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KARD‹YOLOJ‹ (YÜREK B‹L‹M‹) TÜRKÇE TER‹MLER KILAVUZU

ÖN SÖZ

Sa¤l›k biliminin önemli dallar›ndan biri olan yürek biliminin (kardiyoloji) terimleri öteki
fen ve teknik alanlarda oldu¤u gibi oldukça yabanc›laflm›flt›r. Tepeden t›rna¤a kadar
vücudun bütün iç ve d›fl organlar›n›n adlar› Türkçe iken ve Türkçe yeni kavramlar›
karfl›layacak varl›¤a sahipken sa¤l›k biliminin ve bu arada yürek biliminin terimlerinin
bu ölçüde yabanc›laflmas› düflündürücüdür. Bin y›ldan bu yana Türkçede var olan yürek
bugün öteki Türk topluluklar›nda da s›kl›kla kullan›lmas›na karfl›n ne yaz›k ki dilimizde
yerini Arapça kökenli kalp sözcü¤üne b›rakm›flt›r.

‹lk uyan›fl ve Türkçeye dönüfl Cumhuriyetin ilk y›llar›nda olmufltur; karfl›l›klar› Arapça
kökenli olan birçok Osmanl›ca terime Türkçe karfl›l›klar bulunmufl, kulakç›k (üzeyn),
kar›nc›k (buteyn) kapakç›k (desame), atardamar (fliryan), toplardamar (verit) gibi pek
çok terim Türkçeye kazand›r›lm›flt›r. Ancak Cumhuriyetin o ilk y›llar›ndaki heyecan,
bilinç ne yaz›k ki daha sonraki y›llarda h›z›n› yitirmifl ve yetmifl y›l içinde sa¤l›k biliminin
ve bu arada yürek biliminin terimleri giderek yabanc›laflm›fl, bat› kökenli terimler bu
alana egemen olmufltur. Önerilen Türkçe terimlerin baz›lar›n›n yerine bu sürede bat›
kökenli terimlerin almaya bafllamas› belirtilmesi gereken ayr› bir ac› durumdur.
Terimlerin ana dilin sözcüklerinden oluflmas›, e¤itimi ve iletiflimi kolaylaflt›rd›¤› bir
gerçektir. Bu gerçek karfl›s›nda iki binli y›llara gelindi¤inde bilim terimlerin bu ölçüde
yabanc›laflmas› yaz›lmas›nda ve okunuflunda sorunlar yaflanmas›, bir kavram için farkl›
karfl›l›klar›n kullan›lmas›, terimlerde birlik sa¤lanamamas› ayr› bir üzüntü kayna¤›
olmufltur. Yürek biliminin terimlerini dikkate almay› görev edinen Türk Kardiyoloji
Derne¤i bu yolda bir ad›m atm›fl ve yürek bilimi terimlerini gözden geçirmeyi kararlaflt›rm›fl,
bu yolda Türk Dil Kurumunun deste¤i ile Yürek Bilimi Türkçe Terimler K›lavuzu adl› bir
yay›m ortaya koymufltur. Bu ilk bas›mdan bu yana geçen bir y›ll›k sürede, söz konusu
K›lavuz’u geniflletmek, görülen baz› tutars›zl›klar› düzeltmek, kavramlara daha uygun
Türkçe karfl›l›klar bulmak, terimlerin okunufllar›nda ve yaz›mlar›nda karfl›lafl›lan güçlükleri
gidermek üzere çal›flmalar›m›z devam etmifltir.

Terimlerimiz Türk Dil Kurumunun T›p Terimleri Çal›flma grubu içinde ele al›nd›. Burada
da birtak›m düzeltmeler, eklemeler yap›ld›. Önerilen terimler, Türk dilinin kurallar›na
ve yaz›m›na uygunlu¤u aç›s›ndan denetlendi. Böylece Yürek Bilimi Türkçe Terimler
K›lavuzu’nun yeni bir bask›s› ortaya kondu. Bu bask› son bir bask› de¤ildir. Türkçeye
gönül vermifl alan uzmanlar›n›n, hakl› önerilerinin dikkate al›naca¤› ve yeni bask›larda
bu katk›lar›n da K›lavuz’a eklenece¤i do¤ald›r. Bu çaban›n ödülü de meslektafllar›m›z›n
bu terimlere gösterecekleri ilgi olacakt›r.
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Alan›n ö¤retim üyelerinin derslerinde bu terimlere yer vererek ve genç bilim adamlar›n›n
da K›lavuz’da yer alan terimlerle tezlerini haz›rlayarak Türkçeye karfl› olan duyarl›l›klar›n›
göstereceklerini umuyoruz. Derne¤imizce yap›lacak toplant›larda ve sunulan bildirilerde,
K›lavuz’daki terimlerin kullan›lmas›, Türkçe terimlerin tutunmas›n›, yayg›nlaflmas›n›
sa¤layacakt›r. fiunu özellikle belirtmek gerekir ki, Türkçeye sel gibi ak›p gelen bu
yabanc› terimlerin önüne geçmek bir kiflinin, bir derne¤in, bir kurumun becerece¤i ifl
de¤ildir. Baflta üniversitelerimizin bu konu karfl›s›nda duyarl› olmalar› ve Cumhuriyetin
o ilk y›llar›nda Atatürk’ün gösterdi¤i çabalar› an›msamalar› gerekir. Derne¤imizin bu
yolda öncülük edece¤i, K›lavuz’da önerilen Türkçe karfl›l›klar›n yayg›nlaflmas› için
gereken çabay› gösterece¤i do¤ald›r. Türkçe bütün bilim kavramlar›n› karfl›layacak
zenginliktedir yeter ki bu konu bilinçle ele al›ns›n ve ifllensin.

Yürek Bilimi Türkçe Terimler K›lavuzu haz›rlan›rken konuya duyarl› olan bilim adamlar›n›n
katk›s› oldu. Türk Dil Kurumunun T›p Terimleri Çal›flma Grubunun üyeleri de eklemelerde,
düzeltmelerde bulundu. Bu çal›flmay› destekleyenlere, T›p Terimleri Çal›flma Grubu
Baflkan› Prof. Dr. Cengiz Yak›nc›’ya, üyelerine, Türk dili uzman› Prof. Dr. Hamza
Zülfikar’a bilimsel katk›lar›ndan dolay› çok teflekkür ediyorum.

Prof. Dr. Esmeray Acartürk
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ÖN SÖZ

Ça¤›n› aflan bir e¤itim anlay›fl›na sahip olan Mustafa Kemal Atatürk, bilim dili olarak
kullan›lan Farsça ve Arapça yerine Türkçeyi öne ç›kararak dilimizi ba¤›ms›zl›¤›na
kavuflturmufl, yüceltmifl ve "Türk demek dil demektir. Ulusall›¤›n çok belirgin özelliklerinden
birisi dildir. Türk ulusundan›m diyen insanlar her fleyden önce ve mutlaka Türkçe
konuflmal›d›r. Türkçe konuflmayan bir insan Türk kültürüne, toplulu¤una ba¤l›l›¤›n› öne
sürerse buna inanmak do¤ru olmaz" diyerek dil konusunun önemini vurgulam›flt›r.

Ayd›n kifli, Türkçenin sadelefltirilmesi için özen göstermeli, dilimizi kirleten yabanc›
sözcükleri yaz› ve konuflma dilinden ç›karmak için çaba harcamal› ve bilim dili olarak
da Türkçeye önem vermelidir. Ulusal bir bilim dili yaratmaya katk›da bulunmak da her
ayd›n›n görevidir. Bu konuda son y›llarda pek çok çal›flma yap›lm›fl ve her bilim dal›,
dilini Türkçelefltirmek ve sadelefltirmek için ciddi bir çaba içine girmifltir. Türk Kardiyoloji
Derne¤i’nin bu konudaki duyarl›l›¤› da bilinmektedir. Daha önce haz›rlan›p bas›lm›fl
sözlüklere sahip olan derne¤imiz, bu y›l kardiyoloji bilim dilinin yeniden gözden
geçirilerek düzenlenmesi görevini bize vermifltir.

Bu onurlu görevi ald›¤›m›zda nas›l bir yaklafl›m içinde olabiliriz karar›n› verirken çok
düflündük. Dile yerleflmifl Latince, Farsça, Arapça, ‹ngilizce ve Frans›zca pek çok yabanc›
sözcük oldu¤unu ve bunlar›n hem konuflma hem de yaz› dilimizde büyük yer tuttu¤unu
göz önüne alarak görevimizi nas›l yapaca¤›m›z karar›na ulaflt›k. Öncelikle, kullan›lan
yabanc› sözcüklerin anlamlar›n›, sözlüklerde oldu¤u gibi, aç›klamak yerine onlara bire
bir Türkçe karfl›l›klar vermeyi ye¤ledik. Böylece bu eserin ad› “Kardiyoloji Terimler
Sözlü¤ü” de¤il “Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Türkçe Terimler K›lavuzu” oldu.

Çal›flmam›z›, ülkemizde baflta Türk Dil Kurumu’nun Türkçe ve ‹ngilizce sözlükleri olmak
üzere, üniversitelerin çal›flmalar›n› ve bireysel olarak bas›lan pek çok yay›n› kaynak
alarak gerçeklefltirdik. Konuflma dilimize girmifl yabanc› sözcüklerin Türkçe kurallara
göre yaz›l›fl›n› verdikten sonra bunlara uygun görülen Türkçe karfl›l›klar›n› yazd›k. Her
sözcü¤ü tek tek irdeleyerek, do¤ru yaz›l›fllar›n› da yaz›m k›lavuzlar›ndan pek çok kez
kontrol ederek ya da Türkçenin kurallar›n› göz önünde bulundurarak seçtik. Çok
kullan›lan baz› ‹ngilizce sözcükleri de italik yazarak Türkçe karfl›l›klar›n› verdik. ‹talik
yaz›lan sözcüklerin Türkçelerinin zaman içinde bulunaca¤›n› umuyoruz. Yabanc›
sözcüklere her zaman karfl›l›k bulamad›k ve onlar› sadece do¤ru yaz›l›fllar› ile b›rakt›k.
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Pek çok sözcü¤ün Türkçe karfl›l›¤› belki de ilk bak›flta yad›rganacakt›r. Ancak, nas›l
ki Türkçemiz h›zla yabanc› dillere de¤iflim gösterdiyse, bizlerin çabas›yla ve bu sözcükleri
s›kl›kla kullanmam›z sayesinde, söz konusu terimler dilimizde yeniden ar›nma flans›na
sahip olacakt›r. Y›llar önce kulland›¤›m›z flart, problem, cevap gibi kelimelerin yerine
bugün çok do¤al bir biçimde koflul, olanak, yan›t sözcüklerini kullan›yoruz. ‹nan›yoruz
ki flimdi yad›rgayaca¤›m›z sözcükler ileride benimsenecek ve dilimize yerleflecektir.

Tüm gücümüzle u¤raflmam›za karfl›n eksiklerimizin ve elefltiriye aç›k pek çok noktan›n
olmas› kaç›n›lmazd›r. Dilin özelli¤i devingen olufludur. Zaman içinde de¤iflime, geliflime
u¤rar. Yeni sözcükler buldu¤umuzda, bu sözcükleri Türk Dil Kurumu’nun önerileri ile
genela¤daki k›lavuzumuza ekleyece¤iz. Göreve bafllarken önerilere aç›k oldu¤umuzu
e-mektup ile herkese duyurmufltuk. Ancak çok az kifliden öneri geldi¤ini üzülerek
belirtmek isteriz. Eserin ortaya ç›k›fl›nda aylarca süren çabalar› için kurul baflkan› Prof.
Dr. Cengiz Yak›nc› ile Prof. Dr. Hamza Zülfikar baflta olmak üzere Türk Dil Kurumu
T›p Terimleri Kurulu’nun de¤erli üyelerine ne kadar teflekkür etsek azd›r.

Her konuda oldu¤u gibi dil konusunda da bir bafllang›ç gereklidir. Kardiyoloji (Yürek
Bilimi) Türkçe Terimler K›lavuzu’nun da bu bafllang›ca bir ad›m say›lmas›n› diliyor;
alanla ilgili bilim insanlar›n›n konumuza karfl› duyarl› olmas›n› bekliyoruz.

Prof. Dr. Esmeray Acartürk Prof. Dr. Vedat Sansoy
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- A -

abdomen kar›n
abdominal kar›n
abdominokardiyak refleks kar›n-yürek tepkesi
abdusens d›fla çekme
abdüksiyon 1. d›fla çekim

2. uzaklaflt›rma
abdüktör 1. d›flaçeken

2. eksenden uzaklaflt›r›c›
aberan 1. sapm›fl 2. normal d›fl›
aberasyon 1. sap›nç 2. sapma
ablasyon yok edim
abortus düflük
absolü mutlak
absolü refrakter periyot mutlak duyars›z dönem
absorban 1. emici 2. so¤uran
absorpsiyon 1. emilim 2. so¤urma
abstinans yoksunluk
adale kas
adaptasyon 1. uyum 2. uyarlama
adaptif uyarlay›c›
adaptör uyargaç
addüksiyon 1. içeçekim 2. yaklaflt›rma
adenit akkan beze yang›s›
adenohipofiz ön hipofiz
adenoit geniz eti
adenokarsinom kötücül bez uru
adenom iyicil bez uru
adenopati beze hastal›¤›
adeziv yap›flan
adezyon yap›flma
adinami güçsüzlük
adipöz doku ya¤ dokusu
aditif etki katma etki
adjuvan artt›rgan
adölesan ergen
adölesans ergenlik
adrenal böbreküstü bezi
adrenerjik
adsorban yüzergen

adsorpsiyon yüzerme
adventisya d›fl zar, d›fl katman
advers ters, istenmeyen
advers etki ters etki
aerobik havac›l
aerofaji hava yutma
aerop havac›l, havasever
aerosol püskürtü
afaji yutamama
afazi lisan yitimi
afebril ateflsiz
aferent getirgen
aferez ay›rseç
afinite çekim gücü
afokal odaks›z
afoni ses yitimi
aft
afterload artyük
aglütinasyon kümeleflim
agoni can çekiflme
agonist etkidafl
agregan y›¤›flt›r›c›
agregasyon y›¤›fl›m
agregat y›¤›flan
agresif sald›rgan
airway hava yolu ayg›t›
ajan 1. etken 2. ilaç 3. araç
ajitasyon 1. huzursuzluk 2. çalkalama
ajitatör 1. huzur bozucu 2. çalkalay›c›
ajite huzursuz
akardi yürek geliflmezli¤i,

yürek yoklu¤u
akinetik devinimsiz
akinezi devinimsizlik
akiz edinilmifl
akne ergence
akolik safras›z
akomodasyon uyum
aköz sulu, sudaki
akreditasyon denklik
akrodini uçlarda a¤r›
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akromegali uç irileflmesi
akronim k›sma ad
akrosiyanoz uçlarda morluk
aks eksen
akselerasyon 1. ivmelenme 2. h›zlanma

3. ye¤inleflme
akseleratör ivmelendirici
akselere 1. ivmeli 2. h›zlanm›fl

3. ye¤inleflmifl
aksesuar 1. yard›mc› 2. ek
aksilla koltukalt›
aksis eksen
aksiyal eksensel
aksiyon potansiyeli eylem gizilgücü
aktif etkin
aktivasyon 1. etkinleflme 2. alevlenme
aktivatör etkinlefltirici
aktivite etkinlik
akustik sessel
akustik empedans ses geçirimsizli¤i
akut 1. ivegen 2. keskin
akümülasyon birikim
albikans ak
albino akfl›n
alegori imgeleme
alegorik simgesel
alel türgen
algoritma ak›fl basamaklar›
aliasing görüntü kaymas›
alimentasyon besleme
alkali
alkolik alkol ba¤›ml›s›
alkolizm alkol ba¤›ml›l›¤›
allogreft türdefl yama
alopesi kellik
alternan de¤iflimli
alternatif 1. seçenekli 2. seçenek
alveol hava kesesi
amarozis sinirsel körlük
amarozis fugaks geçici körlük
ambu

ambulans cankurtaran
ambulatuvar 1. ayaktan 2. günübirlik
amfizem hava hapsi
amiyotrofi kas erimesi
amnezi bellek yitimi
amorf flekilsiz
ampirik görgül
ampiyem 1. irince 2. akci¤er irincesi
amplifikasyon 1. yükseltme 2. ço¤altma
amplifikatör yükselteç
amplitüt genlik
ampütasyon uç kesimi
anabolik yap›msal
anabolizan dirimleyici
anabolizma 1. yap›m 2. özümleme
anaerobik oksijensiz, havas›z
anaerop havasevmez
anafilaksi ani afl›r› duyarl›k
anakrot çentik ç›kan kolda çentik
anakrot nab›z çentikli nab›z
analeptik güçlendirici
analitik çözümlemeli
analiz 1. çözümleme 2. inceleme
analjezi 1. a¤r› kesimi 2. a¤r› yitimi
analjezik a¤r›keser
analog 1. benzeflik 2. ifllevdefl
analoji benzeflim
anamnez hasta öyküsü
anastomoz a¤›zlaflt›rma
anazarka yayg›n ödem
androjenik eril
andropoz er yafldönümü
anekdot k›sa öykü
anemi kans›zl›k
anemik kans›z
anerji 1. enerji yoklu¤u

2. antijene duyars›zl›k
anerjik duyars›z
anestezi duyu yitimi
anevrizma balonlaflma
angaje yerleflmifl
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angajman 1. yerleflme 2. girme
angülasyon aç›lanma
angüler aç›sal
anhidroz 1. tersiz 2. susuz
animasyon canland›rma
anizokori gözbebe¤i eflitsizli¤i
anizositoz alyuvar eflitsizli¤i
anjin bo¤ak
anjina pektoris gö¤üs a¤r›s›
anjiyogenez damar oluflumu
anjiyografi damar görüntüleme
anjiyokardiyografi damar- yürek görüntülemesi
anjiyonörotik ödem dev ödem
anjiyoödem dev ödem
anjiyoplasti damar aç›m›
anjiyoskopi damar gözlemi
ankiloz eklem kat›l›¤›
anksiyete kayg›
anoksi oksijensizlik
anomali sapakl›k
anoreksi yiyesizlik
anormal ola¤and›fl›, do¤al olmayan
anormallik ola¤and›fl›l›k
anot art› uç
antagonist karfl›t etkin
antagonizma karfl›t etkinlik
antasit asit giderici
antefleksiyon öne bükülme
antegrat öne do¤ru
antemortem ölüm öncesi
antenatal do¤um öncesi
anteriyor ön
anteroinferiyor ön afla¤›
anterolateral ön d›flyan
anteroposteriyor ön arka
anterosuperiyor ön yukar›
anteversiyon öne devrilme
antevert öne devrik
antiagregan kümeleflimönler
antidepresan çökkünlük giderici
antidiyabetik flekerdüflürür

antidiyareik sürgünkeser
antidot 1. z›t ilaç 2. a¤ututan
antiemetik kusmaönler
antienfektif bulaflkesen
antienflamatuvar yang›giderir
antihipertansif tansiyondüflürür
antikoagülan p›ht›önler
antikonvülsif nöbetkeser
antikor
antioksidan
antiparazit asalaksavar
antipiretik atefldüflürür
antiproliferatif ço¤al›mönler
antiseptik mikropk›ran
anüler halkams›
anülüs halka
anüri idrar yoklu¤u
anüs büzük, makat
aort ana atardamar
aortik rut aort kökü
aortokoroner baypas aortokoroner köprüleme
apandis 1. ek 2. ek boflluk

3. körba¤›rsak eki
apandisit körba¤›rsak eki yang›s›
aparat ayg›t
aparey ayg›t
apati kay›ts›zl›k
apeks tepe
apiretik ateflsiz
aplastik geliflmemifl
aplazi geliflmezlik
aplazik aplastik
aplikasyon yüzeysel uygulama
apne soluk durmas›
apopleksi kanagan
apoptoz programlanm›fl göze ölümü
apse irin yuvas›
araknodaktili örümcek parmak
araknoit örümceksi
aritmi dizem düzensizli¤i
arrest durma
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atrofi körelme
atrofik körelmifl
aura öncül belirti
avasküler damars›z
avitaminoz vitamin eksikli¤i

- B -

backscatter geri saç›l›m
bakterisit bakterik›ran
bakteriüri bakterili idrar
bakteriyoloji bakteri bilimi
bakteriyostatik bakterisavar
balans denge
balotman b›ng›ldama
bant flerit
bar çubuk
bariyer engel
barorefleks bas›nç tepkesi
baroreseptör bas›nç almac›
baseline 1. temel çizgi 2. bafllang›ç
bat›n kar›n
baypas köprüleme
baz alkali
bazal 1. temel 2. alt
benign iyicil
bias yanl›
bifazik iki devreli
bifit ayr›k
bifokal iki odakl›
bifürkasyon 1. çatal 2. çatallanma
bigemine 1. ikiye bir 2. ikiz
biküspidasyon ikili yapraklanma
biküspit iki yaprakl›
bilateral iki yanl›
biplan iki düzlemli
bipolar iki kutuplu
bistüri neflter
bivalan iki de¤erlikli
biyopsi parça al›m›
blok,-u 1. engel 2. durma 3. kal›p

artefakt 1. görüntübozan 2. kat›flk›
arter atardamar
arteriyol atardamarc›k
artifisiyel yapay
artralji eklem a¤r›s›
artrit eklem yang›s›
asandan ç›kan
asefali bafls›zl›k
asemptomatik belirtisiz
asenkron eflzamanl› olmayan
asfiksi havas›z kalma
asidoz
asiklik 1. döngüsüz 2. düzensiz
asimilasyon 1. özümleme 2. benzeflim
asinerji efl etkimesizlik
asit
asiyanotik morarmam›fl
askaris yuvarlak ba¤›rsak solucan›
aspirasyon emme, somurma
aspiratör emmeç
assisted device destekleyici ayg›t
assit kar›nda s›v› birikimi
asteni güç yitimi
astenik gücü yitik
asterni gö¤üs kemi¤i yoklu¤u
ast›m yelpik
aflili mide salg›s› yoklu¤u
ataksi sarsaklama
atelektazi akci¤er büzüflmesi
atenüasyon 1. zay›flama 2. azalma
ateroskleroz damar sertli¤i
atipik örnek d›fl›
atoni gerim yitimi
atravmatik örselemeyen
atrezi 1. gerileme

2. do¤ufltan t›kan›kl›k
atrezik gerilemifl
atriyal kulakç›¤a ait
atriyal situs kulakç›k konumu
atriyoventriküler kulakç›k-kar›nc›k
atriyum kulakç›k
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blokaj engel, engelleme
bloke engellenmifl
bloker engelleyici
bolus bol verifl
bradikardi yavafl vuru
bradikinezi yavafl devinim
bradipne yavafl solunum
brakidaktili k›sa parmakl›l›k
brakiterapi iç›fl›n tedavisi
branfl dal
bridge köprü
brit yap›fl›kl›k
bronfl soluk borucu¤u
bronflektazi soluk borucu¤u genifllemesi
bronfliyektazi soluk borucu¤u genifllemesi
bronfliyol soluk borucu¤u dal›
bruit u¤ultu
bruselloz peynir hastal›¤›
bukkal yanak içi
bulbus 1. so¤anc›k 2. omurilik so¤an›

3. yumru

- C -

capture yakalama
check-up tambak›m
cihaz ayg›t
clubbing çomaklaflma
coefficient katsay›
coil sarg›
confidence interval güven aral›¤›
coupling eflleflme
cross over çaprazlama
cross-sectional kesitsel
cuff 1. balon 2. manflet 3. k›l›f
curriculum vitae özgeçmifl
curve e¤ri
cut off value kesim de¤eri

- D -

dansite yo¤unluk
dansitometre yo¤unlukölçer
data veri
de novo 1. yeni 2. yeniden
debilite 1. düflkünlük 2. geri zekâl›l›k
debridman ölü doku temizli¤i, kaz›ma
dedektör ararbulur
defekasyon d›flk›lama
defekt 1. eksiklik 2. kusur
defektif kusurlu
deferens götürgen
defeyans bay›lma
defibrilasyon
defibrilatör
defibrinasyon fibrinsizleflme, fibrinsizlefltirme
defisit 1. eksiklik 2. fark
defleksiyon hareket sapmas›
deformasyon 1. biçimsizlik 2. biçimsizleflme
deformite biçim bozuklu¤u
degradasyon bozunma, y›k›m
dehidratasyon su kayb›
dehisans ayr›lma
dejenerasyon 1. yozlaflma 2. bozunma
dejeneratif 1. yozlaflt›r›c› 2. bozunduran
dejenere yoz
dekalsifikasyon kireçsizleflme
dekat ony›l
dekolman ayr›lma
dekompansasyon 1. dengelenememe

