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C
C

C1, C2, Cn
°

1. simbol chimic pentru carbon;
2. simbol pentru Coulomb;
3. abr. vertebr cervical sau r
respectiv , de ex. C5, C6;
4. abr. clearance.

cin

nervoas

cervical , urmat de cifra

simbolizarea genera iilor succesive de consangvinizare.

C

abr. grad Celsius.

C

1. abr. sânge capilar;
2. abr. (perimat) Curie.

c...

abr. prefix pentru centi.

Ca

simbol chimic pentru calciu.

CABRARE

(fr. cabra - capr ) pozi ie bipedal de scurt durat cu sprijin pe membrele
pelvine, având corpul aproape de vertical cu membrele toracice scoase din
sprijin i ridicate.

CACO...
CACOSMIE

prefix de origine greac având sensul de r u.
percep ia unor mirosuri dezagreabile.

CACOSTOMIE

(gr. kakos –
bucal .

CADAVERIC

(lat. cadaver - cadavru) care se refer la cadavru sau caracteristicile lui.

CADAVERIN

amin biogen care rezult prin decarboxilarea biogen a lizinei sub ac iunea
bacteriilor de putrefac ie asupra c rnii; este o diamin toxic , prezent în carnea
alterat i este rezistent la fierbere care determin efect hipertensiv.

CADAVRU VITELIN

zon de tranzi ie care înconjur discul germinativ la embrion.

CADMIU

metal de culoare alb asem

CADUC

1. (lat. caducus – care cade timpuriu); termen utilizat pentru definirea unor
forma iuni organice care se înlocuiesc definitiv, de ex. dinte caduc, (de lapte),
peri caduci etc sau periodic (coarnele cervideelor), penele în perioada de
pârlire etc.
2. termen folosit în cazul petalelor sau sepalelor care dup înflorire se scutur .
1. por iunea mucoasei uterine care se deta eaz i este expulzat dup na tere,
împreun cu placenta;
2. prin extensie, mucoasa uterin în timpul sarcinii.

CADUC

u, stoma - gur ) exhalarea unui miros dezagreabil din cavitatea

tor zincului.

CADUCEU

emblema corpului medical care, în antichitate; atribut a lui Hermes; este
reprezentat printr-un fascicul de be oare, surmontat de oglinda pruden ei, în
jurul c reia se afl r sucit arpele din Epidaur.

CAFEIN

(lat. caffeinum), sin. trimetilxantin , alcaloid derivat din xantin , con inut în ceai
i cafea; ob inut de asemenea prin sintez ; este un stimulent al sistemului nervos.

CAFEISM

intoxica ie cronic prin cafea sau alte produse de origine vegetal care con in
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cafein .
CAHEXIE

(gr. kakos – u, exis - stare), sin. ca exie, sl bire extrem cu consumarea tuturor
substan elor de rezerv , pân la atrofia muscular .

CAHEXIA APOAS

sin. fascioloz

Cal.

abr. calorie.

CALAMUS

1. (lat. calamus – trestie, toc de scris, fluier) tulpin aerian dreapt prev zut cu
noduri i internoduri având în interior o m duv spongioas (ex. plantele din
familia Cyperaceae i Juncaceae).
2. sin. tub, extremitatea inferioar a scheletului de sus inere a unei pene (tija),
scurt, cilindric, plin de solzi ori membrano i, fini, împlântat în piele în cea mai
mare parte.

CALATHIDIU

tip de inflorescen racemoas , caracterizat printr-un ax l it, pe care sunt fixate
numeroase flori, sesile, înconjurate de un involucru de bractee (ex la floarea
soarelui).

CALCANEU

(lat. calx-cis - lcâi) osul calcâiului, os tarsian situat în rândul întâi, înapoia
astragalului, tuberozitatea calcanean proeminând sub piele.

CALCEA CALULUI

(lat. Caltha laeta) plant peren din familia Ranunculaceae frecvent în mediile
umede (b i, mla tini, cursuri de ap ) care posed o tulpin ierboas , fistuloas
având frunze reniforme, cele tulpinale sesile, cele bazale pe iolate, con ine
alcaloizi, saponine, glicozizi, fiind toxic atât în stare verde cât i uscat , cele
mai sensibile fiind cabalinele i bovinele (gastroenterite i inflama ii ale
rinichilor).

inflama ia calcaneului.
CALCANEIT
CALCANEOASTRAGALIAN care se refer la calcaneu i astragal.
CALCANEODINIE
CALCANEONAVICULAR
CALCAR
CALCEMIE

durere în regiunea calcaneului.
care se refer la calcaneu i la osul navicular (sau scafoid) al tarsului.
roc din carbonat de calciu.
(lat. calx-cis - var + gr. (h)aima - sânge), prezen a fiziologic a calciului în
sânge, în plasma sanguin este distribuit sub trei forme: calciu ionizat, legat de
proteine, neionizat, frac iunea func ional activ o reprezint calciul ionizat, rol:
particip în excitabilitatea neuromuscular , în contrac ia muscular , coagularea
sângelui, activator de enzime (lipaze, fosfataze, A.T.P.-aza muscular etc),
concentra ia calciului sanguin, valori fiziologice: 8,5-11 mg% la om, 8,5-11,6
mg% la bovine, 7,6-11,9 mg% la suine, 9-12 mg% la ovine, 11,2-13,4 mg% la
cabaline i pân la max. 18 mg%

CALCIC

care se refer la calciu sau la carbonat de calciu.

CALCIFEROL

sin. vitamina D.

