myotonie ovlivňující končetiny
acroparaesthesia palčivá bolest v končetinách
acropigmentation dědičná porucha pigmentace
končetin

acroposthia distální část předkožky
acroposthitis zánět předkožky penisu
acrorrheuma akutní revmatismus končetin
acrosphacelus sněť prstů na rukou nebo na nohou
acrostealgia akrostealgie,bolesti kostí
končetin,bolestivý zánět kostí
acrotism porucha pulsace
acrotrophodynia bolest nohou spojená s atrofií
act čin,jednání,jednat,konání,konat,zákon
acting out agování,předvádění,využívání
actinic týkající se paprsků a radiace
actinodermatitis zánět kůže způsobený zářením
actinoneuritis zánět nervů
action jednání,konání
action limit akční mez
activate aktivizovat
active tuberculosis akutní tuberkulóza
activity činnost,účinnost
actual reálný,skutečný
actual neurosis aktuální neuróza
acuity of a disease intenzita choroby
acus chirurgická jehla
acusection řez pomocí elektrické chirurg. jehl,řez
pomocí elektrické chirurgické jehly
acusector elektrická jehla,elektrická jehla používaná
jako nůž
acute akutní
acute abscess akutní hlíza
acute articular rheumatism hostec kloubní
acute inflammation akutní zánět
acute otitis media akutní zánět středního ucha
acute pancreatitis akutní zánět pankreatu
acute renal failure selhání ledvin
acute sense of smell ostrý čich
acutenaculum držák na chirurgické jehly
acystia vrozené chybění měchýře
acystineuria paralýza nervového svalstva
adacrya neschopnost slzení
Adam's apple Adamovo jablko
adamantine týkající se zubní skloviny
adamantinoma nezhoubný epitelový nádor
adamas dentis zubní sklovina
adaptability adaptabilita,přizpůsobivost
addict navyknout si
addiction náruživost,toxikománie,závislost
addictive drug droga vytvářející návyk
addicts rehabilitation center protialkoholní léčebna
Addis count method metoda kontroly močového
sedimentu
Addison's disease Addisonova choroba,Addisonova
nemoc
Addisonian anaemia perniciozní anémie
additamentum výrůstek
adductor přitahovač
adelphia zrůda
adenalgia bolest žláz
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adenastenia funkční porucha žláz
adenasthenia gastric porucha funkce žaludku
adendritic bez dendritů
adenectomy adenektomie,chirurgické vynětí
adenoidních vegetací,chirurgické vynětí mízní
uzliny,chirurgické vynětí žlázy
adenemphraxis obstrukce žlázy
adeniformic mající tvar žlázy
adenitis zánět mízních uzlin,zánět žláz
adenization žlázová nebo adenoidní degenerace
adenoacanthoma adenoakantom,žlázový karcinom
adenoacantoma žlázový karcinom
adenocarcinoma adenokarcinom,rakovinný nádor
žláz
adenocysta cysta žlázy
adenocyt zralá sekreční buňka
adenodynia bolest žláz
adenogenesis vznik a růst žláz
adenohypersthenia zvýšená činnost žláz
adenohypophysis adenohypofýza
adenoid adenoidní,nosní mandle,žláze
podobný,žlázovitý,žlázový
adenoidectomy adenoidektomie,odstranění
adenoidních vegetací
adenoiditis adenoiditida,zánět adenoidních
vegetací,zbytnělé mandle
adenoids adenoidní vegetace,adenoidy,hltanová
mandle,nosní mandle
adenologaditis zánět spojivkových žláz
adenologia studium žlázového systému
adenolymphitis zánět lymfatické uzliny
adenoma adenom,nádor ze žlázové výstelky
adenoma destruens zhoubný adenom
adenomalacia změknutí žláz
adenomas nádory ze žlázové výstelky
adenomata nádory ze žlázové výstelky
adenomatosis adenomatóza
adenomatous carcinoma žlázový karcinom
adenomere funkční část žlázy
adenomyoma nádor ze žlázové a svalové tkáně
adenomyometritis zánět dělohy se zbytněním
v podobě nádoru ze žlázové a svalové,zánět dělohy se
zbytněním v podobě nádoru ze žlázové a svalové
tkáně
adenomyositis zánět s patologickým zvětšením žláz a
svalů
adenoncosis opuchnutí
adenoncus žlázový tumor
adenopathia žlázové onemocnění
adenopharyngitis zánět mandlí a hltanu
adenophlegmon hnisavý zánět mandlí
adenophthalmia adenoftalmie
adenophyma žlázový otok
adenoscirrhus tvrdý kancerózní adenom
adenosclerosis ztvrdnutí žláz
adenosis onemocnění žláz

adenositis vývoj žlázové tkáně
adenotonsillectomy vynětí nosních a krčních mandlí
adenous žlázový
adenovarix adenovarix
adenoviral adenovirový
adenovirus adenovirus
adermogenesis špatný vývoj kůže
adesmosis atrofie pojivové tkáně kůže
adherence příchylnost k
adhesiactomia uvolnění srůstů
adhesiectomy chirurgické uvolnění srůstů
adhesion srůst sousedních tkání
adhesiotomia operační oddělování
adhesiotomy chirurgické přetětí srůstů
adhesive adhesivní
adhesive bandage adhezívní obvaz
adhesive plaster přilnavá náplast
adhesiveness of the libido ulpívavost libida,viskozita
libida
adiaspiromycosis plísňové plicní onemocnění
adient pohybující se směrem ke stimulu
adipectomy chirurgické odstranění tukové tkáně
adipocele adipokéla
adipoceration přeměna na mrtvolný tuk po smrti
adiposalgia pocit bolesti v podkožní tukové tká
adipositis zánět tukové tkáně
adiposogenital týkající se obezity a malé velikosti
genitálií
adipsia chybějící pocit žízně
adjustment adaptace,přizpůsobení
adjuvant látka zvyšující účinek antigenu
administer a medicine podat lék
administrate a medicine podat lék
admission room příjem v nemocnici
adnata vláknitá vrstva spojivky
adnexal týkající se adnex
adnexectomy chirurgické odnětí vaječníku a
vejcovodu,odnětí přídatných orgánů
adnexitis zánět vaječníku a vejcovodu
adnexogenesis vývoj přídatných orgánů
adnexopexy chirurgické upevnění adnex
adolescence dospívání,mladistvý věk
adoral namířený směrem k ústům
adrenal adrenální,ležící u
nadledviny,nadledvina,nadledvinka,nadledvinkový,tý
kající se nadledviny
adrenal cortex kůra nadledvinek
adrenal gland nadledvinka
adrenalectomize odstranit nadledvinky
adrenalectomy odnětí nadledvin
adrenalin hormon nadledvin
adrenaline adrenal
adrenalinemia hladina adrenalinu
adrenalitis adrenitida
adrenitis adrenitida,zánět žláz nadledvinek
adrenocorticotrophin ACTH
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