2. ödünleyememe
dekompanse 1. dengelenememifl

2. ödünlenememifl
dekompresyon bas›nç giderme
dekreflendo giderek azalan
dekstrokardi sa¤da yürek
dekübitus yatar durum
dekübitus ülseri 1. bas› yaras› 2. yatak yaras›
delesyon 1. silinme 2. yitim
deliriyum ç›ld›rma
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demans bunama
demarkasyon ayr›m çizgisi
demografik nüfus bilimsel
demonstrasyon 1. gösterme 2. görsel anlat›m
demonstratif tan›t›c›
denatürasyon bozunma
denatüre bozunmufl
denervasyon sinirsizleflme
deontoloji davran›fl kurallar› bilimi
departman 1. ana bilim dal› 2. bölüm

3. daire
deplesyon  tükenme
depolarizasyon kutupsuzlaflma
depresan bask›lay›c›
depresif çökkün
depresyon 1. çökkünlük 2. çökme
derivasyon 1. derivasyon 2. türev
derivatif türemifl
derm 1. deri 2. katman 3. yaprak
desandan inen
deselerasyon yavafllama
desensitizasyon duyars›zlaflma,

duyars›zlaflt›rma
deskuamasyon dökülme
destrüksiyon y›k›m
destrüktif y›k›c›
deflarj boflal›m
detay ayr›nt›
determinan belirleyici
determinasyon belirleme
deviyasyon sapma
dezenfeksiyon mikropsuzlaflt›rma
dezenfektan mikropsavan
dezoryantasyon yönelim kayb›
diabetes insipidus flekersiz fleker hastal›¤›
diabetes mellitus fleker hastal›¤›
difazik iki devreli
diferansiyasyon farkl›laflma
diferansiye farkl›laflm›fl
difüz yayg›n
difüzyon 1. geçifl 2. yay›l›m

dijital 1. say›sal 2. parmakla
dilatasyon geniflleme
dilatatör geniflleten
dilate genifllemifl
dilatör geniflletici
dilüsyon seyreltme
dinamik devingen
dipleji üstyar› felci
diplopi çift görme
dipolar iki kutuplu
direksiyonel yönlendirilmifl
direkt do¤rudan
disekan dilinik
diseksiyon 1. kesay›r 2. dilinme
diseminasyon 1. serpilme 2. yay›lma
disfaji yutma güçlü¤ü
disfazi konuflma bozuklu¤u
disfoni ses bozuklu¤u
disfonksiyon ifllev bozuklu¤u
diskinezi devinim bozuklu¤u
diskordan 1. benzeflmez 2. uyumsuz
diskordans 1. benzeflmezlik

2. uyumsuzluk
diskret ayr›, farkl›
diskriminan ay›rt edici
dislipidemi
dislokasyon ç›k›k
disosiyasyon 1. ayr›flma 2. uyumsuzluk
dispepsi haz›ms›zl›k
dispersiyon da¤›l›m
displastik geliflimi bozuk
displazi yoz geliflim
dispne nefes darl›¤›
disposible kullanat
disproporsiyon orant›s›zl›k
disritmi dizem bozuklu¤u
dissemine intravasküler
koagülasyon yayg›n damariçi p›ht›laflma
distal bafllang›ca uzak
distansiyon gerginlik, fliflkinlik
distoni gerim bozuklu¤u
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drug eluting stent ilaçsalar kafes
dual ikili
duble çift
duktus kanal
duodenum onikiparmak ba¤›rsa¤›
duplikasyon ikileflme

- E -

efektif etkili
eferent götürgen
efervesan köpüren
efor çaba
efüzyon 1. s›v› birikimi 2. s›z›flma
ego ben
egofoni keçi sesi
egoist bencil
egosantrik ben merkezli
egzantrik s›ra d›fl›
egzersiz al›flt›rma
egzoftalmi börtlek göz
egzojen d›flsal
egzokrin d›fl salg›
egzositoz göze d›fl›na ç›kma, ç›k›nt›
egzotoksin d›fla¤u
ejeksiyon f›rlatma
ejeksiyon fraksiyonu f›rlatma yüzdesi
ekarte etme 1. d›fllama 2. ay›rma
ekartör ay›rgaç
ekilibriyum denge
ekimotik morartan
ekimoz morart›
ekip tak›m
ekipman donan›m
ekivalan eflde¤erlik
eklampsi gebelik nöbeti, gebelikbast›
eko yank›
ekojen yank› veren
ekojenite yank›sall›k
ekolali yank›l› konuflma, yank›lama
eksaserbasyon alevlenme

distorsiyon 1. burkulma 2. çarp›tma
3. sapma

distres s›k›nt›
distrofi yoz geliflme
diüretik idrarsöker
diürez idrar sökümü
divalan iki de¤erli
divertikül cepçik
diyabet fleker hastal›¤›
diyabetik fleker hastas›
diyaforez terleme
diyafragma 1. böleç 2. diyafram
diyafram böleç
diyagonal köflegen
diyagram çizge
diyaliz süzdürüm
diyare ishal
diyastaz 1. yavafl dolufl 2. ayr›l›m
diyastol yürek kas› gevflemesi
diyatermi ›s› uygulamas›
diyatez yatk›nl›k
diyet beslenme
diyetetik beslenme bilgisi
diyetisyen beslenme uzman›
dizanteri kanl› ishal
dizartri söyleyifl bozuklu¤u
dizüri 1. a¤r›l› ifleme

2. ifleme güçlü¤ü
dolor a¤r›
dom kubbe
dominans bask›nl›k
dominant bask›n
donör 1. verici 2. ba¤›flç›
dorsal 1. s›rt 2. arka
dorso-lomber s›rt-bel
down-regulation azaltarak düzenleme
doz düze
dozaj dozlama
dozimetre ›fl›nölçer
dren ak›taç
drenaj 1. boflaltma 2. akaçlama
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eksfoliyatif soyulgan
ekshalasyon solukla verme
eksitabilite uyar›labilirlik
eksitasyon uyarma
eksitus ölüm
eksizyon kesip ç›karma
ekskresyon boflalt›m
ekspansiyon geniflleme
ekspektoran balgamsöktürür
ekspektorasyon balgam ç›karma
eksperimental deneysel
ekspirasyon soluk verme
ekspiriyum solukverim
eksplorasyon açincele
eksploratuvar 1. inceleyici 2. gözden geçirici
ekspozisyon sergileme, sergi
ekspresyon 1. d›flavurum 2. ifade, anlat›m
ekspulsiyon d›flaat›m
ekstansif yayg›n
ekstansiyon geniflleme
ekstansör açan, geren
eksteriyor d›fl yüzeysel
eksternal d›flsal
ekstirpasyon tümüyle ç›kar›m
ekstrakorporal beden d›fl›
ekstraksiyon 1. çekç›kar 2. özütleme
ekstraktör çekç›kar›r
ekstramedüller ilik d›fl›
ekstramüral duvar d›fl›
ekstranodal dü¤üm d›fl›
ekstraselüler göze d›fl›
ekstrasistol erken vuru
ekstravasküler damar d›fl›
ekstravazasyon 1. damar d›fl› s›z›m

2. d›fla s›z›m
ekstraversiyon d›fla dönüklük
ekstravert d›fla dönük
ekstre özüt
ekstrem afl›r›, uç
ekstremite 1. üye 2. uzant›
ekstrensek d›flsal

ekstübasyon boru ç›kar›m›
eksüda yang› s›v›s›
eksüdasyon yang› s›v›s› s›z›m›
ektoderm d›flkatman, d›flyaprak
ektopi yerd›fl›l›k
ektopik yerd›fl›
ekzokrin d›fl salg›
elastik esnek
elastisite esneklik
elefantiyazis fil hastal›¤›
elektif 1. seçmeli 2. istemli
elektriksel alternans elektriksel de¤iflim
elektrofizyoloji
elektrokoter elektrikle da¤lay›c›
elektrokoterizasyon elektrikle da¤lama
elektroversiyon elektrikle düzeltme
elevasyon 1. yükselme 2. kald›rma
elevatör 1. yükselteç 2. kald›raç
eliminasyon 1. eleme 2. ç›kart›m
elipsoit oval
elongasyon uzama
emboli t›kaç
embolizasyon t›kaçlama
embriyo öndölüt
emesis kusma
emetik kusturucu
emosyon duygu
emosyonel duygusal, dokunakl›
empati duygudafll›k
empedans özdirenç
empotans cinsel yetersizlik
emülsiyon s›v› as›lt›
endeks
endemi yöresel hastal›k
endemik yöresel
endikasyon 1. kullan›m alan› 2. gereklilik
endirekt dolayl›
endoderm içkatman
endojen içsel, iç kaynakl›
endokardit yürek içi katman› yang›s›
endokart yürek içi katman›
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endokrinoloji hormon bilimi
endoskop içgöreç
endoskopi içgöreçleme
endotoksin iça¤u
end-point son nokta
endüksiyon 1. bafllatma 2. tetikleme

3. uyarma
endürasyon sertlik
enfarktüs kalp krizi
enfeksiyon bulafl›
enfeksiyöz bulafl›c›
enfekte bulaflm›fl
enfestasyon asalak bulafl›s›
enflamasyon yang›
enflamatuvar yang›l›
enflüenza grip
enfraruj k›z›l ötesi
enjeksiyon i¤ne yapma
enjektör i¤ne, fl›r›nga
enoftalmus içlek göz
ensefalit beyin yang›s›
enstrüman ayg›t, alet
entegrasyon bütünleflme
enteral ba¤›rsak yoluyla
enternasyonal ünite uluslararas› birim
entoksikasyon a¤ulanma
entolerans  tahammülsüzlük
entrensek içsel
entübasyon boru yerlefltirme
enürez idrar kaç›rma
epanflman s›v› toplanmas›
epidemi salg›n
epidemiyoloji sa¤l›k araflt›rmalar› bilimi
epiderm üst deri
epidural dura üstü
epifiz 1. kemikleflme katman›

2. kemik ucu
epigastriyum üst orta kar›n
epikriz ç›k›fl özeti
epilepsi sara, tutarga
epileptiform tutar›ks›

epistaksis burun kanamas›
epitelyum epitel
epizot atak
eradikasyon kökünü kaz›ma
ergometre iflölçer
ergometri iflölçüm
eritem k›zart›
eritematöz k›zar›k
eritropoez alyuvar yap›m›
eritrosit alyuvar
eritrosit sedimantasyon h›z› alyuvar çökelme h›z›
erizipel y›lanc›k
eroziv afl›nd›r›c›
erozyon afl›nma
erüpsiyon deri döküntüsü
esansiyel 1. temel 2. nedeni bilinmeyen
etap ad›m
etik 1. töre bilimi 2. törel
etimoloji köken bilimi
etiyoloji neden, nedenler, neden bilimi
etiyolojik nedensel
etnik budunsal
evantrasyon kar›n d›fl›na ç›kma
evolüsyon evrim
ex vivo canl› d›fl›ndaki ortamda
excursion 1. aç›lma 2. gezinim

- F -

fagosit yutargöze
fagositoz göze yutumu
falanks parmak kemi¤i
familyal ailevi
fantom hayalet
farenjit yutak yang›s›
farenks yutak
fascies mitrale al yanak mor dudak,

mitral yüzü
fasikül demetcik
fasiyal 1. yüz 2. akzar
fasiyal paralizi yüz felci
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fasya akzar
fatal ölümcül
fatalite ölüm, öldürücülük
favizm bakla a¤ulanmas›
faz evre
fazik evreli
febril ateflli
feçes d›flk›
fekal d›flk›sal
femur uyluk kemi¤i
fenestrasyon pencereleme
fenomen görüngü
fenotip soyserim
fenotipik soyserimsel
fermantasyon mayalanma
ferment maya
fertil 1. döllenebilen 2. dölleyebilen
fertilite 1. döllenebilirlik

2. dölleyebilirlik
fertilizasyon 1. döllenme 2. dölletme
fetal dölütsel
fetüs dölüt
fiber lif
fibril lifçik
fibrilasyon 1. ç›rp›n›m 2. ince titreflim
fibrin p›ht› lifi
fibrinoliz p›ht› lifi erimesi
fibrom i¤ göze uru
fibrotik ba¤s›laflm›fl
fibröz ba¤s›laflm›fl
fibula bald›r kemi¤i
fiks split 1. sabit çiftlenme

2. sabit ayr›lma
fiksasyon 1. sabitlenme 2. saplant›
filament i¤cik
filiform 1. ipliksi 2. zay›f
filtrasyon süzme
filtrat süzüntü
filtre süzgeç
fissür çatlak
fistül 1. akarca 2. sapak ba¤lant›

fizyoloji ifllev bilimi
fizyon 1. bölünme 2. ço¤alma
fizyopatoloji ifllev bozuklu¤u bilimi
flatter
flebolit toplardamar tafl›
flebotomi toplardamar kesisi
flegmon ba¤ doku yang›s›
fleksibilite esneklik
fleksiyon bükülme, bükme
fleksör bükücü, e¤ici
fleksura 1. dönemeç 2. büküntü
flep 1. sapl› doku 2. kanatç›k
flovmetre ak›flölçer
flovsitometre akan gözeölçer
flovsitometri akan göze ölçümü
flu 1. bulan›k 2. grip
flüktüan dalgal›
flüktüasyon 1. dalgalanma

2. dalga duyumu
fobi korku
fokal odaksal
fokus odak
folikül kesecik
fonksiyon ifllev
fonksiyonel ifllevsel
foramen delik
form biçim

formasyon 1. biçimlenme 2. oluflum
format biçim
formülasyon 1. biçimlendirme 2. bileflim

3. çözümleme
fossa çukur
fotofobi ›fl›k korkusu
fototerapi ›fl›k tedavisi
fragman parça
fragmantasyon parçalanma
frajil k›r›lgan
frajilite k›r›lganl›k
fraksiyon 1. parça 2. bölüm 3. kesim
fraktür k›r›k
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frekans s›kl›k
fremitus ele gelen titreflim
friksiyon sürtünme
frontal 1. al›n 2. ön
frotman sürtünme sesi
fulminan tez kötüleflen
fundus 1. taban 2. dip
fungus mantar
furonkül kan ç›ban›
füziform i¤si
füzyon kaynafl›m

- G -

gaita d›flk›
galaktore süt ak›nt›s›
galo ritmi dörtnal sesi
gangliyon dü¤üm
garguyman gurultu
gastralji mide a¤r›s›
gastrit mide yang›s›
gastroenterit mide-ba¤›rsak yang›s›
gastroenteroloji sindirim bilimi
gastroskopi mide bak›s›
gen kal›tl›k
genetik 1. kal›t›m bilimi 2. kal›tsal
genital üremesel
genitoüriner üreme-ifleme
genom
genotip soyyap›
geriyatri yafll›l›k bilimi
geriyatrik 1. yafll› 2. yafll›l›kla ilgili
gerontoloji yafllanma bilimi
gestasyon gebelik
gingiva difl eti
girus beyin k›vr›m›
glandula bez
glikozüri fleker ifleme
global 1. genel 2. küresel
globüler yuvar›ms›
glokom karasu

glomerül yumakç›k
glomerüler filtrasyon yumakç›¤›n süzmesi
glomerülonefrit yumakç›k yang›s›
gode çukurcuk
gonadotropik efley göze uyar›c›
gonat efleybezi
gradyan fark
grafik çizge
granül tanecik
granülasyon taneciklenme
granüler tanecikli
granülom tanecikli yumru
granülosit tanecikli akyuvar
greft yama
grup küme
guatr
gudde bez
gut damla hastal›¤›

- H -

habis kötücül
habitus durufl
haf›za bellek
halitozis a¤›z kokusu
halüsinasyon varsan›
hamile gebe, yüklü
hareket devinim
haricen d›fltan
harici d›fl, d›flsal
hariciye genel cerrahi
harmoni uyum, ahenk
hasar zedelenme, bozulma
hasta sayr›
hastal›k sayr›l›k
hastal›k taslama sayr›msama
hastane sayr›evi
hat çizgi
hemaglütinasyon kan kümeleflmesi
hemanjiyom kan damar› uru
hematemez kan kusma
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hematojen kan yoluyla
hematokrit alyuvar yüzdesi
hematolog kan bilimci
hematoloji kan bilimi
hematolojik kan bilimsel
hematom kan topla¤›
hematoperiton kar›n bofllu¤una kanama
hematopoez kan yap›m›
hematopoietik kan yap›c›
hematüri kan ifleme
hemianopsi yar› alan görmezli¤i
hemiblok dalc›k bloku
hemiparezi silik yar› felç
hemipleji yar› inme, tek yanl› felç
hemodilüsyon kan seyreltim
hemodinami dolafl›m düzeni
hemodiyaliz kan ar›t›m›
hemofili kanarca
hemofiltrasyon kan süzme
hemoglobin
hemogram kan say›m›
hemokromatoz demir birikimi
hemolitik kany›k›ml›
hemoliz kany›k›m›
hemoperiton kar›n bofllu¤una kanama
hemoptizi kanl› balgam
hemoraji kanama
hemorajik kanamal›
hemorajik diyatez kanama e¤ilimli
hemoroit basur
hemosideroz demir birikimi
hemostatik kanama durdurucu
hemostaz kanama durmas›
hemotoraks gö¤üs içi kan
hepatit karaci¤er yang›s›
hepatojügüler reflü
hepatomegali karaci¤er büyümesi
hepatosit karaci¤er gözesi
hepatosplenomegali karaci¤er-dalak büyümesi
hepatotoksik karaci¤ere zararl›
heredite soyaçekim

herediter soyaçekimli
herni f›t›k
herniyasyon f›t›klaflma
herpes uçuk
heterogreft ayr› türden yama
heterojen çoktürel
heterojenik çoktürelli
heterojenite çoktürellik
heterotopi yerd›fl›l›k
heterotopik yerd›fl›l›
heterozigot k›rma, melez
hezeyan sanr›
hibernasyon k›fl uykusu
hibrit k›rma, melez
hidrasyon s›v› deste¤i
hidrofil 1. su geçimli 2. suçeken
hidrofobi su korkusu
hidrofop su geçimsiz
hidroklorik asit tuzruhu
hidronefroz böbrek göllenimi
hidrostatik bas›nç su bas›nc›
hijyen sa¤l›k bilgisi
hijyenik sa¤l›kl›
hikâye öykü
hilus göbek
hiperaktif afl›r› hareketli
hiperaktivite afl›r› hareketlilik
hiperemi afl›r› kanlanma
hiperestezi duyum afl›r›l›¤›, afl›r› duyum
hiperglisemi kan flekeri yüksekli¤i
hiperintens afl›r› yo¤un
hiperkalemi potasyum yüksekli¤i
hiperkapni karbondioksit yüksekli¤i
hiperkinetik afl›r› devinimli
hiperkinezi afl›r› devinim
hiperlipidemi ya¤ yüksekli¤i
hiperplazi afl›r› geliflim
hiperpne h›zl›-derin soluma
hipersekresyon 1. afl›r› salg› 2. afl›r› salg›lama
hiperselüler artm›fl gözeli
hipersensitivite afl›r› duyarl›l›k
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hipersomni uyku afl›r›l›¤›
hiperstimülasyon afl›r› uyar›m
hipertansiyon yüksek kan bas›nc›
hipertoni 1. afl›r› gerim

2. yüksek yo¤unluk
hipertonik 1. afl›r› gerimli

2. yüksek yo¤unluklu
hipertrofi irileflim
hiperviskozite a¤dal›l›k, ak›flmazl›k
hipervolemi oylum fazlal›¤›
hipnotik uyutur
hipoaktivite etkinlik azalmas›
hipoderm alt deri
hipofiz sümüksü bez
hipoglisemi fleker düflümü
hipogonadizm efleybez yetersizli¤i
hipokalemi potasyum azl›¤›
hipokondri hastal›k hastal›¤›
hipokondriyak hastal›k hastas›
hipoksi oksijen azl›¤›
hipomenore az âdet
hipopituitarizm sümüksü bez yetersizli¤i
hipoplastik azgeliflmifl
hipoplazi az geliflim
hipoplazik azgeliflmifl
hiposelüler az gözeli
hipotansiyon düflük kan bas›nc›
hipotenar aya içkabart›s›
hipotermi düflük s›cakl›k
hipotez varsay›m
hipotonik 1. gevflek 2. az yo¤un
hipovolemi kan hacmi düflüklü¤ü
hirsutizm eril k›llanma
histerezis
histokompatibilite doku uyumlulu¤u
histoloji doku bilimi
hiyatus yar›k
hiyoit dil kemi¤i
holodiyastolik diyastolü dolduran
holosistolik sistolü dolduran
homeostaz dengeleflim

homogreft türdefl yama
homojen türdefl
homolog köktefl, benzefl
homozigot özkal›t›ml›
horizontal yatay
hormon
hospitalizasyon hastaneye yat›fl
host ev sahibi, konakç›
hücre göze
hümoral salg›sal

- ‹ -

idantik özdefl
idiyopatik nedeni bilinmeyen
idiyosenkrazi özgünduyarl›k
ikter sar›l›k
ileus ba¤›rsak t›kan›kl›¤›
imaj görüntü
immatür olgunlaflmam›fl
immün ba¤›fl›k
immünite ba¤›fl›kl›k
immünizasyon ba¤›fl›klama
immünosüpresif ba¤›fl›kl›k bask›lay›c›
impaksiyon tak›lma
impakt etki
impermeabl geçirimsiz
implant ekit
implantable cardioverter
defibrillator yerlefltirilebilen 

kardiyoversiyon defibrilatörü
implantasyon 1. ekit yerlefltirimi 2. ekim
impresyon 1. izlenim 2. çöküntü

3. bas› izi
impuls 1. uyar› 2. dürtü
impulsif dürtüsel
in vitro yapay ortamda
in vivo canl›da
inaktif 1. eylemsiz 2. etkisiz
inaktivasyon 1. eylemsizlefltirme

2. etkisizlefltirme
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indeks 1. dizin 2. liste 3. iflaret
4. gösterge

indeksleme dizinleme
indiferansiye farkl›laflmam›fl
indikatör gösterge, belirteç
indolent 1. a¤r›s›z 2. yavafl gidiflli
indüksiyon 1. tetikleme 2. bafllatma
indüktör 1. bafllat›c› 2. uyar›c›
infant sütçocu¤u
inferiyor alt
inferolateral alt d›flyan
infertilite k›s›rl›k
infiltrasyon 1. s›zma 2. süzülme
influks içak›m
inflow 1. içak›fl 2. girifl
infundibulum 1. huni 2. koni 3. dip
infüzyon damar içine s›v› aktar›m›
inguinal kas›k
inhalan uçucu
inhalasyon 1. soluk alma

2. solukla çekme
inhaler 1. solunan madde 2. solutucu
inhibitör engelleyici
inkompatibl 1. uyuflmaz 2. geçimsiz
inkomplet 1. tam olmayan

2. tamamlanmam›fl
inkontinans kaç›rma
inkübasyon kuluçka
inlet girim
innervasyon sinir donan›m›
inoperabl ameliyat edilemez
inotropi kas›lma gücü
inotropik kas›lma gücünü art›ran
input girdi
insektisit böcekk›ran
insidans görülme s›kl›¤›
insizyon kesi
inspeksiyon gözle izleme
inspirasyon soluk alma
inspiryum soluk alma
intensif yo¤un

intensite yo¤unluk
interaksiyon etkileflim
interaktif etkileflimli
interferans 1. parazit 2. kar›fl›nt›
interiyor iç yüzey
interkostal kaburgalararas›
interlober loplararas›
intermitan aral›kl›
internal 1. iç 2. içerli
interpozisyon araya konumlama
interseksüalite çift efleylilik
interstisyel gözeler aras›
interval aral›k
interventriküler kar›nc›klararas›
intima damar iç katman›
intörn ön sagun
intraaortik aort içi
intraarteriyel atardamar içi
intraatriyal kulakç›k içi
intradermal deri yoluyla
intrakardiyak yürek içi
intrakoroner yürek damar› içi
intrakraniyal kafa içi
intramüral duvar içi
intramüsküler kas içi
intranükleer çekirdek içi
intraoküler göz içi
intraoperatif ameliyat s›ras›nda
intraperitoneal kar›nzar› içi
intrasellüler göze içi
intravenöz toplardamar içi
intrensek 1. içsel 2. içrek
introducer girgeç
invajinasyon iç içe geçme
invaziv 1. giriflimsel 2. yay›lmac›
inversiyon içe döndürme
involüsyon 1. gerileme 2. içe çekilme
ipsilateral ayn› yan
irigasyon y›kama
iritasyon tahrifl
irregüler düzensiz
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irreversibl geri dönüflsüz, tersinmez
iskemi yetersiz kanlanma
istmus 1. ba¤lant› 2. köprü
iyon
iyonik
iyonizasyon iyonlaflma
iyonize iyonlaflm›fl
izogreft efl ikizden yama
izoimmünizasyon efl ba¤›fl›klama
izolasyon 1. yal›t›m 2. ay›rma

3. yaln›zlaflt›rma
izole 1. yal›t›k 2. ayr›k
izomer efliz
izometrik efl ölçülü
izomorfik efl yap›l›
izotonik 1. efl yo¤unluklu 2. efl gerimli
izotop
izovelosite eflh›z
izovolümetrik efl oylumlu

- J -

jel pelte
jeneralize yayg›n
jenerasyon kuflak
jeneratör üreteç
jerk s›çrama
jerking s›çray›c›
jigantizm devlik
jinekomasti eril meme büyümesi
junction kavflak
jügüler boyun
jüvenil genç

- K -

kadavra ölü beden
kadran dörtte bir
kalibrasyon 1. ölçekleme 2. çap
kalitatif nitel
kalite nitelik

kalp yürek
kalp yetersizli¤i yürek yetersizli¤i
kalsifikasyon kireçlenme
kangren
kanserojen kansere yol açan
kantitatif nicel
kanül borucuk
kanülasyon borucuk yerlefltirme
kapasitans yüklenim
kapiler 1. k›lcal 2. k›lcal damar
kapiller nab›z k›lcal damar nabz›
kapsül 1. k›l›f 2. kaplak
karakteristik belirleyici, ay›rt edici
karbonkül aslanpençesi
kardit yürek yang›s›
kardiya mide girifli
kardiyak yürek
kardiyak arest yürek durmas›
kardiyojenik yürek kaynakl›
kardiyolog yürek bilimci
kardiyoloji yürek bilimi
kardiyomegali yürek büyümesi
kardiyomiyopati yürek kas› hastal›¤›
kardiyomiyotomi yürek kas› kesisi
kardiyopulmoner yürek-akci¤er
kardiyotoksik yüre¤e zararl›
kardiyotonik yürek güçlendirici
kardiyovasküler yürek-damar
kardiyoversiyon yürek dizem düzeltimi
karotis flahdamar›
karsinom kötücül epitel uru
kaskat zincir
kafleksi hastal›kl› zay›fl›k
kaflektik hastal›kl› zay›f
katabolizma 1. y›k›m 2. yad›mlama
katarakt akbasma, perde
kateter dalg›
katot eksiuç
kauda kuyruk
kavern oyuk
kavernöz kovuksu
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kavite boflluk
kazeifikasyon peynirleflme
kemoterapi ilaç tedavisi
kifoskolyoz yan e¤rili kamburluk
kifoz kamburluk
kinetik devinimli
kink büküm
kist kese, torba
klasifikasyon s›n›flama
klavikula köprücük kemi¤i
kleft yar›k
klemp k›st›rgaç
klik t›k sesi, ç›t sesi
klimakteriyum yafldönümü
klirens ar›nma
klodikasyon damarsal topallama
klon t›pk›efl
klonlama t›pk›efllem
klonus ard›fl›k kas›lma
koagulüm p›ht›
koagülan p›ht›laflt›ran
koagülasyon p›ht›laflma
koagülopati p›ht›laflma bozuklu¤u
koaptasyon kavuflum
koarktasyon daral›m
kognitif biliflsel
kohezyon yap›flma
kohort çal›flmas› ortak öz çal›flmas›
koilonifli kafl›k t›rnak
koinsidans eflrastlant›
koinsidental rastlant›sal
koksiks kuyruk sokumu
kolaborasyon iflbirli¤i
kolanjit safra yolu yang›s›
kolaps göçme, çökme
kolateral yan dal
koleksiyon toplanma, birikme
kolektif toplu, ortaklafla
kolelitiyaz öd kesesi tafl›
kolesistit öd kesesi yang›s›
kolestaz öd durgunlu¤u

kolik sanc›
kolimasyon ›fl›n koflutlama
kolimatör ›fl›nkoflutlar
kolit kal›n ba¤›rsak yang›s›
kolon kal›n ba¤›rsak
koloni özdefl küme
kolonizasyon özdefl kümelenme
kolonoskop kal›n ba¤›rsak göreci
kolonoskopi kal›n ba¤›rsak bak›s›
kombinasyon birleflim
kombine birleflik
komisür birleflim yeri
komisürotomi birleflim yeri kesimi
komorbidite efllik eden bozukluk
komosyo sars›nt›
kompaksiyon 1. kilitlenme 2. tak›lma
kompakt 1. s›k› 2. yo¤un
kompansasyon 1. ödünleme 2. dengeleme
kompansatuvar 1. dengeleyici 2. ödünleyici
kompanse dengelenmifl
komparatif karfl›laflt›rmal›
kompart›man 1. odac›k 2. bölüm
kompetan yetkin
kompetitif yar›flmal›
kompleks 1. karmafl›k 2. birleflim
komplet tam
komplikasyon 1. kar›fl›kl›k 2. fesat
komplike karmafl›k
kompliyans 1. uyum 2. esneklik
komponent bileflen
kompozisyon bileflim
kompozit bileflik
kompres bask›t
kompresör s›k›flt›r›c›
kompresyon bask›
kompülsif zorlant›l›
komünikasyon iletiflim
kondansasyon yo¤unlaflma
kondisyon 1. durum 2. koflul
kondisyonel koflullu
kondom k›l›f
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kondüit yapay yol
kondüksiyon iletim
kondüktans iletkenlik
konfigürasyon 1. yap›laflt›r›m 2. dizilenim
konfirmasyon do¤rulama
konfüzyon bilinç bulan›kl›¤›
kongre kurultay
konjenital do¤ufltan
konjestif göllendirici
konjestiyon göllenme
konjügasyon 1. ba¤lanma 2. birleflme
konjüge 1. ba¤lanm›fl 2. birleflmifl
konkav içbükey
konkomitan efllik eden
konkordan uyumlu
konkordans uyumluluk
konnektif doku ba¤doku
konnektör ba¤lay›c›
konsantrasyon 1. yo¤unlaflma 2. deriflim
konsantre  1. yo¤unlaflm›fl 2. deriflik
konsantrik eflmerkezli
konsensüs 1. uzlaflma 2. oydaflma
konsepsiyon döllenme
konsept kavram
konservatif 1. koruyucu 2. tutucu
konsey kurul
konsolidasyon 1. sertleflme 2. pekifltirme
konstant 1. sabit 2. katsay›
konstipasyon kab›zl›k
konstitüsyon 1. ifllev yap› 2. bünye
konstitüsyonel 1. ifllev yap›sal 2. bünyesel
konstriksiyon 1. büzülme 2. daralma
konstriktör büzücü
konsültan dan›flman
konsültasyon dan›fl›m
kontaminasyon 1. bulaflma 2. kirlenme
kontamine bulafl›k
kontent içerik
kontinü 1. sürekli 2. kesintisiz
kontraksiyon kas›lma
kontraktil kas›labilir

kontraktilite kas›labilirlik
kontralateral karfl› yan
kontrasepsiyon do¤um kontrolü
kontraseptif gebelikönler
kontrast karfl›t
kontrast madde görüntüverir madde
kontrast media görüntüverir madde
kontrendikasyon sak›nca
kontrendike sak›ncal›
kontrol 1. denetim

2. yeniden de¤erlendirme
kontur s›n›r
kontüzyon 1. ezilme 2. örselenme
konvalesans derlenme-toparlanma
konvansiyonel 1. geleneksel 2. al›fl›lagelmifl
konveks d›flbükey
konverjans 1. toplanma 2. yak›nsama
konversiyon 1. dönüflüm 2. sayr›msama
konverting enzim dönüfltürücü enzim
konvülsiyon 1. havale 2. kas›l›m
kooperasyon iflbirli¤i
koopere iletiflim kurulabilen
koordinasyon eflgüdüm
koordinatör eflgüder
kor 1. yürek 2. iç 3. çekirdek
korda flerit
kordon ba¤
korelasyon ba¤›nt›
korele ba¤›nt›l›
koronal yanay-dikey
koroner damar taç damar
koroziv afl›nd›r›c›
korozyon afl›nma
korpus gövde, cisim
korpüskül cisimcik
korpüsküler parçac›kl›
korteks 1. d›fl katman 2. kabuk
kortikal kabuksal
kortikosteroit
kosta kaburga
kost-efektif maliyet-etkililik
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kot kaburga
koter da¤laç
koterizasyon da¤lama
kovalan ortak de¤erli
kovaryans ortak de¤iflken
kramp kas tutulmas›
kraniyal bafla ait
kraniyum kafatas›
krepitasyon ç›t›rdama
kreflendo giderek artan
kriptojenik gizli
kristal 1. billur 2. kum
kristalize billurlaflm›fl
kriter ölçüt
kritik 1. ciddi 2. tehlikeli
kriz bunal›m
kronik süregen
kronoloji tarih s›ras›
kronolojik tarih s›ras›yla
kronometre süreölçer
kronotropik h›zde¤ifltiren
kros çapraz
kros klemp çapraz k›st›rgaç
ksantom 1. sar› plak 2. sar› topak
ksenogreft ayr› türden yama
kseroderma kuru deri
kseroftalmi kuru göz
ksifoit gö¤üs kemi¤i ucu
kuadrigemine dörde bir
kuadriküspit dört yaprakç›kl›
kuadroanopsi çeyrek alan görmezli¤i
kuartil dörtte birlik
kuplet ikili erken vuru
kurvatür yay
kültür 1. besiyeri 2. ekim
kümülasyon birikim
kümülatif toplu
kür tam sa¤alt›m
küratif 1. sa¤alt›c› 2. iyilefltirici
küspis yaprakç›k
küspit yaprakç›k

- L -

labil 1. oynak 2. de¤iflken
labilite 1. oynakl›k 2. de¤iflkenlik
laboratuvar
laksatif müshil
laktasyon sütlenim
lamina katman
laminer 1. katmanl› 2. tek yönlü
laminer ak›m tek yönlü ak›m
laparoskop kar›ngöreç
laparoskopi kar›ngöreçleme
laparotomi kar›n aç›m›
larenjit g›rtlak yang›s›
larenks g›rtlak
laserasyon 1. yar›lma 2. y›rt›lma
latent 1. gizli 2. sessiz
lateral d›flyan
lateralizasyon yanlaflma
lavaj y›kama
lead ak›mtafl›r
leaflet yaprakç›k
leak s›zma
lenf akkan
lenfadenomegali akkan bezesi büyümesi
lenfadenopati akkan bezesi hastal›¤›
letal öldürücü
letarji uyuklama
levokardi solda yürek
lezyon 1. doku bozuklu¤u 2. örsenti
ligament ba¤
ligasyon ba¤lama
likidite ak›flkanl›k
likit 1. s›v› 2. ak›flkan
limit s›n›r
limitasyon 1. s›n›rlama 2. k›s›tlama
lineer 1. do¤rusal 2. çizgisel
lipit ya¤
lipoit ya¤s›
lipom ya¤ uru
lizis 1. erime 2. bozunma

3. parçalanma
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lobül lopçuk
lokal yerel
lokalizasyon yerleflim
loküle yuval›
loküs konum, yer
lomber bel
longitüdinal uzunlamas›na
loop k›vr›m
lordoz omurga ön e¤rili¤i
lökosit akyuvar
lösemi kan kanseri
lup büyüteç
lusitropi gevfleme
lüksasyon ç›k›k
lümen borumsu boflluk

- M -

magnet m›knat›s
magnifikasyon büyültme
magnitüt 1. büyüklük 2. önem
majör 1. büyük 2. önemli
makrofaj gözeyutar
makroglosi iri dil
makrosit iri alyuvar
makroskopik görünür
makrosomi iri gövdeli
maksilla üst çene
maksimum en çok, en yüksek
makula sar› benek
makül benek
maküler benekli
makülopapüler benekli-kabart›l›
malabsorpsiyon emilim bozuklu¤u
malformasyon 1. oluflum bozuklu¤u

2. biçim kusuru
malforme biçim kusurlu
malign kötücül
malignite kötücül hastal›k
malnütrisyon kötü beslenme
malpozisyon kötü konum

malpraktis kusurlu uygulama
mamografi meme filmi
mandibula alt çene
manifest 1. belli 2. aç›k
manipülasyon 1. yönlendirme

2. elle kullan›m
manometre bas›nçölçer
manuel 1. elle 2. el kitab›
manyet m›knat›s
manyetik
manyetik rezonans
marantik düflkün
marj s›n›r
marjinal s›n›rda, s›ra d›fl›
marker belirteç
mark›r belirteç
masaj
maserasyon yumuflayarak soyulma
masif yo¤un
maskülin eril
maskülinite erillik
maskülinizasyon erilleflme
mastalji meme a¤r›s›
mastektomi meme ç›kar›m›
mastit meme yang›s›
mastodini meme a¤r›s›
maternal 1. anadan 2. anneye ait
materyal 1. gereç 2. madde
matite tok ses
matriks ara madde
matür olgun
matürasyon olgunlaflma
matürite olgunluk
mayi s›v›
medikal t›bbi
mediyal içyan
mediyan 1. ortanca 2. orta çizgide
mediyasten gö¤üs orta bofllu¤u
mediyatör arac›
medulla 1. iç katman 2. ilik

3. omurilik so¤an›
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medya 1. orta katman 2. ortam
3. besiyeri

megakaryosit ana kan pulcu¤u
megalosit iri alyuvar
mekanizma düzenek
melena kara d›flk›
membran zar
membranöz 1. zar›ms› 2. zarl›
menenjit beyin zar› yang›s›
menopoz son âdet, âdet kesimi
mental zihinsel
merhem s›vak
metaanaliz toplu çözümleme
metabolik
metabolit
metabolizma 1. yap›m-y›k›m 2. özümleme-

yad›mlama
metakarp el tarak kemi¤i
metaplazi doku dönüflümü
metastatik s›çramal›, yay›l›ml›
metastaz 1. yay›l›m 2. s›çrama
meteorizm afl›r› kar›n gaz›
methemoglobin mavi hemoglobin
metodoloji yöntem bilimi
metot yöntem
mezenflim destek ba¤ dokusu
mezenter ince ba¤›rsak ask›s›
mezoderm öndölüt orta katman›
middiyastolik diyastol ortas›
midriyatik gözbebe¤ibüyütür
midriyazis gözbebe¤i büyümesi
midsistolik sistol ortas›
migrans gezici, göçmen
migrasyon göç
migren 1. yar›m bafl a¤r›s› 2. yar›mca
mikoz mantar hastal›¤›
mikroanjiyopati k›lcal damar bozuklu¤u
mikrobiyoloji
mikroemboli küçük t›kaç
mikroembolizasyon küçük p›ht›larla t›kaçlanma
mikroinvaziv mini yay›l›ml›

mikroinvazyon mini yay›l›m
mikrokardi mini yürek
mikroorganizma mini canl›
mikroreentran yeniden küçük giriflli
mikrosefali küçük kafal›l›k, küçük kafa
mikrosirküit mini devre
mikrosirkülasyon mini dolafl›m
mikrosit mini alyuvar
mikrositer küçük alyuvarl›
mikroskobik mini ölçekli
mikroskop minigözler
mikrovasküler küçük damarsal
miksoma
miksödem
mikst kar›fl›k
miliyer dar› tanemsi, sepki
milyö ortam
mimetik benzer etkili
minimal en az
minimum en az
minör 1. önemsiz 2. hafif
mitoz efleysiz bölünme
mitral
miyalji kas a¤r›s›
miyasteni kas güçsüzlü¤ü
miyektomi kas ç›kar›m›
miyelin sinir k›l›f›
miyelinizasyon sinir k›l›flanmas›
miyelofibroz ilik ba¤s›laflmas›
miyofibril kas lifçi¤i
miyokardit yürek kas› yang›s›
miyokart yürek kas›
miyokart enfarktüsü yürek krizi
miyoliz kas erimesi
miyopati kas hastal›¤›
miyoplasti kas onar›m›
miyorölaksan kas gevfletici
miyosit kas gözesi
miyotomi kas kesisi
miyotoni kas gerilmesi
miyozis gözbebe¤i küçülmesi
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miyozit kas yang›s›
mobil 1. devingen 2. tafl›nabilir
mobilite hareketlilik
mod biçim
modalite 1. biçim 2. yöntem
model 1. örnek 2. kal›p
modem çevirge
modifikasyon 1. de¤ifltirme 2. de¤ifliklik
modifiye de¤ifltirilmifl
modül bölüm
modülatör düzenleyici
modüler bölümlerden oluflan
monitör 1. izlemci 2. izleç
monitörizasyon izleçleme
monofazik tek devreli
monoklonal teksoylu
mononükleer tek çekirdekli
monopolar 1. tek uçlu 2. tek kutuplu
monoterapi tekli tedavi
morbidite 1. hasta olma oran›

2. hastal›k 3. bozukluk
morbit hastal›kl›
morfoloji 1. biçim bilimi 2. biçim
mortal ölümcül
mortalite 1. ölümlülük 2. ölüm oran›

3. ölümcül sonuç
motilite devingenlik
motivasyon güdüleme
muayene 1. bak› 2. inceleme
mukoit sümüksü
mukoza astar zar
mukus sümüksü salg›
multidisipliner çok alanl›
multifaktöriyel çok etmenli
multifokal çok odakl›
multigravida birden çok gebelik
multiloküler çok odac›kl›
multinodüler çok dü¤ümcüklü
multinükleer çok çekirdekli
multipar birden çok do¤urmufl
multipl 1. çoklu 2. ço¤ul

multiplan çok düzlemli
multipolar çok kutuplu
multisentrik çok merkezli
multivalan çok de¤erlikli
multivaryant çok de¤iflkenli
mural duvarsal
murmur 1. üfürüm 2. m›r›lt›
musküler kassal
musküloskeletal kas-iskelet
mutajen soyde¤ifltirici
mutant soyde¤iflime u¤ram›fl
mutasyon soyde¤iflim
müköz sümüksü

- N -

nabazan nab›zlar, vurular
nab›z 1. vuru 2. at›m
narkotik uyuflturucu
natif 1. do¤al 2. yerli
natriüretik sodyumifletir
natriürez sodyumlu ifleme
natriyum sodyum
natürel do¤al
nazofarenks geniz
nefropati böbrek bozuklu¤u
negatif 1. eksi 2. olumsuz 3. yok
nekroz ölü doku
neonatal yenido¤an
nervus sinir
net a¤
network a¤, flebeke, a¤ örgüsü
nevralji sinir a¤r›s›
nevüs ben
nidus yuva
nistagmus titrek göz
nifl oyuk
nitrojen azot
nod dü¤üm
nodül dü¤ümcük
noktüri gece idrara ç›kma
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noktürnal geceye iliflkin
nomenklatür 1. adlar dizgesi 2. adland›rma
nominal itibari
nomogram çizit
noninvaziv 1. giriflimsel olmayan

2. kans›z 3. yay›lmayan
nonpalpable ele gelmeyen
nonspesifik özgül olmayan
nonsustained süreksiz
normoaktif ola¤an etkinlikte
normoselüler ola¤an gözeli
normotonik 1. ola¤an deriflimli

2. ola¤an gergili
notch çentik
nozokomiyal hastane kaynakl›
nöral sinirsel
nörofibrom
nörojenik sinir kökenli
nöroliz 1. sinir y›k›m›

2. sinir serbestleflmesi
nöroloji sinir bilimi
nöromusküler sinir-kas
nöronal sinir gözesel
nöropati sinir hastal›¤›
nötr 1. etkisiz 2. yüksüz 3. yans›z
nötralizasyon etkisizleflme
numune örnek
nükleik asit çekirdek asidi
nükleol çekirdekçik
nükleus çekirdek
nüks depreflme
nütrisyon beslenme
nüve çekirdek

 - O/Ö -

obez fliflman
obezite fliflmanl›k
obje nesne
objektif 1. nesnel 2. mercek düzene¤i
oblik e¤ik

obliterasyon tam t›kanma
oblitere t›kanm›fl
observasyon gözlem
obstetrik do¤uma iliflkin
obstrüksiyon 1. t›kanma 2. engel
obstrüktif 1. t›kay›c› 2. engelleyici
odds ratio olas›l›k oran›
oditoryum toplant› salonu
off-pump pompas›z
oftalmopleji göz felci
oklüde t›kal›
oklüder 1. kapay›c› 2. t›kay›c›
oklüzif t›kay›c›
oklüzyon t›kanma
oksidan oksitleyici
oksidasyon 1. oksitlenme

2. yükseltgenme
oksidatif oksitleyen
oksijenizasyon oksijenlenme
oksimetre oksijenölçer
oksimetri oksijenölçüm
oksipital artkafa
oligüri idrar azalmas›
ondülan dalgal›
ondülasyon dalgalan›m
onkojen kanser oluflturan
onkoloji kanser bilimi
onkotik bas›nç parçac›k bas›nc›
opak ›fl›kgeçirmez
opasite ›fl›kgeçirmezlik
opening snap aç›lma sesi
operable ameliyat edilebilir
operasyon 1. ameliyat 2. ifllem
operatör 1. cerrah 2. iflletici
opsiyonel seçmeli
optimal en uygun
oral 1. a¤›z 2. a¤›zdan
orbita göz çukuru
order buyruk
organ örgen
organizasyon 1. yap›lanma 2. düzenleme

3. örgüt
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organizatör düzenleyici
organize 1. yap›lanm›fl 2. düzenlenmifl
organizma canl› varl›k
organomegali örgen büyümesi
orifis 1. a¤›z 2. delik
orijin köken
orijinal 1. özgün 2. as›l 3. ilk
orofarenks orta yutak
ortostatik ayakta
oryantasyon 1. yönelim 2. uyum
oryante 1. uyumlu 2. yönelimli
osifikasyon kemikleflme
osilasyon sal›n›m
oskültasyon dinleme
osteofit kemik ç›k›nt›
osteogenez kemik oluflumu,

kemik geliflimi
osteoporoz kemik erimesi
osteoskleroz kemik sertleflimi
ostiyum 1. a¤›z 2. delik
otoantijen öz antijen
otoantikor öz antikor
otogreft öz yama
otoimmünite öz ba¤›fl›kl›k
otoimmünizasyon öz ba¤›fl›klan›m
otoklav bas›nçl› mikropk›ran
otolog özünden
otomasyon 1. öz ifllerlik 2. öz devinim
otomatik 1. öz ifller 2. öz devinimli
otomatizm 1. öz ifllerlik 2. öz devinim
otonom özerk
otonomi özerklik
otopsi ölü aç›m›
otorite 1. yetkili 2. uzman 3. yetke
otozom beden kromozomu
outflow 1. ç›k›fl 2. d›flak›fl
outlet ç›k›m
outpatient ayaktan hasta
output 1. debi 2. ç›kt›
overdose dozafl›m›
overestimate abart›l› tahmin

overgrowth afl›r› büyüme
overlap 1. biniflme 2. örtüflme
overload afl›r› yüklenme
overriding aorta ata biner aort
overweight fazla kilolu
ozmotik geçiflimli
ozmotik frajilite geçiflim k›r›lganl›¤›
ozmoz geçiflim
ödem flifllik
özofagus yemekborusu

- P -

pacemaker yürek pili
pacing uyar› verme
palmar el ayas›
palpable ele gelen
palpasyon elle inceleme
palpitasyon 1. çarp›nt› duygusu 2. helecan
palyasyon 1. hafifletme 2. azaltma
palyatif 1. rahatlat›c› 2. geçici
panaris dolama
pannus
pansistolik sistol boyunca
pansitopeni kan göze azl›¤›
panzehir a¤›tutan
papilla kabart›
paradoks çeliflki
paradoksal çeliflkili
parakrin yerel etkili hormon
paralel koflut
paralitik felçli
paralizi felç
paramedik ilkyard›mc›
parametre de¤iflken
parankim özekdoku
paranoya ak›l d›fl›
paraparezi altyar› güçsüzlü¤ü
parapleji altyar› felci
parasistol sistol d›fl›
parasternal gö¤üs kemi¤i yan›
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paravertebral omurga yan›
parenteral sindirim yolu d›fl›
parestezi 1. uyuflma 2. kar›ncalama
parezi hafif felç
pariyetal yanal
paroksismal nöbetli
paroksizm nöbet
parsiyel k›smi
partikül tanecik, parçac›k
parvus küçük
pasaj geçifl, geçit
pasif edilgen
patch yama
patensi aç›kl›k
patent aç›k
patern 1. örüntü 2. kal›p
paternal babadan
patogenez hastal›k geliflimi
patognomonik tan› koydurucu
patojen hastal›k yap›c›
patoloji sayr› bilimi
patolojik hastal›¤a ait
pause duraklama, ara
pedikül 1. ayak 2. sap
pediyatrik çocuk
pektinet kas taraks› kas
pektoral gö¤se ait
pektus gö¤üs
pektus ekskavatum kundurac› gö¤sü
pektus karinatum güvercin gö¤sü
pelvis 1. le¤en 2. çanak
penetran 1. delici 2. içeri geçen
penetrasyon 1. delip geçme 2. içine geçme
pentaloji beflli
peptik sindirimsel
per oral a¤›zdan
per os a¤›zdan
perforan delici
perforasyon delinme
perforatör 1. delgeç 2. delen
performans 1. verim 2. baflar›m 3. gösteri

perfüzyon kanlanma
perfüzyonist
periarterit atardamar çevresi yang›s›
periferik çevresel
perikardit yürek zar› yang›s›
perikardiyektomi yürek zar› ç›kar›m›
perikardiyosentez yürek zar› s›v› al›m›
perikardiyotomi yürek zar› aç›m›
perikart yürek zar›
perinatal do¤um süreci
perioperatif ameliyat süreci
peristaltizm itici kas›lma
periton kar›n zar›
peritonit kar›n zar› yang›s›
perivasküler damar çevresi
periyodik 1. dönemsel 2. süreli yay›n
periyot 1. dönem 2. süre
perküsyon 1. vurma 2. çarpma
perkütan deri yoluyla
perlingual dil yoluyla
permanent sürekli, kal›c›
permeabilite geçirgenlik
permeable geçirgen
pernisiyöz y›k›c›
peroperatif ameliyat s›ras›nda
perpendiküler dikey
persentil yüzdelik
persepsiyon 1. alg› 2. alg›lama
persistan diretken
perspektif bak›fl aç›s›
perspirasyon terleme
pik 1. tepe 2. doruk
pilot çal›flma öncül çal›flma
pirojen atefl yükseltici
pitoz düflüklük
piyojen irin yapan
piyotoraks gö¤üs içi irin
plak
plan düzlem
planimetri düzlem çizimi
plantar ayak taban›
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plasebo sankiilaç
plasenta dölefli
platelet kan pulcu¤u
plato düzlük
plazma kan s›v›s›
plazmaferez kan s›v›s› de¤iflimi
pleksus a¤
pleomorfik çok biçimli
pleomorfizm çok biçimlilik
pletore alyuvar fazlal›¤›
plevra akci¤er zar›
plörezi akci¤er zar› yang›s›
plörit akci¤er zar› yang›s›
pnömatizasyon havalanma
pnömoni akci¤er yang›s›
pnömotoraks
poikilositoz çok biçimli alyuvar
polarite kutupluluk
polarizasyon kutuplaflma
polidaktili fazla parmakl›l›k
polidipsi afl›r› su içme
polifaji afl›r› yeme
poliform çok biçimli
poligenik çok genli
polikistik çok kesecikli
poliklinik
polikromazi 1. çok renklilik

2. mavimsi alyuvar
polimer ço¤uz
polimerizasyon ço¤uzlama
polimorf çok biçimli
polimorfizm çok biçimlilik
polip sapl› ur
polisitemi alyuvar art›m›
poliüri bol ifleme
pollaküri s›k ifleme
ponksiyon delme
popülasyon 1. topluluk 2. nüfus
por gözenek
port girifl yeri
portable tafl›nabilir

poster as›l› sunu
posteriyor 1. arka 2. arkada
posterolateral arka-d›flyan
posteromediyal arka-içyan
postmortem ölüm sonras›
postnatal do¤um sonras›
postoperatif ameliyat sonras›
postprandiyal tokluk
postür durufl
potansiyel gizil güç
potent güçlü
pozisyon konum
pozitif 1. var olan 2. art› 3. olumlu
pozoloji 1. doz bilimi 2. ölçü bilimi
pragmatik yararc›
prandiyal ö¤üne ait
pratik uygulamal›
prebiyotik
preconditioning önkoflullanma
prediktif öngördürücü
prediktör öngördürücü
predispozan yatk›nlaflt›ran
predispoze yatk›n
predispozisyon yatk›nl›k
prediyabet
preejeksiyon f›rlatma öncesi
preeklampsi
preeksitasyon erken uyar›lma
prehipertansiyon
prekapiller
preklinik klinik öncesi
prekordiyal 1. yürek önü 2. mide önü
prekordiyum yürek önü bölgesi
prekürsör öncül
preliminer 1. ön 2. ilk
preload önyük
prematüre 1. erkendo¤an 2. erken
premedikasyon haz›rlay›c› tedavi
prenatal do¤um öncesi
prensip ilke
preoperatif ameliyat öncesi
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preparasyon haz›rlama
preparat haz›r ilaç
presipitan 1. tetikleyici 2. h›zland›r›c›

3. çökeltici
presipitasyon 1. çökelme 2. h›zland›rma
presistolik sistol öncesi
presör kan bas›nc› yükselten
prevalan yayg›n
prevalans yayg›nl›k oran›
prevantif koruyucu
prezantasyon sunum
prime öncel
primer birincil
primitif ilkel
primordiyal 1. taslaksal 2. ilkel
primum 1. ilk 2. önce
problem sorun
prodrom önbelirti
prodromal önbelirtili
profil 1. döküm 2. yandan görünüfl
profilaksi ön koruma
prognostik sonu görümsel
prognoz sonu görüm
program izlence
progres ilerleme
progresif ilerleyici
progresyon ilerleyifl
projeksiyon 1. yans›tma 2. iz düflüm
prokoagülan p›ht›laflma öncüsü
proksimal bafllang›ca yak›n
prolapsus sarkma
proliferasyon ço¤alma
promotor kurucu, gelifltiren
prop 1. bafll›k 2. sonda, boru
proporsiyon orant›
proporsiyonel orant›l›
prosedür ifllem
proses süreç
prospektif ileriye dönük
prospektüs tan›tmal›k
prostetik takma

protagonist benzer etkili
proteinüri protein ifleme
protektif koruyucu
protez 1. yapay 2. takma
protodiyastolik erken diyastolik
protokol 1. yöntem 2. tutanak
prototip 1. ön model 2. ilk örnek
provokasyon k›flk›rtma
provokatif k›flk›rt›c›
pruritus kafl›nt›
psikojen ruhsal kökenli
psikosomatik ruhsal-bedensel
psikotrop ruhsal etkin
psikoz ç›ld›r›
psödoaglütinasyon yalanc› kümeleflim
psödoanevrizma yalanc› anevrizma
psödotümör yalanc› tümör
puberte erinlik
puerperal sepsis lohusa hummas›, albasma,

albast›
puf f›s
pulmoner akci¤er
puls oksimetre nab›z oksijenölçer
pulsasyon 1. nab›z 2. vuru
pulsatil 1. vurufllu 2. zonklay›c›
pulsatil sal›m dizemli sal›m
pulsus nab›z
pulsus alternans de¤iflken nab›z
pupilla gözbebe¤i
pürülan irinli
püstül irinli kabarc›k
pütrefaksiyon 1. kokuflma 2. çürüme

- R -

rabdomiyoliz çizgili kas erimesi
rabdomiyom çizgili kas uru
radikal kökten
radius döner kemik
radiyal ›fl›nsal
radyasyon ›fl›n›m, ›fl›n
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radyoaktif ›fl›nyayan
radyoaktivite
radyodozimetre ›fl›nölçer
radyografi ›fl›nl› çekim
radyogram
radyoizotop
radyoloji ›fl›n bilimi
radyonüklit anjiyografi
radyonüklit ventrikülografi
radyoopak ›fl›ngeçirmez
radyoopasite ›fl›ngeçirmezlik
radyoterapi ›fl›nsa¤alt›m
radyus yar›çap
rafine ar›
ral ç›t›rt›
random rastlant›
randomizasyon rastlant›sal seçim yöntemi
randomize rastlant›sal
rapel pekifltirme
rasyo oran
rasyon günlük besin
rasyonalizasyon akla uydurma
rasyonel ak›lc›, ölçülü
rafl döküntü
rat s›çan
reabsorpsiyon geri emilim
reaksiyon 1. tepki 2. tepkime
reaksiyoner tepkisel
reaktan tepkimeye kat›lan
reaktif 1. tepkili 2. ay›raç
reaktivasyon yeniden etkinlefltirme
reaktivite tepkililik
realite gerçeklik
reanimasyon yeniden canland›rma
rebound geritepim
redistribüsyon yeniden da¤›l›m
redüksiyon 1. indirgeme

2. yerine yerlefltirme
redüktan indirgeyici
redükte 1. indirgenmifl

2. yerine konmufl

redüktör indirgeyici
reel gerçek
reentran yeniden giren
reentri yeniden girifl
referans kaynak
refleks tepke
refleksiyon yans›ma
reflektör yans›taç
reflü gerikaç›fl
reform 1. iyilefltirme 2. düzeltme
reformasyon biçimlendirme
refraksiyon k›r›lma
refrakter yan›ts›z, tepkisiz
refrakter periyot duyars›z dönem
regresif gerileyici
regresyon gerileme
regülarite düzenlilik
regülasyon 1. düzenleme 2. ayarlama
regülatör düzenleyici
regüle 1. ayarl› 2. düzenli
regüler düzenli
regürjitan gerikaçan
regürjitan jet gerikaç›fl jeti
regürjitan velosite gerikaç›fl h›z›
regürjitan volüm gerikaçan oylum
regürjitasyon 1. gerikaç›fl 2. geriak›fl
rehabilitasyon esenlendirme
rehber k›lavuz
rehidratasyon yeniden s›v›lan›m
rejeksiyon ret
rejenerasyon yenilenim
rejeneratif yenileyen
rejim 1. diyet 2. uygulama biçimi
rejyonal bölgesel
rekalsifikasyon yeniden kireçlenme
rekanalizasyon yeniden yolaçma
rekonstrüksiyon 1. onar›m

2. yeniden yap›land›rma
rekonstrüktif onar›c›
rektus do¤ru, düz
reküren yineleyen
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rekürens yineleme
remisyon yat›flma
remitan 1. aral›kl›

2. alevlenme-sakinleflme
remnant kal›nt›
remodeling, remodelling yeniden biçimlenme
renografi böbrek grafisi
reorganizasyon yeniden düzenleme
reparasyon onar›m
reperfüzyon yeniden kanland›rma
repetitif yineleyen
replasman yerine koyma
replikasyon efllenme
repolarizasyon yeniden kutuplanma
represör bask›lay›c›
reprezanter ürüntan›tan
reprint t›pk› bas›m
reprodüksiyon ço¤alma, ço¤alt›m
reprodüktif 1. üreten 2. üreme
repulsiyon 1. itme 2. geri tepme

3. uzaklaflt›rma
resenkronizasyon yeniden eflzamanland›rma
reseptivite alabilirlik
reseptör almaç
resesif çekinik
reset yeniden kurma
resiprokal karfl›l›kl›
resiprokasyon karfl›l›kl› oluflma
respirasyon solunum
respiratör solunum cihaz›
respiratuvar solunumsal
rest 1. dinlenme 2. art›k
restenoz yeniden daralma
restorasyon onar›m
restriksiyon k›s›tlama
restriktif k›s›tlay›c›
resüsitasyon yaflama döndürüm
retansiyon 1. birikme 2. al›konma
retardasyon 1. gerilik 2. gecikme
retarde geri kalm›fl
retart uzun etkili

retikulum a¤c›k
retiküler a¤s›
retikülosit a¤s› alyuvar
retina a¤ tabaka
retinopati a¤ tabakas› bozuklu¤u
retraksiyon çekilme
retraktör ay›rgaç
retrofarengeal yutak arkas›
retrograt geriye do¤ru
retrokaval vena kava arkas›
retronazal burun arkas›
retroperitoneal kar›n zar› arkas›
retrospektif geriye dönük
retrosternal gö¤üs kemi¤i arkas›
retroversiyon geriye dönüklük
reuptake 1. gerial›m 2. geritutu
reusable çok kullan›ml›
reverberasyon yank›lanma
reversible geri dönüfllü
revir bak›m odas›
revizyon gözden geçirme
rezeksiyon kesip ç›karma
rezerv yedek
rezervuar depo
rezidü kal›nt›
rezidüel kalan
rezistan dirençli
rezistans direnç
rezolüsyon 1. çözülme 2. düzelme

3. çözünürlük
rezonans titreflim
rezorpsiyon 1. emilim 2. erime
rigor kat›l›k
rijidite kat›l›k
rijit 1. sert 2. bükülmez 3. kat›
rim kenar
ring halka
rinit nezle
risk
ritim dizem
ritmik dizemli
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romatizma yel
ronflan kaba ses
ronkus h›r›lt›
rotasyon dönme
rotatuvar döner
rölaks gevflek
rölaksan gevfletici
rölaksasyon gevfleme
rölaps depreflim
rölatif göreceli
rötar gecikme
rubor k›zar›kl›k
rudimenter güdük
rulman yuvarlanma
rutin al›fl›lagelen
rüptür y›rt›k, y›rt›lma

  - S/fi -

sabit 1. kararl› 2. de¤iflmez
sabite katsay›
sadist elezer
sagital 1. ön-arka düzlem

2. ön-arka eksen
sakrum sa¤r› kemi¤i
salin tuzlu çözelti
salvo yayl›m atefli
santral merkezi
santrifüj merkezkaç ayg›t›
sarkolemma kas zar›
sarkom kötücül mezankim uru
satelit uydu
satürasyon doymuflluk
satüre doymufl
sedanter hareketsiz
sedasyon yat›flt›rma
sedatif yat›flt›r›c›
sedimantasyon 1. çökelim 2. tortulaflma
sediment 1. çökelti 2. tortu
sefalik bafl
segment 1. bölüm 2. kesim

segmental bölümlü, kesimli
segmentasyon bölümleme
sekans dizi, s›ra
sekel hastal›k kal›nt›s›
sekonder 1. ikincil 2. iliflkili
sekresyon 1. salg› 2. salg›lama
seks 1. cinsiyet 2. efley
seksiyo kesi
seksiyon bölüm
sektör kesim, bölge
sekundum
seleksiyon 1. seçim 2. eleme
selektif seçici
selektivite seçicilik
selüler gözesel
semikantitatif yar› nicel
semilüner yar›m ay
semipermeabl yar› geçirgen
semisirküler yar›m daire
semiyoloji belirti bilimi
sempatik 1. sempatik (sinir bilimi)

2. cana yak›n
sempozyum bilgi flöleni
semptom belirti
semptomatik belirtili
semptomatoloji 1. belirtiler 2. belirti bilimi
sendrom belirge
senil yafll›
senilite yafll›l›k
senkop bay›lma
senkron eflzamanl›
senkronizasyon eflzamanlama
sensibilite akla uygunluk
sensitivite duyarl›l›k
sensitizasyon duyarl›laflma
sensoriyel duyumsal
sensör alg›lay›c›, duyaç
sentetik yapay
sentez 1. yap›m 2. bireflim
sentil yüzde birlik
separasyon ayr›lma
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separatör ay›r›c›
sepsis kan zehirlenmesi
septasyon bölmelenme
septik 1. mikroplu 2. kuflkucu
septisemi kan zehirlenmesi
septostomi ara bölme kesimi
septum ara bölme
seri 1. dizi 2. h›zl› 3. art arda
seroloji
seröz kansulu
serum kansuyu
sesil saps›z
sezaryen aç›ml› do¤um
sferik küresel
sferosit küremsi alyuvar
sfigmomanometre kan bas›nçölçer
sfinkter büzgen
sheath k›l›f
sibilan ›sl›k sesli
sickle cell orak hücre
sikatris yara izi
siklik döngüsel
siklus döngü
simbiyotik ortakyaflar
simbiyoz ortak yaflam
simetri bak›fl›m
simetrik bak›fl›ml›
simülasyon benzetim
simülatör ö¤rencelik
simültane 1. efl zamanl› 2. anl›k
sinaps kavflak
sindaktili yap›fl›k parmakl›l›k
sinerji efl etkime
sinerjik efl etki
sinerjist efl etkin
sinerjizm efl etkinlik
sinefli yap›fl›kl›k
singreft efl ikizden yama
sinistra 1. sol 2. soldaki
sinoatriyal
sinonim efl anlaml›, anlamdafl

sinovya eklem s›v›s›
sintigrafi
sintilasyon saç›l›m
sinüs boflluk
sinüzoit bofllukçuk
sinyal 1. im 2. iflaret
sirkadiyen günlük
sirkumferansiyel çevresel
sirkumfleks dolanan
sirkülasyon 1. dolafl›m 2. dolan›m
sirküler 1. halkasal 2. iç yaz›m
sistematik dizgeli
sistemik yayg›n
sistol yürek kas›l›m›
sistolik yürek kas›l›msal
sitasyon kaynak gösterimi
sitogenetik göze kal›t bilimi
sitogenez göze oluflumu
sitoliz göze erimesi
sitoloji göze bilimi
sitoplazma göze s›v›s›
sitotoksik gözea¤ular, göze a¤ulay›c›
situs konum
situs inversus ters konum
situs solitus do¤ru konum
siyanotik morarmal›
siyanoz morarma
skala ölçek
skalp saçl› deri
skapula kürek kemi¤i
skar yara izi
skleroz 1. sertleflme 2. sertlik
sklerozan sertlefltiren
skolyoz yana e¤ri omurga
skop göreç
skopi göreçleme
skor 1. say› 2. sonuç
skorlama 1. puanlama

2. de¤erlendirme
slayt saydam, yans›
solit kat›
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soliter tek
solubilite çözünürlük
solüsyon 1. çözelti 2. eriyik 3. çözüm
solvent çözücü
somatik bedensel
somatizasyon bedensellefltirme
somnolans uyuklama
spasyal 1. uzamsal 2. boyutsal
spazm ani kas›l›m
spazmodik kas›l›ml›
spazmolitik kas›l›m çözen
spazmoliz kas›l›m çözülmesi
spektral görüntüsel
spektrofotometre çizgesel ›fl›lölçer
spektrofotometri çizgesel ›fl›lölçüm
spektrum yelpaze
spekülatif 1. sapt›r›c› 2. kurgusal
spesifik özgül
spesifikasyon 1. özgülleme 2. özgül özellik
spesifisite özgüllük
spesmen örnek
spinal 1. omurgaya ait 2. dikensi
spiral sarmal
splenektomi dalak ç›kar›m›
splenomegali dalak büyümesi
splinter k›ym›ks›
splinter hemoraji k›ym›ks› kanama
split ayr›lma, yar›lma
spondilit omur yang›s›
sponjiyöz süngerimsi
spontane kendili¤inden, özözüne
sporadik  tek tek görülen
stabil 1. kararl› 2. de¤iflmez

3. dengeli 4. oynamaz
stajyer doktor toy sagun
standardizasyon ölçünleme
standart ölçünlü
statik duragan
stenoz darl›k
stent kafes
sterilize mikroptan ar›nd›r›lm›fl

sternum gö¤üs kemi¤i, iman tahtas›
stetoskop dinleme aleti
stiffness sertlik
stimülasyon uyar›m
stimülüs 1. uyar› 2. uyaran
strain 1. zorlanma 2. gerilme
stratifikasyon katmanlama
stres 1. zorlanma 2. gerilim
striktür darl›k
strip flerit
stroke inme
strüktür yap›
stunning afallama
subaortik aort alt›
subkostal kaburga alt›
subkütan deri alt›
subluksasyon yar› ç›k›k
substrat 1. etkilenen madde 2. ortam
subtotal tam olmayan
subtraksiyon ç›karma
subungual t›rnak alt›
sufl üfürüm
sulkus oluk
sumasyon örtüflme, biniflme
suprasternal gö¤üs kemi¤i üstü
supraventriküler kar›nc›küstü
supresyon bask›lama
sustained sürekli
sufl soy
süperfisyel 1. yüzeysel 2. s›¤
süperiyor 1. üst 2. yukar›
süpervizör gözetmen
sürfaktan yüzeyetkir
sürvey 1. anket 2. tarama
sürveyans gözet-izle
sürvi sa¤kal›m
sütür dikifl
flant sapk›ngeçit
flilotoraks gö¤üs içi akkan
flilöz akkans›
flok
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- T -

tabaka katman
tablo 1. durum 2. çizelge
tahlil 2. inceleme 2. çözümleme
takdim sunum
takip izlem
talasemi Akdeniz kans›zl›¤›
tampon bask›t, t›kaç
tamponat bask›lama, bask›lanma
tansiyon gerilim, gerginlik, bas›nç
tardif geç
tardus geç
tarsal ayak bile¤i
tarsus 1. ayak bile¤i 2. göz kapa¤›

ba¤ dokusu
tafliaritmi h›zl› ve düzensiz nab›z
taflifilaksi direnç geliflimi
taflikardi h›zl› vuru
taflipne h›zl› soluma
tedavi iyilefltirme, sa¤altma
teknik uygulay›m
telekardiyogram yürek grafisi
telemetre uzölçer, uzakl›kölçer
telemetri uzölçüm
telenjiyektazi k›lcal damar genifllemesi
telepati uzduyum
tema anadüflünce, izlek
temaruz sayr›msama
temporal 1. zamansal 2. flakak
tenar aya d›flkabart›s›
tendon kirifl
tenezm a¤r›l› ›k›nma
teori kuram
teorik kuramsal
terapi iyilefltirme, sa¤altma
terapist iyilefltiren, sa¤altman
terapötik sa¤alt›c›
teratojen dölüte zararl›
term 1. dönem 2. dönem sonu

3. miat

termal ›s›sal
terminal 1. uç 2. son
terminasyon son verme, bitirme
terminoloji terimler dizgesi,

adland›rma bilimi
termodilüsyon ›s›yla seyreltme
termometre ›s›ölçer, derece
termometri ›s›ölçüm
termoregülasyon ›s› düzenleme
termoregülatör ›s› düzenleyici
termostat ›s›denetir
tersil üçte birlik
tersiyer üçüncül, üçüncü
test deney, s›nav, deneme
teflhis tan›
tetani kesintili kas›lma
tetanos kaz›kl› humma
tetkik araflt›rma, inceleme
tetraloji dörtlü
textbook anakitap
tibia kaval kemi¤i
tidal gelgitsel
tik se¤irti
tilting table test e¤imli masa deneyi
timpanizm davulsu ses
timüs uykuluk
tinnitus kulak ç›nlamas›
tipik özgün, ola¤an
tiroidektomi tiroit bezinin ç›kar›lmas›
tiroit kalkan bezi
tirotoksikoz kalkan bezi zehirlemesi
titrasyon efl de¤erleme
titre efl deriflim
tofüs yumru
toksemi kan a¤ulanmas›
toksik a¤ulu
toksikoloji a¤u bilimi
toksikoz a¤ulanma
toksin a¤u
toksisite a¤ulay›c› etki
tolerabilite katlan›l›rl›k
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tolerans 1. yan›ts›zl›k 2. hoflgörü
tomografi kesitçekim
ton t›n›, titrem
tonal t›n›msal
tonik 1. gergili 2. güçlendirici
tonisite gergi
tonsil bademcik
tonsilektomi bademcik ç›kar›m›
tonüs 1. gergi 2. dirilik, güç
topikal yerel, bölgesel
torakotomi gö¤üs aç›m›
toraks gö¤üs
torasentez akci¤er zar› s›v› al›m›
torsiyon burulum
tortikolis e¤ri boyun
total 1. toplam 2. tam
trabekül kiriflçik, demet, bölmecik
trabekülasyon bölmelenme
trakea ana solukborusu
trakeit ana solukborusu yang›s›
trakeotomi solukborusunu delme
traksiyon çekme
trankilizan yat›flt›r›c›
transanüler halka içinden
transdermal deri geçiflli
transdüser çevirici, dönüfltürücü
transfer aktarma
transformasyon dönüflüm
transfüzyon kanaktar›m
transgenik gen aktar›ml›
transiluminasyon ›fl›k geçirim
transit do¤rudan geçifl
transizyon geçifl, de¤iflme
transizyonel 1. de¤iflici 2. geçici
transkateter dalg› yoluyla
transkripsiyon kopyalama
transkütan deri geçiflli
translokasyon yer de¤iflim
translüminal iç boflluk yoluyla
translüsen yar› saydam
transmembran zar geçiflli

transmisyon aktar›m, iletim, geçifl
transmiter aktar›c›
transmüral 1. duvartutan 2. duvar geçiflli
transözofageal yemekborusu yoluyla
transparan saydam
transplantasyon aktar›m, nakil
transport tafl›n›m, tafl›ma
transpozisyon yer de¤iflimi
transseptal septum yoluyla
transtorasik gö¤üs duvar› yoluyla
transüda kansuyu s›z›nt›s›
transvers 1. yatay 2. enine
transversal enine
trase yol, iz
travay do¤um eylemi
travma örseleme
travmatik örseleyici
travmatizasyon örseleme
treadmill koflu band›
tremor titreme
trent e¤ilim
triaksiyel üç eksenli
triangüler 1. üç köfleli 2. üçgenimsi
trifaze üç devreli
trifazik üç fazl›, üç devreli
trigeminal üçüz
trigemine üçe bir
trigon üçgen
triküspit üçyaprakç›kl›
tril titreflim
triloji üçlü
trimester üçay
triplet 1. üçlü erken vuru 2. üçlü
trismus çene kilitlenmesi
triyaj ivedili¤i ay›rma, önceleme, 

ivedili¤i belirleme, beliray›r
triyat üçlü
trizomi üçlü kromozom
trofi büyüme
tromboemboli p›ht› t›kac›
trombofili t›karca
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tromboflebit p›ht›l› toplardamar yang›s›
trombojen p›ht›yapar
tromboliz p›ht›çözer
tromboplastik p›ht›laflt›r›c›
trombosit kan pulcu¤u
trombositopeni kan pulcu¤u azl›¤›
trombositoz kan pulcu¤u çoklu¤u
tromboz p›ht› t›kac› oluflmas›
trombüs p›ht› t›kac›
trunkal gövdesel
trunkus gövde
tuber yumru
tumor flifllik
tunika katman, örtü
turgor gergi, dolgunluk
turn over döngü
turnike çevirgeç
tufle dokunum
tüberkül tümsekçik, yumrucuk
tüberküloz verem
tübül borucuk
tübüler borucuksu
tümör ur
tümöral ura benzer
türbülan burgaçl›, girdapl›
türbülans burgaç, girdap

- U/Ü -

ulkus yara
ulna dirsek kemi¤i
ultrafiltrasyon ince süzme
ultrafiltrat ince süzüntü
ultrason sesötesi
ultrasonografi sesötesi kayd›, sesötesi çizgesi
ultrastrüktür ince yap›
ultraviyole morötesi
umbilikal herni göbek f›t›¤›
umbilikus göbek
ungual t›rna¤a ait
unstable karars›z

up-regulation art›rarak düzenleme
uptake 1. al›m 2. tutu
uterus dölyata¤›
uvula küçük dil, dilcik
ülser yara
ülserasyon yaralaflma
üniaksiyel tek eksenli
ünidireksiyonel tek yönlü
ünifokal tek odakl›
üniform tek biçimli, tek flekilli
ünilateral tek yanl›
ünipolar tek kutuplu
ünite birim
ünivalan tek de¤erli
ünivaryant tek de¤iflkenli
üniversal evrensel
ürtiker kurdeflen
ütilizasyon kullan›m

- V -

vaka olgu
vaksin afl›
vaksinasyon afl›lama
vakum havas›z boflluk
vakuol koful
valans de¤er, de¤erlik
valf kapak
validasyon 1. onaylama 2. geçerlik

ölçme
valvotomi kapak kesimi
valvül kapakç›k
vaporizatör buharlaflt›r›c›
varis toplardamar genifllemesi
variyabilite de¤iflkenlik
variyans de¤iflken, de¤iflkenlik, 

de¤iflirlik
variyant 1. de¤iflik 2. çeflit

3. de¤iflik biçim
variyasyon 1. çeflitleme 2. çeflitlilik

3. de¤iflim
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vasat 1. besi yeri 2. ortam 3. orta
vaskülarizasyon damarlan›m
vasküler damarsal
vazoaktif damar etkinlefltirici
vazodepresör damar bask›lay›c›
vazodilatasyon damar genifllemesi
vazodilatatör damar geniflletici (s›fat)
vazodilatör damar geniflletici (isim)
vazokonstriksiyon damar büzülmesi
vazokonstriktör damar büzücü
vazomotor damar devinimsel
vazopresör damar bas›nc› art›r›c›
vazorölaksan damar gevfletici
vazospazm damar kas›lmas›
vejetaryen etyemez, otobur
vejetasyon kabart›
vejetatif bitkisel
vektör bileflke, yöney, tafl›y›c›
velosite h›z
ven toplardamar
venom a¤u
ventilasyon solutma
ventilatör solutucu
ventral 1. ön 2. kar›n taraf›
ventrikül kar›nc›k
ventrikülografi kar›nc›k grafisi
venül toplardamarc›k
versiyon 1. tür 2. flekil 3. uyarlama 

4. dönme
vertebra omur
vertigo bafl dönmesi
vertikal 1. dikey 2. düfley
vezika 1. kese 2. torba
vezikül 1. kesecik 2. sulu kabarc›k
vezikülasyon 1. keseciklenme

2. torbac›klanma
vibrasyon titreflim
vijilans 1. uyan›kl›k 2. tetikte olma

3. gözetim
villus parmaks› ç›k›nt›, saçak
virilizan erkeksilefltiren

virülan hastal›k oluflturan
virüs
viser iç örgen
viseral 1. içsel 2. iç organa ait
viskozite ak›flmazl›k, a¤dal›l›k
visköz ak›flmaz, a¤dal›
vital yaflamsal
vitalite 1. yaflam gücü 2. canl›l›k
vitröz cams›
viyabilite yaflarl›k
viyabl yaflar
vizit yapmak hastalar› dolaflmak
vizüel görsel
vizyon görme, görüfl, uzgörü,

uzak görüfllülük
vokal kort sesteli
volatil uçucu, buharlafl›r
volonter gönülllü, istemli
volüm hacim
volümetrik oylumsal
vomer sapan kemi¤i
vulnerable incinebilir, kolay zedelenebilir
wandering gezici, dolaflan
wash-out 1. tey›kanma
weaning ay›rma
web a¤, perde
wedge uç
wedge pressure uç bas›nç
wheezing h›fl›lt›
workshop çal›fltay

- Y -

yatrojenik hekimlerin yol açt›¤›
yükün iyon

- Z -

zatürre akci¤er yang›s›
zehir a¤u
zigoma elmac›k kemi¤i
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zigot döllenmifl yumurta, dölgöze
zimojen önenzim
zon kuflak, bölge
zona kuflakça



Türkçeden Yabancı Terimlere Dizin
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- A -

açgaç spekulum
aç›k patent
aç›kl›k patensi
aç›lanma angülasyon
aç›lma excursion
aç›ml› do¤um sezaryen
aç›sal angüler
açincele eksplorasyon
âdet d›fl› kanama metroraji
âdet görememe amenore
ad›m, aflama, basamak etap
adland›rma nomenklatür
adlar dizgesi nomenklatür
afallama stunning
a¤ pleksus
a¤ tabaka retina
a¤ tabakas› bozuklu¤u retinopati
a¤c›k retikulum
a¤dal›l›k, ak›flmazl›k hiperviskozite
a¤›z orifis
a¤›z ostiyum
a¤›z oris
a¤›z kokusu halitozis
a¤›zdan oral
a¤›zlaflt›rma anastomoz
a¤r› dolor
a¤r› kesimi analjezi
a¤r› yitimi analjezi
a¤r›keser analjezik
a¤r›l› âdet dismenore
a¤r›l› ›k›nma tenezm
a¤r›l› ifleme dizüri
a¤s› retiküler
a¤s› alyuvar retikülosit
a¤u toksin
a¤u zehir
a¤u bilimi toksikoloji
a¤ulanma entoksikasyon
a¤ulanma toksikoz

a¤ulay›c› etki toksisite
a¤ulu toksik
a¤usuzlaflt›rma detoksifikasyon
a¤ututan antidot
a¤ututan panzehir
ailevi familyal
ak albikans
akaçlama drenaj
akan göze ölçümü flovsitometri
akan gözeölçer flovsitometre
akarca fistül
akbasma, perde katarakt
akci¤er pulmoner
akci¤er büzüflmesi atelektazi
akci¤er irincesi ampiyem
akci¤er yang›s› pnömoni
akci¤er yang›s› zatürre
akci¤er zar› plevra
akci¤er zar› s›v› al›m› torasentez
akci¤er zar› yang›s› plörezi
akci¤er zar› yang›s› plörit
Akdeniz kans›zl›¤› talasemi
ak›l d›fl› paranoya
ak›lc›, ölçülü rasyonel
ak›mtafl›r lead
ak›fl basamaklar› algoritma
ak›flkanl›k likidite
ak›flmaz, a¤dal› visköz
ak›flmazl›k, a¤dal›l›k viskozite
ak›flölçer flovmetre
ak›taç dren
akkan lenf
akkan beze yang›s› adenit
akkan bezesi büyümesi lenfadenomegali
akkan bezesi hastal›¤› lenfadenopati
akkans› flilöz
akla uydurma rasyonalizasyon
akla uygunluk sensibilite
akfl›n albino
aktar›c› transmiter
aktar›m, iletim transmisyon
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aktarma transfer
akyuvar lökosit
akzar fasya
alabilirlik reseptivite
alevlenme eksaserbasyon
alevlenme-sakinleflme remitan
alg› persepsiyon
alg›lama persepsiyon
alg›lay›c›, duyaç sensör
al›konma retansiyon
al›m uptake
al›n frontal
al›fl›lagelen rutin
al›fl›lagelmifl konvansiyonel
al›flt›rma egzersiz
alkali baz
alkol ba¤›ml›l›¤› alkolizm
alkol ba¤›ml›s› alkolik
almaç reseptör
alt bazal
alt çene mandibula
alt-d›flyan inferolateral
altyar› felci parapleji
altyar› güçsüzlü¤ü paraparezi
al yanak mor dudak, mitral yüzü facies mitrale
alyuvar eritrosit
alyuvar art›m› polisitemi
alyuvar çökelme h›z› eritrosit sedimantasyon h›z›
alyuvar eflitsizli¤i anizositoz
alyuvar fazlal›¤› pletore
alyuvar yap›m› eritropoez
ameliyat operasyon
ameliyat edilemez inoperabl
ameliyat öncesi preoperatif
ameliyat s›ras›nda intraoperatif
ameliyat s›ras›nda peroperatif
ameliyat sonras› postoperatif
ameliyat süreci perioperatif
ana atardamar aort
ana soluk borusu trakea
ana soluk borusu yang›s› trakeit

anabilim dal› departman
anadan maternal
anadüflünce, izlek tema
anakitap textbook
ani afl›r› duyarl›k anafilaksi
ani kas›l›m spazm
anket, tarama sürvey
anl›k simültane
anneye ait maternal
antijene duyars›zl›k anerji
aort alt› subaortik
aort içi intraaortik
aort kökü aortik rut
aortokoroner köprüleme aortokoroner baypas
aplastik aplazik
ara bölme septum
ara bölme kesimi septostomi
ara madde matriks
arac› mediyatör
araç ajan
aral›k interval
aral›kl› remitan
ararbulur dedektör
araflt›rma, inceleme tetkik
araya konumlama interpozisyon
ard›fl›k kas›lma klonus
ar› rafine
ar›nma klirens
arka dorsal
arka dorsum
arka posteriyor
arkada posteriyor
arka-d›flyan posterolateral
arka-içyan posteromediyal
arpac›k, itdirse¤i hordeolum
art arda seri
art› pozitif
art› uç anot
art›k rezidüel
artkafa oksipital
artm›fl gözeli hiperselüler
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artt›rgan adjuvan
asalak bulafl›s› enfestasyon
asalaksavar antiparazit
as›l orijinal
asit giderici antasit
aslanpençesi karbonkül
astar zar mukoza
afla¤› inferiyor
afla¤› flafl›l›k hipotropi
afl› vaksin
afl›lama vaksinasyon
afl›nd›r›c› eroziv
afl›nma erozyon
afl›r› abondan
afl›r› âdet, afl›r› aybafl› menoraji
afl›r› devinim hiperkinezi
afl›r› devinimli hiperkinetik
afl›r› duyarl›l›k hipersensitivite
afl›r› geliflim hiperplazi
afl›r› gerim hipertoni
afl›r› gerimli hipertonik
afl›r› hareketli hiperaktif
afl›r› hareketlilik hiperaktivite
afl›r› kanlanma hiperemi
afl›r› kar›n gaz› meteorizm
afl›r› k›llanma hipertrikoz
afl›r› kusma hiperemezis
afl›r› salg› hipersekresyon
afl›r› salg›lama hipersekresyon
afl›r› su içme polidipsi
afl›r› susama hiperdipsi
afl›r› uyar›lganl›k hipereksitabilite
afl›r› uyar›m hiperstimülasyon
afl›r› yeme polifaji
afl›r› yo¤un hiperintens
afl›r›, uç ekstrem
atak epizot
atardamar arter
atardamar çevresi yang›s› periarterit
atardamar içi intraarteriyel
atardamarc›k arteriyol

atefl yapmayan apiretik
atefl yükseltici pirojen
atefldüflürür antipiretik
ateflli febril
ateflsiz afebril
aya d›flkabart›s› tenar
aya içkabart›s› hipotenar
ayak pedikül
ayak bile¤i tarsus
ayak bile¤i tarsal
ayak taban› plantar
ayak tarak kemi¤i metatars
ayakta ortostatik
ayaktan ambulatuvar
ayarl›, düzenli regüle
aybafl›, âdet menstrüasyon
ayg›t aparat
ayg›t aparey
ayg›t cihaz
ayg›t, alet enstrüman
ay›rgaç ekartör
ay›rgaç retraktör
ay›r›c› separatör
ay›rma ekarte etme
ay›rma izolasyon
ay›rseç aferez
ay›rt edici diskriminan
ayn› taraf ipsilateral
ayr› türden yama heterogreft
ayr› türden yama ksenogreft
ayr›, farkl› diskret
ayr›k izole
ayr›k bifit
ayr›klaflt›rma sekestrasyon
ayr›l›m diyastaz
ayr›lma dehisans
ayr›lma dekolman
ayr›lma separasyon
ayr›lma, yar›lma split
ayr›m çizgisi demarkasyon
ayr›nt› detay
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ayr›flma disosiyasyon
az geliflim hipoplazi
az gözeli hiposelüler
az yo¤un hipotonik
azalma deplesyon
azalma atenüasyon
azaltma palyasyon
azgeliflmifl hipoplastik
azgeliflmifl hipoplazik
azot nitrojen

- B -

bacakl› atefl remitan atefl
bademcik tonsil
bademcik ç›kar›m› tonsilektomi
ba¤ kordon
ba¤ ligament
ba¤ doku yang›s› flegmon
ba¤doku konnektif doku
ba¤›nt› korelasyon
ba¤›nt›l› korele
ba¤›rsak f›t›¤› enterosel
ba¤›rsak t›kan›kl›¤› ileus
ba¤›rsak yoluyla enteral
ba¤›fl donasyon
ba¤›flc› donör
ba¤›fl›k immün
ba¤›fl›klama immünizasyon
ba¤›fl›kl›k immünite
ba¤›fl›kl›k bask›lay›c› immünosüpresif
ba¤›fllama donasyon
ba¤lama flelazyon
ba¤lama ligasyon
ba¤lanma konjügasyon
ba¤lanm›fl konjüge
ba¤lant›, köprü istmus
ba¤lay›c› konnektör
ba¤s›laflm›fl fibrotik
ba¤s›laflm›fl fibröz
bak› muayene

bak›m odas› revir
bak›fl aç›s› perspektif
bak›fl›m simetri
bak›fl›ml› simetrik
bakla a¤ulanmas› favizm
bakteri bilimi bakteriyoloji
bakterik›ran bakterisit
bakterili idrar bakteriüri
bakterisavar bakteriyostatik
balgam ç›karma ekspektorasyon
balgamsöktürür ekspektoran
balon cuff
balonlaflma anevrizma
bas› izi impresyon
bas› yaras› dekübitus ülseri
bas›nç almac› baroreseptör
bas›nç giderme dekompresyon
bas›nç tepkesi barorefleks
bas›nçla örselenme barotravma
bas›nçl› mikropk›ran otoklav
bas›nçölçer manometre
bask› kompresyon
bask›lama supresyon
bask›lama, bask›lanma tamponat
bask›lay›c› depresan
bask›lay›c› represör
bask›n dominant
bask›nl›k dominans
bask›t kompres
bask›t, t›kaç tampon
basur, mayas›l hemoroit
bafl sefalik
bafl dönmesi vertigo
bafla ait kraniyal
baflar›m performans
bafllang›ca uzak distal
bafllang›ca yak›n proksimal
bafllat›c› indüktör
bafllatma endüksiyon
bafll›k, sonda, boru prop
bafls›zl›k asefali
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bay›lma defeyans
bay›lma senkop
bebek infant
beden d›fl› ekstrakorporal
beden kromozomu otozom
bedensel somatik
bedensellefltirme somatizasyon
bel lomber
belirge sendrom
belirgin manifest
belirleme determinasyon
belirleyici determinan
belirleyici, ay›rt edici karakteristik
belirteç mark›r
belirti semptom
belirti bilimi semptomatoloji
belirti bilimi semiyoloji
belirtiler semptomatoloji
belirtili semptomatik
belirtisiz asemptomatik
bellek haf›za
bellek yitimi amnezi
belli manifest
belso¤uklu¤u gonore
ben ego
ben nevüs
ben merkezli egosantrik
bencil egoist
benek makül
benekli maküler
benekli-kabart›l› makülopapüler
benzer etkili mimetik
benzer etkili protagonist
benzeflik analog
benzeflim asimilasyon
benzeflim analoji
benzeflmez, uyumsuz diskordan
benzeflmezlik, uyumsuzluk diskordans
benzetim simülasyon
besi yeri, ortam, orta vasat
besiyeri medya

besiyeri medium
besiyeri kültür
besleme alimentasyon
beslenme diyet
beslenme nütrisyon
beslenme bilgisi diyetetik
beslenme uzman› diyetisyen
beflli pentaloji
beyin göllenimi hidrosefali
beyin yang›s› ensefalit
beyin zar› yang›s› menenjit
bez glandula
bez gudde
bez a¤r›s› adenalji
bez büyümesi adenomegali
bez urumsu adenomatöz
beze hastal›¤› adenopati
bez-kas uru adenomiyom
b›ng›ldama balotman
biçim morfoloji
biçim form
biçim format
biçim mod
biçim bilimi morfoloji
biçim bozuklu¤u deformite
biçim bozuklu¤u bilimi dismorfoloji
biçim kusurlu malforme
biçim kusuru malformasyon
biçim modalite
biçimlendirme formülasyon
biçimlendirme reformasyon
biçimlenme formasyon
biçimsizleflme deformasyon
biçimsizlik deformasyon
bileflen komponent
bileflik kompozit
bileflim formülasyon
bileflim kompozisyon
bileflke, yöney, tafl›y›c› vektör
bilgi flöleni sempozyum
bilinç bulan›kl›¤› konfüzyon
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biliflsel kognitif
billur kristal
billurlaflm›fl kristalize
birden çok do¤urmufl multipar
birden çok gebelik multigravida
bireflim sentez
birikim akümülasyon
birikim kümülasyon
birikme retansiyon
birim ünite
birincil primer
birleflik kombine
birleflim kompleks
birleflim kombinasyon
birleflim yeri komisür
birleflim yeri kesimi komisürotomi
birleflme konjügasyon
birleflmifl konjüge
bitkisel vejetatif
bo¤ak anjin
bol ifleme poliüri
bol verifl bolus
boru ç›kar›m› ekstübasyon
boru sokumu,
boru yerlefltirme, borulama entübasyon
borucuk kanül
borucuk tübül
borucuk yerlefltirme kanülasyon
borucuksu tübüler
borumsu boflluk lümen
boflal›m deflarj
boflalt›m ekskresyon
boflaltma drenaj
boflluk kavite
boflluk sinüs
bofllukçuk sinüzoit
boyun jügüler
boyutsal spasyal
bozukluk morbidite
bozunduran dejeneratif
bozunma dejenerasyon

bozunma lizis
bozunma denatürasyon
bozunma, y›k›m degradasyon
bozunmufl denatüre
böbrek bozuklu¤u nefropati
böbrek göllenimi hidronefroz
böbrek grafisi renografi
böbreküstü bezi adrenal
böcek bilimi entomoloji
böcekk›ran insektisit
böleç diyafragma
böleç diyafram
bölgesel rejyonal
bölmelenme septasyon
bölmelenme trabekülasyon
bölüm departman
bölüm kompart›man
bölüm segment
bölüm modül
bölüm seksiyon
bölüm fraksiyon
bölümleme segmentasyon
bölümlerden oluflan modüler
bölümlü, kesimli segmental
bölünme, ço¤alma fizyon
börtlek göz egzoftalmi
budunsal etnik
buharlaflt›r›c› (ayg›t) vaporizatör
bulan›k flu
bulafl›c› enfeksiyöz
bulafl›k kontamine
bulaflkesen antienfektif
bulaflma kontaminasyon
bulaflma, bulafl› enfeksiyon
bulaflm›fl enfekte
bunal›m kriz
bunama demans
burgaç, girdap türbülans
burgaçl›, girdapl› türbülan
burkulma distorsiyon
burulum torsiyon
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burulum açma detorsiyon
burun kanamas› epistaksis
bükücü, e¤ici fleksör
bükülme, bükme fleksiyon
bükülmez rijit
büküm kink
bünye konstitüsyon
bünyesel konstitüsyonel
bütünleflme entegrasyon
büyük majör
büyüklük magnitüt
büyültme magnifikasyon
büyüme trofi
büyüteç lup
büzgen sfinkter
büzücü konstriktör
büzük, makat anüs
büzülme konstriksiyon

 - C/Ç -

cams› vitröz
can çekiflme agoni
cana yak›n sempatik
cankurtaran ambulans
canland›rma animasyon
canl› varl›k organizma
canl›da in vivo
cepçik divertikül
cerrah operatör
ciddi kritik
cinsel güdü libido
cinsel yetersizlik empotans
cinsiyet seks
cisimcik korpüskül
cisimcikli korpüsküler
cüzzam lepra
çaba efor
çalkalama ajitasyon
çalkalay›c› ajitatör
çanak pelvis

çap kalibrasyon
çapraz cross
çapraz efllefltirme cross-match
çapraz k›st›rgaç kros klemp
çaprazlama crossover
çarp›k parmak klinodaktili
çarp›nt› duygusu palpitasyon
çarp›tma distorsiyon
çarpma perküsyon
çatal bifürkasyon
çatallanma bifürkasyon
çatlak fissür
çekç›kar ekstraksiyon
çekç›kar›r ekstraktör
çekili kal›m kontraktür
çekilme retraksiyon
çekim gücü afinite
çekinik resesif
çekirdek kor
çekirdek nükleus
çekirdek nüve
çekirdek asidi nükleik asit
çekirdek içi intranükleer
çekirdekçik nükleol
çekme traksiyon
çeliflki paradoks
çeliflkili paradoksal
çembersel sirküler
çene kilitlenmesi trismus
çentikli nab›z anakrot nab›z
çeflitleme variyasyon
çeflitlilik variyasyon
çevirge modem
çevirgeç turnike
çevirici, dönüfltürücü transdüser
çevresel periferik
çevresel sirkumferansiyel
çeyrek alan görmezli¤i kuadroanopsi
ç›kak vent
ç›kan asandan
ç›kan kolda çentik anakrot çentik
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ç›karma subtraksiyon
ç›kart›m eliminasyon
ç›kartma harvest
ç›k›k dislokasyon
ç›k›k lüksasyon
ç›k›m outlet
ç›k›fl outflow
ç›k›fl özeti epikriz
ç›ld›r› psikoz
ç›ld›rma deliriyum
ç›rp›n›m fibrilasyon
ç›t›rdama krepitasyon
ç›t›rt› ral
çift duble
çift görme diplopi
çizge diyagram
çizge grafik
çizgesel ›fl›lölçer spektrofotometre
çizgesel ›fl›lölçüm spektrofotometri
çizgi hat
çizgili kas erimesi rabdomiyoliz
çizgili kas uru rabdomiyom
çizgisel lineer
çizit nomogram
çocuk pediyatrik
ço¤al›mönler antiproliferatif
ço¤alma proliferasyon
ço¤alma, ço¤alt›m reprodüksiyon
ço¤altma amplifikasyon
ço¤ul multipl
ço¤uz polimer
ço¤uzlama polimerizasyon
çok alanl› multidisipliner
çok biçimli pleomorfik
çok biçimli poliform
çok biçimli polimorf
çok biçimli alyuvar poikilositoz
çok biçimlilik pleomorfizm
çok biçimlilik polimorfizm
çok çekirdekli multinükleer
çok de¤erlikli multivalan

çok de¤iflkenli multivaryant
çok dü¤ümcüklü multinodüler
çok düzlemli multiplan
çok etmenli multifaktöriyel
çok genli poligenik
çok kesecikli polikistik
çok keseli multikistik
çok kullan›ml› reusable
çok kutuplu multipolar
çok merkezli multisentrik
çok odac›kl› multiloküler
çok odakl› multifokal
çok renklilik polikromazi
çoklu multipl
çoktürel heterojen
çoktürelli heterojenik
çoktürellik heterojenite
çökelim sedimantasyon
çökelme presipitasyon
çökelti sediment
çökeltici presipitan
çökkün depresif
çökkünlük depresyon
çökkünlük giderici antidepresan
çökme depresyon
çöküntü impresyon
çözelti, eriyik, çözüm solüsyon
çözücü solvent
çözülme rezolüsyon
çözümleme formülasyon
çözümleme analiz
çözümlemeli analitik
çözünürlük rezolüsyon
çözünürlük solubilite
çubuk bar
çukur fossa
çukurcuk gode
çürüme pütrefaksiyon -
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- D -

da¤›l›m dispersiyon
da¤laç koter
da¤lama koterizasyon
daire departman
dal branfl
dalak büyümesi splenomegali
dalak ç›kar›m› splenektomi
dalak yoklu¤u aspleni
dalc›k bloku hemiblok
dalga duyumu flüktüasyon
dalgalan›m ondülasyon
dalgalanma flüktüasyon
dalgal› flüktüan
dalgal› ondülan
dalg› kateter
dal›nç meditasyon
damar aç›m› anjiyoplasti
damar bas›nc› art›r›c› vazopresör
damar bask›lay›c› vazodepresör
damar büzücü vazokonstriktör
damar büzülmesi vazokonstriksiyon
damar çevresi perivasküler
damar devinimsel vazomotor
damar d›fl› ekstravasküler
damar d›fl› s›z›m ekstravazasyon
damar etkinlefltirici vazoaktif
damar genifllemesi vazodilatasyon
damar geniflletici (isim) vazodilatör
damar geniflletici (s›fat) vazodilatatör
damar gevfletici vazorölaksan
damar görüntüleme anjiyografi
damar gözlemi anjiyoskopi
damar iç katman› intima
damar kas›lmas› vazospazm
damar oluflumu anjiyogenez
damar sertli¤i ateroskleroz
damar- yürek görüntülemesi anjiyokardiyografi
damardan s›v› aktar›m infüzyon
damarlan›m vaskülarizasyon

damarsal vasküler
damarsal topallama klodikasyon
damars›z avasküler
damla hastal›¤› gut
dan›fl›m konsültasyon
dan›flman konsültan
daral›m koarktasyon
daralma konstriksiyon
daralma, darl›k stenoz
dar› tanemsi, sepki miliyer
darl›k striktür
davran›fl kurallar› bilimi deontoloji
davulsu ses timpanizm
de¤er, de¤erlik valans
de¤iflici transizyonel
de¤iflik, çeflit, de¤iflik biçim variyant
de¤ifliklik modifikasyon
de¤iflim variyasyon
de¤iflimli alternan
de¤iflken labil
de¤iflken parametre
de¤iflken nab›z pulsus alternans
de¤iflken, de¤iflkenlik,
de¤iflirlik variyans
de¤iflkenlik labilite
de¤iflkenlik variyabilite
de¤iflmez sabit
de¤iflmez stabil
de¤ifltirilmifl modifiye
de¤ifltirme modifikasyon
delaç trokar
delen perforatör
delgeç perforatör
delici penetran
delici perforan
delik orifis
delik ostiyum
delik foramen
delinme perforasyon
delip geçme penetrasyon
delme ponksiyon
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demetcik fasikül
demir birikimi hemokromatoz
demir birikimi hemosideroz
denetim kontrol
deney, s›nav, deneme test
deneysel eksperimental
denge balans
denge ekilibriyum
dengeleme kompansasyon
dengelenememe dekompansasyon
dengelenememifl dekompanse
dengelenmifl kompanse
dengeleflim homeostaz
dengeleyici kompansatuvar
dengeli stabil
denklik akreditasyon
depo rezervuar
depreflim rölaps
depreflme nüks
deri derm
deri alt› subkütan
deri döküntüsü erüpsiyon
deri geçiflli transdermal
deri geçiflli transkütan
deri yoluyla intradermal
deri yoluyla perkütan
deriden perkütan
deriflik konsantre
deriflim konsantrasyon
derivasyon derivasyon
derlenme-toparlanma konvalesans
destek ba¤ dokusu mezenflim
dev ödem anjiyonörotik ödem
dev ödem anjiyoödem
devingen dinamik
devingen mobil
devingenlik motilite
devinim hareket
devinim bozuklu¤u diskinezi
devinim duyumu kinestezi
devinimli kinetik

devinimsiz akinetik
devinimsizlik akinezi
devlik jigantizm
d›fl eksternal
d›fl bölüm eksteriyor
d›fl katman korteks
d›fl merkezli egzantrik
d›fl salg› egzokrin
d›fl zar, d›fl katman adventisya
d›fl, d›flsal harici
d›fla at›m emisyon
d›fla çekim abdüksiyon
d›fla dönük ekstravert
d›fla dönüklük ekstraversiyon
d›fla s›z›m ekstravazasyon
d›fla yay›m emisyon
d›flaat›m ekspulsiyon
d›flaçeken abdüktör
d›fla¤u egzotoksin
d›flak›fl outflow
d›flarl› eksternal
d›flavurum ekspresyon
d›flbükey konveks
d›flkatman, d›flyaprak ektoderm
d›flkaynakl› egzojen
d›flk› feçes
d›flk› gaita
d›flk›lama defekasyon
d›flk›sal fekal
d›fllama ekarte etme
d›flsal egzojen
d›flsal egzoterik
d›flsal ekstrensek
d›fltan haricen
d›flyan lateral
dikensi spinal
dikey, dik perpendiküler
dikey, düfley vertikal
dikifl sütür
dil tutuklu¤u anartri
dilatatör dilatör
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dilinik disekan
dilinme diseksiyon
dinleme oskültasyon
dinleme aleti stetoskop
dip infundibulum
dip fundus
direnç rezistans
direnç geliflimi taflifilaksi
dirençli rezistan
diretken persistan
dirilik, güç tonüs
dirimleyici anabolizan
difl eti gingiva
diflil feminen
diyafram diyafragma
diyastol ortas› middiyastolik
diyastolü dolduran holodiyastolik
diyet rejim
diz kapa¤› patella
dizem ritim
dizem bozuklu¤u disritmi
dizem düzensizli¤i aritmi
dizemli ritmik
dizgeli sistematik
dizi seri
dizi, s›ra sekans
dizilenim konfigürasyon
dizin indeks
dizinleme indeksleme
do¤al natif
do¤al natürel
do¤ru konum situs solitus
do¤ru, düz rektus
do¤rudan direkt
do¤rudan geçifl transit
do¤rulama konfirmasyon
do¤rulma ekstansiyon
do¤rultan ekstansör
do¤rusal lineer
do¤um eylemi travay
do¤um kontrolü kontrasepsiyon

do¤um öncesi antenatal
do¤um öncesi prenatal
do¤um s›ras›nda intranatal
do¤um sonras› postnatal
do¤um süreci perinatal
do¤uma iliflkin obstetrik
do¤urmam›fl nullipar
do¤ufltan konjenital
do¤ufltan t›kan›kl›k atrezi
do¤ufltan yokluk agenezi
doku bilimi histoloji
doku bozuklu¤u lezyon
doku dönüflümü metaplazi
doku uyumlulu¤u,
doku geçimlili¤i histokompatibilite
dokunulmam›fl naif
dokunum tufle
dolanan sirkumfleks
dolan›m sirkülasyon
dolafl›m düzeni hemodinami
dolafl›m sirkülasyon
dolayl› endirekt
donan›m ekipman
doruk pik
doymufl satüre
doymuflluk satürasyon
doz bilimi pozoloji
dozlama dozaj
dökülme deskuamasyon
döküm profil
döküntü debris
döküntü egzantem
döküntü rafl
döl bilimi embriyoloji
dölefli plasenta
döllenebilen, dölleyebilen fertil
döllenebilirlik, dölleyebilirlik fertilite
döllenme konsepsiyon
döllenme, dölletme fertilizasyon
dölüt, cenin fetüs
dölüte zararl› teratojen
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dölütsel fetal
dölyata¤› uterus
dölyata¤› içi intrauterin
dönem periyot
dönemeç, büküntü fleksura
dönemsel periyodik
döner rotatuvar
döngü siklus
döngüsel siklik
dönme versiyon
dönme rotasyon
dönüfltürücü enzim konverting enzim
dönüflüm konversiyon
dönüflüm transformasyon
dörde bir kuadrigemine
dört yaprakç›kl› kuadriküspit
dörtleme tetraloji
dörtlük tetraloji
dörtnal sesi galo ritmi
dörtte bir kadran
dörtte birlik kuartil
dözümsüzlük, tahammülsüzlükentolerans
dura üstü epidural
duragan statik
durma blok, -u
durma arrest
durum, çizelge tablo
durum, koflul kondisyon
durufl habitus
durufl postür
duvar d›fl› ekstramüral
duvar içi intramüral
duvarsal mural
duvartutan, duvar geçiflli transmüral
duyarl›laflma sensitizasyon
duyarl›l›k sensitivite
duyars›z anerjik
duyars›z dönem refrakter periyot
duyars›zlaflma,
duyars›zlaflt›rma desensitizasyon
duygu emosyon

duygudafll›k empati
duygusal, dokunakl› emosyonel
duyu yitimi anestezi
duyum afl›r›l›¤›, afl›r› duyum hiperestezi
duyumsal sensoriyel
dü¤üm gangliyon
dü¤üm nod
dü¤üm d›fl› ekstranodal
dü¤ümcük nodül
dürtü impuls
dürtüsel impulsif
düflkün marantik
düflkünlük debilite
düflkünlük marasmus
düflük abortus
düflük kan bas›nc› hipotansiyon
düflük s›cakl›k hipotermi
düflüklük pitoz
düze doz
düzelme rezolüsyon
düzenek mekanizma
düzenleme organizasyon
düzenleme, ayarlama regülasyon
düzenlenmifl organize
düzenleyici modülatör
düzenleyici organizatör
düzenleyici regülatör
düzenli regüler
düzenlilik regülarite
düzensiz irregüler
düzlem plan
düzlem çizimi planimetri
düzlük plato

- E -

edilgen pasif
edim praksi
edinilmifl akiz
e¤ik oblik
e¤ilim trent
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e¤ri boyun tortikolis
ek apandis
ek aksesuar
ek adneks
ek boflluk apandis
ekim implantasyon
ekim kültür
ekit implant
ekit yerlefltirimi implantasyon
eklem a¤r›s› artralji
eklem kat›l›¤› ankiloz
eklem yang›s› artrit
eksen aks
eksen aksis
eksenden uzaklaflt›r›c› abdüktör
eksensel aksiyal
eksi negatif
eksiklik defekt
eksiklik defisit
eksiuç katot
el ayas› palmar
el kitab› manuel
ele gelen titreflim fremitus
elektrikle da¤lama elektrokoterizasyon
elektrikle da¤lay›c› elektrokoter
elektrikle düzeltme elektroversiyon
elektriksel de¤iflim elektriksel alternans
eleme seleksiyon
eleme eliminasyon
elezer sadist
elle manuel
elle inceleme palpasyon
elle kullan›m manipülasyon
emici absorban
emilim absorpsiyon
emilim rezorpsiyon
emilim bozuklu¤u malabsorpsiyon
emme, somurma aspirasyon
emmeç aspiratör
en az minimal
en az minimum

en çok, en yüksek maksimum
en uygun optimal
enerji yoklu¤u anerji
engel blok
engel obstrüksiyon
engel bariyer
engel, engelleme blokaj
engellenmifl bloke
engelleyici obstrüktif
engelleyici bloker
engelleyici inhibitör
epitel epitelyum
er yafldönümü andropoz
ergen adölesan
ergence akne
ergenlik adölesans
eril androjenik
eril maskülin
eril k›llanma hirsutizm
eril meme büyümesi jinekomasti
erime lizis
erime rezorpsiyon
erinlik puberte
erkeksilefltiren virilizan
erken prematüre
erken diyastolik protodiyastolik
erken uyar›lma preeksitasyon
erken vuru ekstrasistol
erkendo¤an prematüre
esenlendirme rehabilitasyon
esnek elastik
esneklik kompliyans
esneklik elastisite
esneklik fleksibilite
efl anlaml› sinonim
efl de¤erleme titrasyon
efl deriflim titre
efl etki sinerjik
efl etkime sinerji
efl etkimesizlik asinerji
efl etkin sinerjist
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efl etkinlik sinerjizm
efl gerimli izotonik
efl ikizden yama izogreft
efl ikizden yama singreft
efl oylumlu izovolümetrik
efl ölçülü izometrik
efl yap›l› izomorfik
efl yo¤unluklu izotonik
efl zamanl› simültane
eflde¤erlik ekivalan
efley seks
efley göze uyar›c› gonadotropik
efleybezi gonat
efleysiz bölünme mitoz
eflgüder koordinatör
eflgüdüm koordinasyon
eflh›z izovelosite
eflikiz monozigot ikiz
efliz izomer
efllenme replikasyon
efllik eden konkomitan
efllik eden bozukluk komorbidite
eflmerkezli konsantrik
eflrastlant› koinsidans
efltür uyumlulu¤u allojenik
eflzamanlama senkronizasyon
eflzamanl› senkron
eflzamanl› olmayan asenkron
etken ajan
etki impakt
etkidafl agonist
etkilenen madde substrat
etkileflim interaksiyon
etkileflimli interaktif
etkili efektif
etkin aktif
etkinlefltirici aktivatör
etkinlefltirme aktivasyon
etkinlik aktivite
etkinlik azalmas› hipoaktivite
etkisiz nötr

etkisiz inaktif
etkisizleflme, etkisizlefltirme nötralizasyon
etkisizlefltirme inaktivasyon
etyemez, otobur vejetaryen
ev sahibi, konakç› host
evre faz
evreli fazik
evrensel üniversal
evrim evolüsyon
eylem gizilgücü aksiyon potansiyeli
eylemsiz inaktif
eylemsizlefltirme inaktivasyon
ezilme, örselenme kontüzyon

- F -

fark defisit
fark gradyan
farkl›laflma diferansiyasyon
farkl›laflmam›fl indiferansiye
farkl›laflm›fl diferansiye
fazla parmakl›l›k polidaktili
felç paralizi
felçli paralitik
fesat komplikasyon
f›rlatma ejeksiyon
f›rlatma öncesi preejeksiyon
f›rlatma yüzdesi ejeksiyon fraksiyonu
f›rsatç› oportünist
f›s puf
f›t›k herni
f›t›klaflma herniyasyon
fibrinsizleflme, fibrinsizlefltirme defibrinasyon
fil hastal›¤› elefantiyazis
frengi sifilis

- G -

gebelik gestasyon
gebelik gravidite



KARD‹YOLOJ‹ (YÜREK B‹L‹M‹) TÜRKÇE TER‹MLER KILAVUZU

52

gebelik nöbeti, gebelikbast›,
gebelik a¤ulanmas› eklampsi
gebelikönler kontraseptif
gece idrara ç›kma noktüri
geceye iliflkin noktürnal
gecikme retardasyon
gecikme rötar
geç tardif
geçici palyatif
geçici transizyonel
geçici körlük amarozis fugaks
geçimsiz inkompatibl
geçirgenlik permeabilite
geçirimsiz impermeabl
geçifl difüzyon
geçifl, de¤iflme transizyon
geçifl, geçit pasaj
geçiflim ozmoz
geçiflim k›r›lganl›¤› ozmotik frajilite
geçiflimli ozmotik
geleneksel konvansiyonel
gelgitsel tidal
geliflimi bozuk displastik
geliflmemifl aplastik
geliflmezlik agenezi
geliflmezlik aplazi
gen aktar›ml› transgenik
genç jüvenil
genel global
genel cerrahi hariciye
genetik çeflitlendirilmifl rekombinan
genetik çeflitlendirme rekombinasyon
geniflleme dilatasyon
geniflleme ekspansiyon
genifllemifl dilate
geniflleten (isim) dilatatör
geniflleten (s›fat) dilatatör
geniz nazofarenks
geniz eti adenoit
genlik amplitüt
gerçek reel

gerçeklik realite
gereç materyal
gereklilik endikasyon
geren ekstansör
gergi tonüs
gergi tonisite
gergi, dolgunluk turgor
gergili tonik
gerginlik, fliflkinlik distansiyon
geri dönüflsüz, tersinmez irreversibl
geri emilim reabsorpsiyon
geri kalm›fl retarde
geri tepme repulsiyon
geri zekâl›l›k debilite
geriak›fl regürjitasyon
gerial›m reuptake
gerikaçan regürjitan
gerikaçan hacim regürjitan volüm
gerikaç›fl regürjitasyon
gerikaç›fl reflü
gerikaç›fl h›z› regürjitan velosite
gerikaç›fl jeti regürjitan jet
gerileme involüsyon
gerileme regresyon
gerileme atrezi
gerilemifl atrezik
gerileyici regresif
gerilik retardasyon
gerilim, gerginlik, bas›nç tansiyon
gerilme ekstansiyon
gerim bozuklu¤u distoni
gerim yitimi atoni
geritutu reuptake
geriye do¤ru retrograt
geriye dönük retrospektif
geriye dönüklük retroversiyon
getirgen aferent
gevflek hipotonik
gevflek rölaks
gevfleme lusitropi
gevfleme rölaksasyon
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gevfleme bas›nc› diyastolik bas›nç
gevfletici rölaksan
gezici, göçmen migrans
gezinim excursion
g›rtlak larenks
g›rtlak yang›s› larenjit
giderek artan kreflendo
girdi input
girgeç introducer
girim inlet
girifl inflow
girifl yeri port
giriflimsel olmayan noninvaziv
giriflimsel invaziv
gizil güç potansiyel
gizli latent
gizli kriptojenik
göbek hilus
göbek umbilikus
göç migrasyon
göçme, çökme kolaps
gö¤se ait pektoral
gö¤üs pektus
gö¤üs toraks
gö¤üs aç›m› torakotomi
gö¤üs a¤r›s› anjina pektoris
gö¤üs duvar› yoluyla transtorasik
gö¤üs içi akkan flilotoraks
gö¤üs içi hava pnömotoraks
gö¤üs içi irin piyotoraks
gö¤üs içi kan hemotoraks
gö¤üs kemi¤i arkas› retrosternal
gö¤üs kemi¤i ucu ksifoit
gö¤üs kemi¤i üstü suprasternal
gö¤üs kemi¤i yan› parasternal
gö¤üs kemi¤i, iman tahtas› sternum
gö¤üs orta bofllu¤u mediyasten
göllendirici konjestif
göllenme konjestiyon
gönülllü, istemli volonter
göreceli rölatif

göreç skop
göreçleme skopi
görgül ampirik
görme, görüfl, uzgörü,
uzak görüfllülük, gösterim vizyon
görsel vizüel
görülme s›kl›¤› insidans
görüngü fenomen
görüntü imaj
görüntübozan artefakt
görüntüsel spektral
görüntüverir madde kontrast madde
görüntüverir madde kontrast media
görünür makroskopik
gösterge indeks
gösterge, belirteç indikatör
gösteri performans
gösterme, görsel anlat›m demonstrasyon
götürgen deferens
götürgen eferent
gövde trunkus
gövde, cisim korpus
gövdesel trunkal
göz tembelli¤i ambliyopi
göz yoklu¤u anoftalmi
göz zar fliflli¤i kemozis
gözbebe¤i pupilla
gözbebe¤i büyümesi midriyazis
gözbebe¤i eflitsizli¤i anizokori
gözbebe¤i küçülmesi miyozis
gözbebe¤ibüyütür midriyatik
gözden geçirici eksploratuvar
gözden geçirme revizyon
göze hücre
göze a¤ulay›c› sitotoksik
göze bilimi sitoloji
göze d›fl› ekstraselüler
göze d›fl›na ç›kma, ç›k›nt› egzositoz
göze erimesi sitoliz
göze içi intrasellüler
göze oluflumu sitogenez
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göze s›v›s› sitoplazma
göze yutumu fagositoz
gözeler aras› interstisyel
gözenek por
gözesel selüler
gözet-izle sürveyans
gözetmen süpervizör
gözeyutar makrofaj
gözle izleme inspeksiyon
gözlem observasyon
grip flu
grip enflüenza
gurultu garguyman
gücü yitik astenik
güç yitimi asteni
güçlendirici tonik
güçlendirici analeptik
güçlü potent
güçsüzlük adinami
güdük rudimenter
güdüleme motivasyon
gün uykusu nöbeti narkolepsi
günlük sirkadiyen
günlük besin rasyon
günübirlik ambulatuvar
güvercin gö¤sü pektus karinatum

- H -

hacim volüm
hacim fazlal›¤› hipervolemi
hacimsel volümetrik
hafif minör
hafif felç parezi
hafifletme palyasyon
halka anülüs
halka ring
halka içinden transanüler
halkams› anüler
halkasal sirküler
hareket sapmas› defleksiyon

hareketlilik mobilite
hareketsiz sedanter
hasta olma oran› morbidite
hasta öyküsü anamnez
hastalar› dolaflmak vizit yapmak
hastal›¤a ait patolojik
hastal›k morbidite
hastal›k geliflimi patogenez
hastal›k hastal›¤› hipokondri
hastal›k hastas› hipokondriyak
hastal›k kal›nt›s› sekel
hastal›k oluflturan virülan
hastal›k yap›c› patojen
hastal›kl› morbit
hastal›kl› zay›f kaflektik
hastal›kl› zay›fl›k kafleksi
hastane kaynakl› nozokomiyal
hastaneye yat›fl hospitalizasyon
hava hapsi amfizem
hava kesesi alveol
hava yutma aerofaji
havac›l aerobik
havac›l, havasever aerop
havalanma pnömatizasyon
havale konvülsiyon
havasevmez anaerop
havas›z boflluk vakum
havas›z kalma asfiksi
hayalet fantom
hayvansal a¤u venom
haz›ms›zl›k dispepsi
haz›r ilaç preparat
haz›rlama preparasyon
haz›rlay›c› tedavi premedikasyon
hekimlerin yol açt›¤› yatrojenik
helecan palpitasyon
h›r›lt› ronkus
h›z velosite
h›zde¤ifltiren kronotropik
h›zland›r›c› presipitan
h›zland›rma presipitasyon
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h›zlanma akselerasyon
h›zlanm›fl akselere
h›zl› seri
h›zl› soluma taflipne
h›zl› ve düzensiz nab›z tafliaritmi
h›zl› vuru taflikardi
h›zl›-derin soluma hiperpne
hormon bilimi endokrinoloji
hoflgörü, dözüm, tahammül tolerans
huni infundibulum
huzur bozucu ajitatör
huzursuz ajite
huzursuzluk ajitasyon

  - I/‹ -

›s› düzenleme termoregülasyon
›s› düzenleyici termoregülatör
›s› uygulamas› diyatermi
›s›alan endotermik
›s›denetir termostat
›s›ölçer, derece termometre
›s›ölçüm termometri
›s›sal termal
›s›yla seyreltme termodilüsyon
›sl›k sesli sibilan
›fl›k geçirim transiluminasyon
›fl›k korkusu fotofobi
›fl›k tedavisi fototerapi
›fl›kgeçirmez opak
›fl›kgeçirmezlik opasite
›fl›n bilimi radyoloji
›fl›n koflutlama kolimasyon
›fl›ngeçirmez radyoopak
›fl›ngeçirmezlik radyoopasite
›fl›n›m, ›fl›n radyasyon
›fl›nkoflutlar kolimatör
›fl›nl› çekim radyografi
›fl›nölçer dozimetre
›fl›nölçer radyodozimetre
›fl›nsa¤alt›m radyoterapi

›fl›nsal radiyal
›fl›nyayan radyoaktif
iç kor
iç internal
iç boflluk yoluyla translüminal
iç bölüm interiyor
iç içe geçme invajinasyon
iç katman medulla
iç organ viser
iç organa ait viseral
iç yaz›m sirküler
iça¤u endotoksin
içak›m inflaks
içak›fl inflow
içbükey konkav
içe çekilme involüsyon
içe döndürme inversiyon
içeçekim addüksiyon
içeri geçen penetran
içerik kontent
içerli internal
içgöreç endoskop
içgöreçleme, içgörüm, içbak› endoskopi
iç›fl›n tedavisi brakiterapi
içine geçme penetrasyon
içkatman, içyaprak endoderm
içlek göz enoftalmus
içrek intrensek
içsel intrensek
içsel viseral
içsel entrensek
içsel döndürme iç rotasyon
içsel, iç kaynakl› endojen
içyan mediyal
idrar azalmas› oligüri
idrar kaç›rma enürez
idrar sökümü diürez
idrar yoklu¤u anüri
idrarsöker diüretik
ifade, anlat›m ekspresyon
i¤ göze uru fibrom
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i¤cik filament
i¤ne yapma enjeksiyon
i¤ne, fl›r›nga enjektör
i¤si füziform
iki de¤erli divalan
iki de¤erlikli bivalan
iki devreli bifazik
iki devreli difazik
iki düzlemli biplan
iki kal›pl› bimodal
iki kutuplu bipolar
iki kutuplu dipolar
iki odakl› bifokal
iki yanl› bilateral
iki yaprakl› biküspit
ikileflme duplikasyon
ikili dual
ikili erken vuru kuplet
ikili yapraklanma biküspidasyon
ikinci sekundum
ikincil sekonder
ikiye bir bigemine
ikiz bigemine
ilaç ajan
ilaç izlem farmakovijilans
ilaç tedavisi kemoterapi
ilaçsalar kafes drug eluting stent
ileriye dönük prospektif
ilerleme progres
ilerleyici progresif
ilerleyifl progresyon
iletim kondüksiyon
iletiflim komünikasyon
iletiflim kurulabilen koopere
iletkenlik kondüktans
ilik medulla
ilik ba¤s›laflmas› miyelofibroz
ilik d›fl› ekstramedüler
iliflkili sekonder
ilk orijinal
ilk primum

ilk örnek prototip
ilke prensip
ilkel primordiyal
ilkel primitif
ilkyard›mc› paramedik
ilmik loop
im sinyal
iman tahtas› yoklu¤u asterni
imgeleme alegori
ince ba¤›rsak ask›s› mezenter
ince süzme ultrafiltrasyon
ince süzüntü ultrafiltrat
ince tabaka lamina
ince titreflim fibrilasyon
ince yap› ultrastrüktür
inceleme analiz
inceleme muayene
inceleme, çözümleme tahlil
inceleyici eksploratuvar
indeks endeks
indirgeme redüksiyon
indirgenmifl redükte
indirgeyici redüktan
indirgeyici redüktör
inen desandan
ipliksi filiform
iri alyuvar makrosit
iri alyuvar megalosit
iri dil makroglosi
irileflim hipertrofi
irin yapan piyojen
irin yuvas› apse
irince ampiyem
irinli pürülan
irinli kabarc›k püstül
ishal diyare
istemli elektif
istiflare konsültasyon
iflaret sinyal
iflaret indeks
iflbirli¤i kolaborasyon
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iflbirli¤i kooperasyon
ifleme güçlü¤ü dizüri
ifllem operasyon
ifllem prosedür
iflletici operatör
ifllev fonksiyon
ifllev bilimi fizyoloji
ifllev bozuklu¤u disfonksiyon
ifllev bozuklu¤u bilimi fizyopatoloji
ifllev yap› konstitüsyon
ifllev yap›sal konstitüsyonel
ifllevdefl analog
ifllevsel fonksiyonel
iflölçer ergometre
iflölçüm ergometri
itibari nominal
itici kas›lma peristaltizm
itme repulsiyon
ivedili¤i ay›rma, önceleme,
ivedili¤i belirleme, beliray›r triyaj
ivegen akut
ivmelendirici akseleratör
ivmelenme akselerasyon
ivmeli akselere
iyicil benign
iyicil bez uru adenom
iyilefltiren, sa¤altman terapist
iyilefltirici küratif
iyilefltirme, düzeltme reform
iyilefltirme, sa¤altma tedavi
iyilefltirme, sa¤altma terapi
iyon yükün
iyonlaflma iyonizasyon
iyonlaflm›fl iyonize
iz düflüm projeksiyon
izleç monitör
izleçleme monitörizasyon
izlem takip
izlemci monitör
izlence program
izlenim impresyon

- K -

kaba ses ronflan
kabart› papilla
kabart› vejetasyon
kab›zl›k konstipasyon
kabuk korteks
kabuksal kortikal
kaburga kosta
kaburga kot
kaburga alt› subkostal
kaburgalararas› interkostal
kaç›rma inkontinans
kad›n hastal›klar› bilimi jinekoloji
kafa içi intrakraniyal
kafatas› kraniyum
kafes stent
kalan rezidüel
kald›raç elevatör
kald›r›c› levator
kald›rma elevasyon
kal›n ba¤›rsak kolon
kal›n ba¤›rsak a¤›zlamas› kolostomi
kal›n ba¤›rsak bak›s› kolonoskopi
kal›n ba¤›rsak göreci kolonoskop
kal›n ba¤›rsak yang›s› kolit
kal›nt› rezidü
kal›p blok
kal›p model
kal›p patern
kal›t›m bilimi genetik
kal›tl›k gen
kal›tsal genetik
kalkan bezi tiroit
kalkan bezi a¤ulanmas› tirotoksikoz
kalp krizi enfarktüs
kamburluk kifoz
kan a¤ulanmas› sepsis
kan a¤ulanmas› septisemi
kan a¤ulanmas› toksemi
kan ar›t›m› hemodiyaliz
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kan ay›rseçi hemaferez
kan bas›nc› yükselten presör
kan bas›nçölçer sfigmomanometre
kan bilimci hematolog
kan bilimi hematoloji
kan bilimsel hematolojik
kan ç›ban› furonkül
kan damar› uru hemanjiyom
kan göllenmesi sekestrasyon
kan göze yutumu hemafagositoz
kan göze yüzdesi hematokrit
kan hacmi düflüklü¤ü hipovolemi
kan ifleme hematüri
kan izlem hemovijilans
kan kanseri lösemi
kan kökenli hematojen
kan kusma hematemez
kan kümeleflmesi hemaglütinasyon
kan pulcu¤u platelet
kan pulcu¤u trombosit
kan pulcu¤u azl›¤› trombositopeni
kan pulcu¤u çoklu¤u trombositoz
kan say›m› hemogram
kan seyreltim hemodilüsyon
kan s›v›s› plazma
kan s›v›s› de¤iflimi plazmaferez
kan süzme hemofiltrasyon
kan flekeri yüksekli¤i hiperglisemi
kan topla¤› hematom
kan yap›c› hematopoietik
kan yap›m› hematopoez
kan yoluyla hematojen
kanagan apopleksi
kanaktar›m transfüzyon
kanal duktus
kanama hemoraji
kanama durdurucu hemostatik
kanama durmas› hemostaz
kanama e¤ilimli hemorajik diyatez
kanamal› hemorajik
kanarca hemofili

kanatç›k flep
kanlanma perfüzyon
kanl› balgam hemoptizi
kanl› ishal dizanteri
kanser bilimi onkoloji
kanser oluflturan onkojen
kanser ön tedavisi neoadjuvan
kansere yol açan kanserojen
kans›z noninvaziv
kans›z anemik
kans›zl›k anemi
kansulu seröz
kansuyu serum
kansuyu s›z›nt›s› transüda
kansüzdürüm hemodiyafiltrasyon
kany›k›m› hemoliz
kany›k›ml› hemolitik
kapak valf
kapak kesimi valvotomi
kapakç›k valvül
kapan snare
kapay›c› oklüder
kaplak kapsül
kara d›flk› melena
karaci¤er büyümesi hepatomegali
karaci¤er gözesi hepatosit
karaci¤er yang›s› hepatit
karaci¤er-dalak büyümesi hepatosplenomegali
karaci¤ere zararl› hepatotoksik
kararl› stabil
kararl› sabit
karars›z unstabil
karasu glokom
karbondioksit yüksekli¤i hiperkapni
kar›n abdomen
kar›n abdominal
kar›n bat›n
kar›n aç›m› laparotomi
kar›n bofllu¤una kanama hematoperiton
kar›n bofllu¤una kanama hemoperiton
kar›n d›fl›na ç›kma evantrasyon
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kar›n taraf› ventral
kar›n zar› periton
kar›n zar› arkas› retroperitoneal
kar›n zar› yang›s› peritonit
kar›ncalama parestezi
kar›nc›k ventrikül
kar›nc›k grafisi ventrikülografi
kar›nc›klararas› interventriküler
kar›nc›küstü supraventriküler
kar›nda s›v› birikimi assit
kar›ngöreç laparoskop
kar›ngöreçleme laparoskopi
kar›n-yürek tepkesi abdominokardiyak refleks
kar›nzar› içi intraperitoneal
kar›fl›k mikst
kar›fl›kl›k komplikasyon
kar›flma interferans
karmafl›k komplike
karmafl›k kompleks
karfl› cinsel heteroseksüel
karfl› yan kontralateral
karfl›laflt›rmal› komparatif
karfl›l›kl› resiprokal
karfl›l›kl› oluflma resiprokasyon
karfl›t kontrast
karfl›t etkin antagonist
karfl›t etkinlik antagonizma
kas adale
kas a¤r›s› miyalji
kas ç›kar›m› miyektomi
kas erimesi amiyotrofi
kas erimesi miyoliz
kas gerilmesi miyotoni
kas gevfletici miyorölaksan
kas gözesi miyosit
kas güçsüzlü¤ü miyasteni
kas hastal›¤› miyopati
kas içi intramüsküler
kas kesisi miyotomi
kas lifçi¤i miyofibril
kas onar›m› miyoplasti

kas tutulmas› kramp
kas yang›s› miyozit
kas zar› sarkolemma
kas›k inguinal
kas›labilir kontraktil
kas›labilirlik kontraktilite
kas›l› kal›m kontraktür
kas›l›m çözen spazmolitik
kas›l›m çözülmesi spazmoliz
kas›l›ml› spazmodik
kas›lma kontraksiyon
kas›lma gücü inotropi
kas›lma gücünü art›ran inotropik
kas›nç spazm
kas-iskelet musküloskeletal
kassal musküler
kafl›k t›rnak koilonifli
kafl›nt› pruritus
kateter yoluyla, dalg› yoluyla transkateter
kat› rijit
kat› solit
kat›l›k rigor
kat›l›k rijidite
kat›flk› artefakt
katlan›l›rl›k tolerabilite
katma etki aditif etki
katman derm
katman lamina
katman tabaka
katman, örtü tunika
katmanlama stratifikasyon
katmanl› laminer
katsay› konstant
katsay› sabite
kaval kemi¤i tibia
kavis arkus
kavram konsept
kavflak sinaps
kavuflum koaptasyon
kayg› anksiyete
kay›ts›zl›k apati
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kaynak referans
kaynak gösterimi sitasyon
kaynaflma, kaynafl›m füzyon
kaz›kl› humma tetanos
kaz›küre küretaj
kaz›küre kürtaj
keçi sesi egofoni
kellik alopesi
kemer arkus
kemik ç›k›nt› osteofit
kemik erimesi osteoliz
kemik erimesi osteoporoz
kemikleflme osifikasyon
kemikleflme katman›,
kemik ucu epifiz
kenar rim
kendili¤inden, özözüne spontane
kesay›r diseksiyon
kese, torba kist
kese, torba vezika
kesecik vezikül
kesecik folikül
keseciklenme, torbac›klanma vezikülasyon
kesi insizyon
kesi seksiyo
kesim fraksiyon
kesim segment
kesim de¤eri cut off value
kesim, bölge sektör
kesintili intermitan
kesintili kas›lma tetani
kesintisiz kontinü
kesip ç›karma eksizyon
kesip ç›karma rezeksiyon
kesitçekim tomografi
keskin akut
k›lavuz rehber
k›lcal damar bozuklu¤u mikroanjiyopati
k›lcal damar genifllemesi telenjiyektazi
k›lcal damar nabz› kapiller nab›z
k›lcal, k›lcal damar kapiler

k›l›f cuff
k›l›f prezervatif
k›l›f kapsül
k›l›f kondom
k›l›f sheath
k›lkurt k›l kurdu
k›lkurt oksiyür
k›r›k fraktür
k›r›lgan frajil
k›r›lganl›k frajilite
k›r›lma refraksiyon
k›rma, melez heterozigot
k›rma, melez hibrit
k›sa öykü anekdot
k›sa parmakl›l›k brakidaktili
k›s›rl›k infertilite
k›s›tlama limitasyon
k›s›tlama restriksiyon
k›s›tlay›c› restriktif
k›skaç klips
k›skaçlama flelazyon
k›sma ad akronim
k›smi parsiyel
k›st›rgaç klemp
k›fl uykusu hibernasyon
k›flk›rt›c› provokatif
k›flk›rtma provokasyon
k›vr›k parmak kamptodaktili
k›vr›m loop
k›ym›ks› splinter
k›ym›ks› kanama splinter hemoraji
k›zar›k eritematöz
k›zar›kl›k rubor
k›zart› eritem
k›z›l ötesi enfraruj
kilitlenme kompaksiyon
kimyasal afl›nd›r›c› koroziv
kimyasal afl›nma korozyon
kimyasal çekici kemoatraktan
kimyasal çekim kemotaksi
kireçlenme kalsifikasyon
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kireçsizleflme dekalsifikasyon
kirifl tendon
kiriflçik, demet, bölmecik trabekül
kirlenme kontaminasyon
klinik öncesi preklinik
koful vakuol
kokuflma pütrefaksiyon
koltukalt› aksilla
koni infundibulum
konum pozisyon
konum situs
konum, yer loküs
konuflma bozuklu¤u disfazi
kopyalama transkripsiyon
korku fobi
koruyucu konservatif
koruyucu prevantif
koruyucu protektif
koruyucu (madde) prezervatif
koflullu kondisyonel
koflut paralel
kovuksu kavernöz
köken orijin
köken bilimi etimoloji
kökten radikal
köktefl, benzefl homolog
kökünü kaz›ma eradikasyon
köprücük kemi¤i klavikula
köprüleme baypas
köpüren efervesan
körba¤›rsak çekum
körba¤›rsak eki apandis
körba¤›rsak eki yang›s› apandisit
körelme atrofi
körelmifl atrofik
köflegen diyagonal
kötü beslenme malnütrisyon
kötü durum status
kötü konum malpozisyon
kötü, kötücül, kötü huylu habis
kötücül malign

kötücül bez uru adenokarsinom
kötücül epitel uru karsinom
kötücül hastal›k malignite
kötücül mezankim uru sarkom
kubbe dom
kulak ç›nlamas› tinnitus
kulakç›¤a ait atriyal
kulakç›k atriyum
kulakç›k içi intraatriyal
kulakç›k konumu atriyal situs
kulakç›k-kar›nc›k atriyoventriküler
kullanat dispoz›bl
kullan›m ütilizasyon
kullan›m alan› endikasyon
kuluçka inkübasyon
kum kristal
kundurac› gö¤sü pektus ekskavatum
kuram teori
kuramsal teorik
kurdeflen ürtiker
kurgusal spekülatif
kuru deri kseroderma
kuru göz kseroftalmi
kurucu, gelifltiren promotor
kurul konsey
kurultay kongre
kusma emesis
kusmaönler antiemetik
kusturucu emetik
kusur defekt
kusurlu defektif
kusurlu uygulama malpraktis
kuflak jenerasyon
kuflak, bölge zon
kuflakça zona
kuflkucu septik
kutuplaflma polarizasyon
kutupluluk polarite
kutupsuzlaflma depolarizasyon
kuyruk kauda
küçük alyuvarl› mikrositer
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küçük çene mikrognati
küçük damarsal mikrovasküler
küçük dil, dilcik uvula
küçük p›ht›larla t›kaçlanma mikroembolizasyon
küçük t›kaç mikroemboli
küçük yay›l›m mikroinvazyon
küçük yay›l›ml› mikroinvaziv
küçük yürek mikrokardi
küme grup
kümeleflim aglütinasyon
kürek kemi¤i skapula
küremsi alyuvar sferosit
küresel global
küresel sferik

- L -

le¤en pelvis
le¤en içi intrapelvik
le¤en kemi¤i koksa
lif fiber
lifçik fibril
lisan yitimi afazi
lopçuk lobül
loplararas› interlober

- M -

madde materyal
maliyet-etkin kost-efektif
manflet cuff
mantar fungus
mantar hastal›¤› mikoz
mavi hemoglobin methemoglobin
mavimsi alyuvar polikromazi
maya ferment
mayalanma fermantasyon
melatoninsalar bez epifiz
meme a¤r›s› mastodini
meme aylas› areola
meme ç›kar›m› mastektomi

meme filmi mamografi
mercek düzene¤i objektif
merkezi santral
merkezkaç ayg›t› santrifüj
m›knat›s magnet
m›knat›s manyet
m›r›lt› murmur
mide a¤r›s› gastralji
mide bak›s› gastroskopi
mide girifli kardiya
mide salg›s› yoklu¤u aflili
mide yang›s› gastrit
mide-ba¤›rsak yang›s› gastroenterit
mikropk›ran antiseptik
mikroplu septik
mikropsavan dezenfektan
mikropsuzlaflt›rma dezenfeksiyon
mikroptan ar›nd›r›lm›fl sterilize
mini alyuvar mikrosit
mini canl› mikroorganizma
mini devre mikrosirküit
mini dolafl›m mikrosirkülasyon
mini ölçekli mikroskobik
minigözleyen mikroskop
morarma siyanoz
morarmal› siyanotik
morarmam›fl asiyanotik
morartan ekimotik
morart› ekimoz
morötesi ultraviyole
mutlak duyars›z dönem absolü refrakter periyot
müshil laksatif

- N -

nab›z pulsasyon
nab›z pulsus
nab›z oksijenölçer puls oksimetre
nab›zlar, vurular nabazan
nakil transplantasyon
neden, nedenler, neden bilimi etiyoloji
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nedeni bilinmeyen esansiyel
nedeni bilinmeyen idiyopatik
nedensel etiyolojik
nefes darl›¤› dispne
nesne obje
nesnel objektif
neflter bistüri
nezle rinit
nicel kantitatif
nitel kalitatif
nitelik kalite
normal d›fl› aberan
normal yoldan ortodromik
nöbet paroksizm
nöbet sonras› postiktal
nöbetkeser antikonvülsif
nöbetli paroksismal
nüfus popülasyon
nüfus bilimsel demografik

 - O/Ö -

odac›k kompart›man
odak fokus
odaksal fokal
odaks›z afokal
oksijen azl›¤› hipoksi
oksijenlenme oksijenizasyon
oksijenölçer oksimetre
oksijenölçüm oksimetri
oksijensiz, havas›z anaerobik
oksijensizlik anoksi
oksitlenme oksidasyon
oksitleyen oksidatif
oksitleyici oksidan
ola¤an deriflimli, ola¤an gergili normotonik
ola¤an etkinlikte normoaktif
ola¤an hücreli, ola¤an gözeli normoselüler
ola¤and›fl›, do¤al olmayan anormal
ola¤and›fl›l›k anormallik
olgu vaka

olgun matür
olgunlaflma matürasyon
olgunlaflmam›fl immatür
olgunluk matürite
oluk sulkus
olumlu pozitif
olumsuz negatif
oluflum formasyon
oluflum bozuklu¤u malformasyon
omur vertebra
omur yang›s› spondilit
omurga ön e¤rili¤i lordoz
omurga yan› paravertebral
omurgaya ait spinal
onar›c› rekonstrüktif
onar›m rekonstrüksiyon
onar›m reparasyon
onar›m restorasyon
onaylama, geçerlik ölçme validasyon
onikiparmak ba¤›rsa¤› duodenum
ony›l dekat
oran rasyo
orant› proporsiyon
orant›l› proporsiyonel
orant›s›zl›k disproporsiyon
orta medium
orta çizgide mediyan
orta katman medya
orta yutak orofarenks
ortak de¤erli kovalan
ortak de¤iflken kovaryans
ortak öz çal›flmas› kohort çal›flmas›
ortak yaflam simbiyoz
ortakyaflar simbiyotik
ortam substrat
ortam milyö
ortam medya
ortanca mediyan
oval elipsoit
oydaflma konsensüs
oynak unstabil
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oynak labil
oynakl›k labilite
oynamaz stabil
oyuk kavern
oyuk nifl
öd durgunlu¤u kolestaz
ödünleme kompansasyon
ödünlenememifl dekompanse
ödünleyememe dekompansasyon
ödünleyici kompansatuvar
ö¤rencelik simülatör
ö¤üne ait prandiyal
ölçek skala
ölçekleme kalibrasyon
ölçü bilimi pozoloji
ölçünleme standardizasyon
ölçünlü standart
ölçüt kriter
öldürücü letal
ölü aç›m› otopsi
ölü beden kadavra
ölü doku nekroz
ölüdoku temizli¤i, kaz›ma debridman
ölüm mortalite
ölüm eksitus
ölüm oran› mortalite
ölüm öncesi antemortem
ölüm sonras› postmortem
ölüm, öldürücülük fatalite
ölümcül fatal
ölümcül mortal
ön frontal
ön ventral
ön anteriyor
ön preliminer
ön hipofiz adenohipofiz
ön koruma profilaksi
ön model prototip
ön sagun intörn
önarka anteroposteriyor
ön-arka düzlem sagital

ön-arka eksen sagital
ön afla¤› anteroinferiyor
önbelirti prodrom
önbelirtili prodromal
önce primum
öncel prime
öncül prekürsör
öncül alyuvar, kök alyuvar eritroblast
öncül belirti aura
öncül çal›flma pilot çal›flma
önd›flyan anterolateral
öndölüt bozuklu¤u embriyopati
öne bükük antefleks
öne bükülme antefleksiyon
öne devrik antevert
öne devrilme anteversiyon
öne do¤ru antegrat
önem magnitüt
önemli majör
önemsiz minör
önenzim zimojen
öngördürücü prediktif
öngördürücü prediktör
ön yukar› anterosuperiyor
örgen organ
örgen büyümesi organomegali
örgüt organizasyon
örnek model
örnek numune
örnek spesimen
örnek d›fl› atipik
örseleme travmatizasyon
örselemeyen atravmatik
örselenme, örseleme travma
örseleyici travmatik
örtüflme, biniflme sumasyon
örümcek parmak araknodaktili
örümceksi araknoit
örüntü patern
öykü hikâye
öz kan aktar›m› ototransfüzyon
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özantijen otoantijen
özantikor otoantikor
özba¤›fl›klan›m otoimmünizasyon
özba¤›fl›kl›k otoimmünite
özdefl idantik
özdefl küme koloni
özdefl kümelenme kolonizasyon
özdevinim otomasyon
özdevinim otomatizm
özdevinimli otomatik
özdirenç empedans
özekdoku parankim
özerk otonom
özerklik otonomi
özezer mazoflist
özgül spesifik
özgül olmayan nonspesifik
özgül özellik spesifikasyon
özgülleme spesifikasyon
özgüllük spesifisite
özgün orijinal
özgün, ola¤an tipik
özgünduyarl›k idiyosenkrazi
özifller otomatik
özifllerlik otomasyon
özifllerlik otomatizm
özkal›t›ml› homozigot
özsever narsist
özümleme anabolizma
özümleme asimilasyon
özümleme-yad›mlama metabolizma
özünden otolog
özüt ekstre
özütleme ekstraksiyon
özyama otogreft

- P -

parazit interferans
parça fragman
parça al›m› biyopsi

parça fraksiyon
parçac›k bas›nc› onkotik bas›nç
parçalanma lizis
parçalanma fragmantasyon
parmak kemi¤i falanks
parmakla dijital
pekifltirme konsolidasyon
pekifltirme rapel
Pelte jel
pencereleme fenestrasyon
peynir hastal›¤› bruselloz
peynirleflme kazeifikasyon
p›ht› koagulüm
p›ht› lifi fibrin
p›ht› lifi erimesi fibrinoliz
p›ht› t›kac› tromboemboli
p›ht› t›kac› trombüs
p›ht› t›kac› oluflmas› tromboz
p›ht›çözer tromboliz
p›ht›laflma koagülasyon
p›ht›laflma bozuklu¤u koagülopati
p›ht›laflma öncüsü prokoagülan
p›ht›laflt›ran koagülan
p›ht›laflt›r›c› tromboplastik
p›ht›l› toplardamar yang›s› tromboflebit
p›ht›önler antikoagülan
p›ht›yapar trombojen
potasyum azl›¤› hipokalemi
potasyum yüksekli¤i hiperkalemi
programlanm›fl göze ölümü apoptoz
protein ifleme proteinüri
puanlama, de¤erlendirme skorlama
püskürtü aerosol

- R -

rahatlat›c› palyatif
rastlant› random
rastlant›sal koinsidental
rastlant›sal randomize
rastlant›sal  seçim yöntemi randomizasyon
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ret rejeksiyon
ruhsal etkin psikotrop
ruhsal kökenli psikojen
ruhsal-bedensel psikosomatik

 - S/fi -

sabit ayr›lma fiks split
sabit çiftlenme fiks split
sabit konstant
sabitlenme fiksasyon
saçak fimbriya
saç›l›m sintilasyon
saçl› deri skalp
safra yolu yang›s› kolanjit
safras›z akolik
safras›zl›k akoli
sagun doktor
sa¤alt›c› küratif
sa¤alt›c› terapötik
sa¤da yürek dekstrokardi
sa¤kal›m sürvi
sa¤l›k araflt›rmalar› bilimi epidemiyoloji
sa¤l›k bilgisi hijyen
sa¤l›kl› hijyenik
sa¤r› kemi¤i sakrum
sakatlama mutilasyon
sak›nca kontrendikasyon
sak›ncal› kontrendike
sald›rgan agresif
salg› sekresyon
salg›lama sekresyon
salg›n epidemi
salg›sal hümoral
sal›n›m osilasyon
sanc› kolik
sanki ilaç plasebo
sanr› hezeyan
sap pedikül
sapak ba¤lant› fistül
sapakl›k anomali

sap›nç, sapma aberasyon
sapk›ngeçit flant
saplant› fiksasyon
sapl› doku flep
sapl› ur polip
sapma distorsiyon
sapma deviyasyon
sapm›fl aberan
saps›z sesil
sapt›r›c› spekülatif
sara, tutarga epilepsi
sar› benek makula
sar› plak ksantom
sar› topak ksantom
sar›l›k ikter
sarkma prolapsus
sarmal heliks
sarmal spiral
sarsaklama ataksi
sars›nt› komosyo
saydam transparan
saydam, yans› slayt
say› skor
say›sal dijital
sayr› hasta
sayr› bilimi patoloji
sayr›evi hastane
sayr›l›k hastal›k
sayr›msama konversiyon
sayr›msama hastal›k taslama
sayr›msama temaruz
seçenekli, seçenek alternatif
seçici selektif
seçicilik selektivite
seçim seleksiyon
seçmeli elektif
seçmeli opsiyonel
se¤irti tik
sempatik (sinir bilimi) sempatik
septum yoluyla transseptal
sergileme, sergi ekspozisyon
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serpilme diseminasyon
sert rijit
sertleflme skleroz
sertleflme konsolidasyon
sertleflme, sertlik endürasyon
sertlefltiren sklerozan
sertlik skleroz
ses bozuklu¤u disfoni
ses geçirimsizli¤i akustik empedans
ses korkusu fonofobi
ses yitimi afoni
sesötesi ultrason
sesötesi kayd›, sesötesi çizgesi ultrasonografi
sessel akustik
sessiz latent
seyirme fasikülasyon
seyreltme dilüsyon
s›çrama metastaz
s›çramal›, yay›l›ml› metastatik
s›k ifleme pollaküri
s›k› kompakt
s›k›nt› distres
s›k›flt›r›c› kompresör
s›kl›k frekans
s›n›flama, s›n›fland›rma klasifikasyon
s›n›r kontur
s›n›r limit
s›n›r marj
s›n›rda, s›ra d›fl› marjinal
s›n›rlama limitasyon
s›ra d›fl› egzantrik
s›rt dorsal
s›rt dorsum
s›rt-bel dorso-lomber
s›vak merhem
s›v› mayi
s›v› as›lt› emülsiyon
s›v› birikimi efüzyon
s›v› deste¤i hidrasyon
s›v› toplanmas› epanflman
s›v›, ak›flkan likit

s›y›r›c› abraziv
s›yr›k abrazyon
s›z›flma efüzyon
s›zma, süzülme infiltrasyon
silik yar› felç hemiparezi
silinme deplesyon
silinme delesyon
simgesel alegorik
sindirim bilimi gastroenteroloji
sindirim yolu d›fl› parenteral
sindirimsel peptik
sinir nervus
sinir a¤r›s› nevralji
sinir bilimi nöroloji
sinir donan›m› innervasyon
sinir gözesel nöronal
sinir hastal›¤› nöropati
sinir-kas nöromusküler
sinirsel nöral
sinirsel körlük amarozis
sinirsel, sinir kökenli nörojenik
sinirsizleflme denervasyon
sistol boyunca pansistolik
sistol d›fl› parasistol
sistol ortas› midsistolik
sistol öncesi presistolik
sistolü dolduran holosistolik
sivri bafl akrosefali
siyek içi intraüretral
sodyum natriyum
sodyumifletir natriüretik
sodyumlu ifleme natriürez
so¤anc›k bulbus
so¤uran absorban
so¤urma absorpsiyon
sol sinistra
solda yürek levokardi
soldaki sinistra
soluk alma inhalasyon
soluk alma inspirasyon
soluk alma inspiryum
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soluk borucu¤u bronfl
soluk borucu¤u dal› bronfliyol
soluk borucu¤u genifllemesi bronfliyektazi
soluk borucu¤u genifllemesi bronflektazi
soluk borusunu delme trakeotomi
soluk durmas› apne
soluk verme ekspirasyon
solukla çekme inhalasyon
solukla verme ekshalasyon
solukverim ekspiriyum
solunan madde inhaler
solunum respirasyon
solunum cihaz› respiratör
solunumsal respiratuvar
solutma ventilasyon
solutucu inhaler
solutucu respiratör
solutucu ventilatör
son nokta end-point
son verme, bitirme terminasyon
sonâdet, âdet kesimi menopoz
sonu görüm prognoz
sonu görümsel prognostik
sonuç skor
sorun problem
soy sufl
soyaçekim heredite
soyaçekimli herediter
soyde¤iflim mutasyon
soyde¤iflime u¤ram›fl mutant
soyde¤ifltirici mutajen
soyserim fenotip
soyserimsel fenotipik
soyulgan eksfoliyatif
soyyap› genotip
söyleyifl bozuklu¤u dizartri
su bas›nc› hidrostatik bas›nç
su geçimsiz hidrofop
su kayb› dehidratasyon
su korkusu hidrofobi
sucul, su geçimli, suçeken hidrofil

sulu kabarc›k vezikül
sulu, sudaki aköz
sulutorba hidrosel
sunum prezantasyon
sunum takdim
susuz anhidroz
sümük müsin
sümüksü mukoit
sümüksü müköz
sümüksü bez hipofiz
sümüksü bez yetersizli¤i hipopituitarizm
sümüksü salg› mukus
süngerimsi sponjiyöz
süre periyot
süreç proses
süregen kronik
sürekli kontinü
süreli yay›n periyodik
süreölçer kronometre
sürgünkeser antidiyareik
sürtünme friksiyon
sürtünme sesi frotman
sürüm versiyon
süzdürüm diyaliz
süzdürüm s›v›s› diyalizat
süzgeç filtre
süzme, süzülme filtrasyon
süzüntü filtrat
flah damar› karotis
flakak temporal
flafl›l›k heterotropi
fleker düflümü hipoglisemi
fleker hastal›¤› diabetes mellitus
fleker hastal›¤› diyabet
fleker hastas› diyabetik
fleker ifleme glikozüri
flekerdüflürür antidiyabetik
flekersiz fleker hastal›¤› diabetes insipidus
flekil versiyon
flekilsiz amorf
flerit bant
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flerit korda
flerit strip
fliddeti azalan dekreflendo
flifllik ödem
flifllik tumor
fliflman obez
fliflmanl›k obezite

- T -

taban fundus
taç damar koroner damar
tahrifl iritasyon
tak›m ekip
tak›m kit
takma protez
takma prostetik
tam komplet
tam olmayan inkomplet
tam olmayan subtotal
tam sa¤alt›m kür
tam t›kanma obliterasyon
tam, mutlak absolü
tamamlanmam›fl abortif
tamamlanmam›fl inkomplet
tanecik granül
tanecik, parçac›k partikül
taneciklenme granülasyon
tanecikli granüler
tanecikli akyuvar granülosit
tanecikli yumru granülom
tan› teflhis
tan› koydurucu patognomonik
tan›t›c› demonstratif
tan›tmal›k prospektüs
tansiyondüflürür antihipertansif
taraks› kas pektinet kas
tarama sintigrafi
tarih s›ras› kronoloji
tarih s›ras›yla kronolojik
tafl›nabilir mobil

tafl›n›m, tafl›ma transport
tehlikeli kritik
tek soliter
tek biçimli, tek flekilli üniform
tek çekirdekli mononükleer
tek de¤erli ünivalan
tek de¤iflkenli ünivaryant
tek devreli monofazik
tek eksenli üniaksiyel
tek kutuplu monopolar
tek kutuplu ünipolar
tek odakl› ünifokal
tek tek görülen sporadik
tek uçlu monopolar
tek yanl› ünilateral
tek yönlü laminer
tek yönlü ünidireksiyonel
tek yönlü ak›m laminer ak›m
tekli kromozom monozomi
tekli tedavi monoterapi
teksoylu monoklonal
temel esansiyel
temel bazal
temizlenme wash-out
tepe pik
tepe apeks
tepe, doruk, kafa tepesi verteks
tepke refleks
tepkesizlik arefleksi
tepki reaksiyon
tepkili, ay›raç reaktif
tepkililik reaktivite
tepkime reaksiyon
tepkimeye kat›lan reaktan
tepkisel reaksiyoner
terimler dizgesi, adland›rma terminoloji
terleme diyaforez
terleme perspirasyon
ters etki advers etki
ters konum situs inversus
ters, istenmeyen advers
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tersine itici kas›lma antiperistaltizm
tersiz anhidroz
testis yoklu¤u anorfli
tetikleme endüksiyon
tetikleyici presipitan
tez kötüleflen fulminan
t›bbi medikal
t›k sesi, ç›t sesi klik
t›kaç emboli
t›kaçlama, t›kaçlanma embolizasyon
t›kal› oklüde
t›kanma obstrüksiyon
t›kanma oklüzyon
t›kanm›fl oblitere
t›karca trombofili
t›kay›c› oklüder
t›kay›c› obstrüktif
t›kay›c› oklüzif
t›n›, titrem ton
t›n›msal tonal
t›pk› bas›m reprint
t›pk›efl klon
t›pk›efllem klonlama
t›rnak alt› subungual
tiroit bezinin ç›kar›lmas› tiroidektomi
titrek göz nistagmus
titreme tremor
titreflim rezonans
titreflim tril
titreflim vibrasyon
tok ses matite
tokluk postprandiyal
toplam, tam, tüm total
toplama harvest
toplanma konverjans
toplanma, birikme koleksiyon
toplant› salonu oditoryum
toplardamar ven
toplardamar genifllemesi varis
toplardamar içi intravenöz
toplardamar kesisi flebotomi

toplardamarc›k venül
toplu kümülatif
toplu çözümleme metaanaliz
toplu, ortaklafla kolektif
topluluk popülasyon
tortu sediment
tortulaflma sedimantasyon
toy sagun stajyer doktor
töre bilimi etik
törel etik
tutabilme kontinans
tutanak protokol
tutar›ks› epileptiform
tutçek forseps
tutu uptake
tutucu konservatif
tuzlu çözelti salin
tuzruhu hidroklorik asit
tükenme deplesyon
tüm göze azl›¤› pansitopeni
tümsekçik, yumrucuk tüberkül
tümüyle ç›kar›m ekstirpasyon
tür versiyon
türdefl homojen
türdefl yama homogreft
türdefl yama, homogreft allogreft
türemifl derivatif
türev derivasyon
türgen alel

 - U/Ü -

uç irileflmesi akromegali
uç kesimi ampütasyon
uç k›sal›¤› akromeli
uç, son terminal
uçlarda a¤r› akrodini
uçlarda morluk akrosiyanoz
uçucu inhalan
uçucu, buharlaflan volatil
uçuk herpes
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uluslararas› birim enternasyonal ünite
ur tümör
ura benzer tümöral
uyan›kl›k, tetikte olma, gözetim vijilans
uyargaç adaptör
uyar› impuls
uyar›, uyaran stimülüs
uyar›c› indüktör
uyar›labilirlik eksitabilite
uyar›m stimülasyon
uyar›m, bafllatma indüksiyon
uyarlama versiyon
uyarlama adaptasyon
uyarlay›c› adaptif
uyarma endüksiyon
uyarma eksitasyon
uydu satelit
uygulama biçimi rejim
uygulamal› pratik
uygulay›m teknik
uyku afl›r›l›¤› hipersomni
uykuluk timüs
uyluk kemi¤i femur
uyuklama letarji
uyuklama somnolans
uyum oryantasyon
uyum adaptasyon
uyum kompliyans
uyum akomodasyon
uyum, ahenk harmoni
uyumlu oryante
uyumlu konkordan
uyumluluk konkordans
uyumsuzluk disosiyasyon
uyuflma parestezi
uyuflmaz inkompatibl
uyuflturucu narkotik
uyutum hipnoz
uyutur hipnotik
uzaklaflt›rma repulsiyon
uzaklaflt›rma abdüksiyon

uzama ekstansiyon
uzama elongasyon
uzamsal spasyal
uzant› ekstremite
uzatan ekstansör
uzduyum telepati
uzlaflma konsensüs
uzman otorite
uzölçer, uzakl›kölçer telemetre
uzölçüm telemetri
uzun etkili retart
uzunlamas›na longitüdinal
üç devreli trifaze
üç eksenli triaksiyel
üç fazl›, üç devreli trifazik
üç köfleli triangüler
üçay trimester
üçe bir trigemine
üçgen trigon
üçgenimsi triangüler
üçleme triloji
üçlü triplet
üçlü triyat
üçlü erken vuru triplet
üçlü kromozom trizomi
üçlük triloji
üçte birlik tersil
üçüncül, üçüncü tersiyer
üçüz trigeminal
üçyaprakç›kl› triküspit
üfürüm murmur
üfürüm sufl
üreme-ifleme genitoüriner
üremesel genital
Üreteç jeneratör
üretici, üreten reprodüktif
ürüntan›tan reprezan
üst çene maksilla
üst deri epiderm
üst orta kar›n epigastriyum
üst, yukar› süperiyor
üye ekstremite



KARD‹YOLOJ‹ (YÜREK B‹L‹M‹) TÜRKÇE TER‹MLER KILAVUZU

72

- V -

var olan pozitif
varsan› halüsinasyon
varsay›m hipotez
vena kava arkas› retrokaval
verem tüberküloz
veri data
verici donör
verim performans
vitamin eksikli¤i avitaminoz
vurma perküsyon
vuru pulsasyon
vuru, at›m nab›z
vurufllu pulsatil
yad›mlama katabolizma

- Y -

ya¤ lipit
ya¤ dokusu adipöz doku
ya¤ uru lipom
ya¤ yüksekli¤i hiperlipidemi
ya¤s› lipoit
yak›nsama konverjans
yaklaflt›rma addüksiyon
yalanc› anevrizma psödoanevrizma
yalanc› kümeleflim psödoaglütinasyon
yalanc› tümör psödotümör
yal›t›k izole
yal›t›m izolasyon
yaln›zlaflt›rma izolasyon
yama greft
yan dal kolateral
yan e¤rili kamburluk kifoskolyoz
yana e¤ri omurga skolyoz
yanak içi bukkal
yanal pariyetal
yanal çap bipariyetal çap
yanay-dikey koronal
yandan görünüfl profil

yang› enflamasyon
yang› s›v›s› eksüda
yang› s›v›s› s›z›m› eksüdasyon
yang›giderir antienflamatuvar
yang›l› enflamatuvar
yan›ts›z, tepkisiz refrakter
yan›ts›zl›k tolerans
yank› eko
yank› veren ekojen
yank›lanma reverberasyon
yank›l› konuflma, yank›lama ekolali
yank›sall›k ekojenite
yanlaflma lateralizasyon
yans›ma refleksiyon
yans›t›c›, yans›taç reflektör
yans›tma projeksiyon
yans›z nötr
yapay protez
yapay artifisiyel
yapay sentetik
yapay ortamda in vitro
yapay yol kondüit
yap› strüktür
yap›lanma organizasyon
yap›lanm›fl organize
yap›laflt›r›m konfigürasyon
yap›m anabolizma
yap›m sentez
yap›msal anabolik
yap›m-y›k›m metabolizma
yap›fl›k parmakl›l›k sindaktili
yap›fl›kl›k brit
yap›fl›kl›k sinefli
yap›flkan, yap›flan adeziv
yap›flma adezyon
yap›flma kohezyon
yaprakç›k küspis
yaprakç›k küspit
yara ulkus
yara ülser
yara izi sikatris
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yara izi skar
yaralaflma ülserasyon
yararc› pragmatik
yard›mc› aksesuar
yar› alan görmezli¤i hemianopsi
yar› blok hemiblok
yar› ç›k›k subluksasyon
yar› geçirgen semipermeabl
yar› inme, tek yanl› felç hemipleji
yar› nicel semikantitatif
yar› saydam translüsen
yar›çap radyus
yar›k hiyatus
yar›k kleft
yar›lma laserasyon
yar›m ay semilüner
yar›m bafl a¤r›s› migren
yar›m daire semisirküler
yar›mca migren
yar›flmal› kompetitif
yaflam gücü, canl›l›k vitalite
yaflama döndürüm resüsitasyon
yaflamsal vital
yaflar viyabl
yaflarl›k viyabilite
yafldönümü klimakteriyum
yafllanma bilimi gerontoloji
yafll› geriyatrik
yafll› senil
yafll›l›k senilite
yafll›l›k bilimi geriyatri
yafll›l›kla ilgili geriyatrik
yatak yaras› dekübitus ülseri
yatar durum dekübitus
yatay horizontal
yatay, enine transvers
yat›flma remisyon
yat›flt›r›c› sedatif
yat›flt›r›c› trankilizan
yat›flt›rma sedasyon
yatk›n predispoze

yatk›nlaflt›ran predispozan
yatk›nl›k diyatez
yatk›nl›k predispozisyon
yavafl dolufl diyastaz
yavafl solunum bradipne
yavafl vuru bradikardi
yavafllama deselerasyon
yay kurvatür
yayg›n difüz
yayg›n ekstansif
yayg›n jeneralize
yayg›n prevalan
yayg›n sistemik
yayg›n damariçi p›ht›laflma dissemine intravasküler

koagülasyon
yayg›n ödem anazarka
yayg›nl›k oran› prevalans
yay›l›m difüzyon
yay›l›m metastaz
yay›lma diseminasyon
yay›lmac› invaziv
yay›lmayan noninvaziv
yayl›m atefli salvo
yedek rezerv
ye¤inleflme akselerasyon
ye¤inleflmifl akselere
yel romatizma
yelpaze spektrum
yelpik ast›m
yemek borusu özofagus
yemek borusu yoluyla transözofageal
yeni de novo
yeni sayr›k doku neoplazi
yeniden de novo
yeniden birlefltirilmifl rekombinan
yeniden birlefltirme rekombinasyon
yeniden canland›rma reanimasyon
yeniden da¤›l›m redistribüsyon
yeniden daralma restenoz
yeniden de¤erlendirme kontrol
yeniden düzenleme reorganizasyon
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yeniden eflzamanland›rma resenkronizasyon
yeniden etkinlefltirme reaktivasyon
yeniden giren reentran
yeniden girifl reentri
yeniden kanland›rma reperfüzyon
yeniden kireçlenme rekalsifikasyon
yeniden kurma reset
yeniden kutuplanma repolarizasyon
yeniden küçük giriflli mikroreentran
yeniden s›v›lan›m rehidratasyon
yeniden yap›land›rma rekonstrüksiyon
yeniden yolaçma rekanalizasyon
yenido¤an neonatal
yenilenim rejenerasyon
yenileyen rejeneratif
yer de¤iflim translokasyon
yer de¤iflimi transpozisyon
yerd›fl› ektopik
yerd›fl›l› heterotopik
yerd›fl›l›k ektopi
yerd›fl›l›k heterotopi
yerel lokal
yerel etkili hormon parakrin
yerel, bölgesel topikal
yerine konmufl redükte
yerine koyma redüksiyon
yerine koyma replasman
yerleflim lokalizasyon
yerleflme, girme angajman
yerleflmifl angaje
yerli natif
yetersiz kanlanma iskemi
yetke otorite
yetkili otorite
yetkin kompetan
y›¤›flan agregat
y›¤›fl›m agregasyon
y›¤›fl›mönler antiagregan
y›¤›flt›r›c› agregan
y›kama irigasyon
y›kama lavaj

y›kanma wash-out
y›k›c› destrüktif
y›k›c› pernisiyöz
y›k›l›m sekestrasyon
y›k›m katabolizma
y›k›m destrüksiyon
y›lanc›k erizipel
y›rt›k, y›rt›lma rüptür
y›rt›lma laserasyon
yineleme rekürens
yineleyen reküren
yineleyen repetitif
yitim delesyon
yiyesizlik anoreksi
yo¤un kompakt
yo¤un intensif
yo¤un masif
yo¤unlaflma kondansasyon
yo¤unlaflma konsantrasyon
yo¤unlaflm›fl konsantre
yo¤unluk dansite
yo¤unluk intensite
yo¤unlukölçer dansitometre
yok negatif
yok edim ablasyon
yoksunluk abstinans
yol, iz trase
yoz dejenere
yoz geliflim displazi
yoz geliflme distrofi
yozlaflma dejenerasyon
yozlaflt›r›c› dejeneratif
yönelim oryantasyon
yönelim kayb› dezoryantasyon
yönelimli oryante
yönlendirilmifl direksiyonel
yönlendirme manipülasyon
yöntem modalite
yöntem metot
yöntem bilimi metodoloji
yöntem protokol
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yöresel endemik
yöresel hastal›k endemi
yukar› flafl›l›k hipertropi
yumakç›¤›n süzmesi glomerüler filtrasyon
yumakç›k glomerül
yumakç›k yang›s› glomerülonefrit
yumru bulbus
yumru tofüs
yumru tuber
yumurtal›k over
yumurtams› alyuvar eliptosit
yumuflayarak soyulma maserasyon
yutak farenks
yutak arkas› retrofarengeal
yutak yang›s› farenjit
yutamama afaji
yutargöze fagosit
yutma güçlü¤ü disfaji
yuva nidus
yuval› loküle
yuvar›ms› globüler
yuvarlak ba¤›rsak solucan› askaris
yuvarlanma rulman
yüklenim kapasitans
yüksek kan bas›nc› hipertansiyon
yüksek yo¤unluk hipertoni
yüksek yo¤unluklu hipertonik
yükselme elevasyon
yükselteç elevatör
yükselteç amplifikatör
yükseltgenme oksidasyon
yükseltme amplifikasyon
yüksüz nötr
yüre¤e zararl› kardiyotoksik
yürek kor
yürek kalp
yürek kardiyak
yürek bilimci kardiyolog
yürek bilimi kardiyoloji
yürek büyümesi kardiyomegali

yürek damar› içi intrakoroner
yürek dizem düzeltimi kardiyoversiyon
yürek durmas› kardiyak arest
yürek geliflmezli¤i, yürek yoklu¤u akardi
yürek grafisi telekardiyogram
yürek güçlendirici kardiyotonik
yürek içi intrakardiyak
yürek içi katman› yang›s› endokardit
yürek kas› miyokart
yürek kas› gevflemesi diyastol
yürek kas› hastal›¤› kardiyomiyopati
yürek kas› kesisi kardiyomiyotomi
yürek kas› yang›s› miyokardit
yürek kas›l›m› sistol
yürek kas›l›msal sistolik
yürek kaynakl› kardiyojenik
yürek krizi miyokart enfarktüsü
yürek önü prekordiyal
yürek önü bölgesi prekordiyum
yürek yang›s› kardit
yürek yetersizli¤i kalp yetersizli¤i
yürek zar› perikart
yürek zar› aç›m› perikardiyotomi
yürek zar› ç›kar›m› perikardiyektomi
yürek zar› s›v› al›m› perikardiyosentez
yürek zar› yang›s› perikardit
yürek-akci¤er kardiyopulmoner
yürek-damar kardiyovasküler
yürekiçi katman› endokart
yüz fasiyal
yüz felci fasiyal paralizi
yüzde birlik sentil
yüzdelik persentil
yüzergen adsorban
yüzerme adsorpsiyon
yüzeyetkir sürfaktan
yüzeysel uygulama aplikasyon
yüzeysel, s›¤ süperfisyel
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- Z -

zamansal temporal
zar membran
zar geçiflli transmembran
zar›ms› membranöz
zarl› membranöz
zay›f filiform
zay›flama atenüasyon
zedelenme, bozulma hasar
z›t ilaç antidot
zihinsel, anlaksal mental
zincir kaskat
zonklay›c› pulsatil
zor do¤um distosi
zorlanma, gerilim stres
zorlant›l› kompülsif




	terimler kilavuzu
	terimler kilavuzu2