CALCIFICARE

(lat. calx + facio, feci, factum, facere – a face, a a eza, a depune s ruri de
calciu) sin. osificare, aport i fixarea calciului într-un esut f
apari ia de
osteoame; care a suferit o calcificare; ex. lipom calcificat.

CALCIFILIE

(lat. calx + gr. philein – a iubi) însu irea unor esuturi de a fixa s rurile de calciu.

CALCINARE

înc lzirea la ro u a unei substan e, din care se dore te eliminarea prin distrugere a
substan elor organice.

CALCINOZ

(lat. calx + osis tulburarea calciului) depozit de s ruri de calciu într-un esut (ex.
mu chi) sau în parenchimul unui organ (ex. rinichi).

CALCIPENIE

(lat. calx + penia cie) caren de calciu, care afecteaz
lichidele organice i tulbur procesele în care e implicat acesta.

CALCIPEXIE

(lat. calx + pexis - fixare) fixarea calciului în esuturi.

CALCIPRIV

(lat. calx + privus - lipsit) care se refer sau se datore te unei deficien e în calciu
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sau absen ei sale. ex. tetanie calcipriv .
CALCITERAPIE

(lat. calx + therapeia - tratament) terapia cu produ i care con in calciu.

CALCITONIN

sin. tirocalcitonin , hormon hipocalcemiant de origine tiroidian , cu ac iune
asupra osului i rinichiului i efect antagonist fa de parathormon. scade de
asemenea fosfatemia în sinergie cu parathormonul, structura calcitoninei extrase
din tiroida de porc este constituit din 78 de aminoacizi, între concentra ia
calciului i secre ia de calcitonin exist propor ionalitate.

CALCIU

1. corp simplu care constituie 3,64% din scoar a terestr ; în ordinea abunden ei,
este al cincelea element,
2. rurile de calciu insolubile din alimente ajunse în stomac, datorit pH-ului
acid, vor fi transformate în s ruri solubile (CaCl2) i astfel calciul va fi absorbit,
rata absorb iei va fi reglat de raportul cu fosforul, în cazul lipsei lui, calciul fiind
mobilizat de c tre esutul osos.
3. calciul joac rol important în formarea osului (unde se afl 99%) i din ilor, în
coagularea sângelui, în reglarea echilibrului acidobazic, în transmiterea
influxului nervos i în contrac ia muscular , metabolismul calciului, corelat cu
activitatea hormonilor paratiroidieni, vitaminelor D i cu cel al fosforului.

CALCIURIE

(lat. calx + gr. oyron - urin ) eliminarea urinar a calciului.

CALCIUPEXIE

(lat. calx + gr. pexis - fixare) fixarea calciului în organism.

CALCUL

(lat. calculus – piatr mic ) concre iune format în orice parte a organismului,
compus de obicei dintr-un nucleu de substan organic .

CALCUL BILIAR

calcul format în vezicula biliar sau în c ile biliare, prin depunerea de colesterol,
pigmen i i s ruri biliare.

CALCUL SALIVAR

sin. sialolit.

CALCUL SEMINAL

sin. spermolit.

CALCUL VENOS

sin flebolit.

CALCULOS

care se refer la calculi, care îi con ine. ex. pielita calculoas .

CALCULOZ

(lat. calculus + gr. osis - boal ) sin. litiaz , afec iune caracterizat de prezen a
calculilor într-un organ pe un traiect.

CALE

nume de ansamblu pentru o structur tubular prin care trec diverse substan e
organice, aer i pentru structuri care conduc un anume tip de influx nervos.

CALE DE ABORDARE

în chirurgie, traseul pe care-l urmeaz operatorul ca s ajung la organul vizat,
pornind de la piele i str tând diverse organe interpuse, pe care trebuie s le
traverseze.

CALICE

(gr. kalix – cup , ceaun) forma iune anatomica cu aspect de cup , forma iune de
colectare a urinii situat la nivelul papilei renale, în care se deschid porii urinari,
din unirea calicelor rezult bazinetul.

CALICIU

înveli ul extern al unei flori, alc tuit din frunzi oare verzi, denumite sepale;
sepalele unite între ele formeaz un gamosepal iar cele libere un dialisepal; au rol
protector.

CALICII MARI

conducte excretoare ale rinichiului formate prin reunirea a 2-4 calicii mici de
obicei în num r de trei i care se reunesc pentru a forma bazinetul.
segmentele ini iale ale c ilor excretoare ale rinichiului, în form de mici canale
membranoase care, prin extremitatea lor în form de pâlnie, se inser pe
circumferin a unei papile renale; prin cealalt extremitate se deschid într-unul din
marile calicii.
(lat. caliculus – cup mic ) forma iune anatomic cu aspect de cup mic .
esut care protejeaz conul de cre tere al r cinii; la licheni i mu chi, esutul
care înconjoar capsulele i provine din arhegon.
dup Caldwell, George W., 1834-1918; Luc, Henry, 1855-1925; opera ia

CALICII MICI

CALICUL
CALIPTR
CALDWELL-LUC
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(METODA)
CALENDULA
OFFICINALIS

Caldwell-Luc; metod chirurgical folosit în tratamentul sinuzitelor maxilare.
plant din familia Asteraceae, denumit popular G lbenea.

CALMANT

care atenueaz sau face s dispar durerea.

CALMAR

(lat. Loligo) cefalopode cu corpul alungit i ascu it i înot toarele scurte i
triunghiulare, cu gura înconjurat de zece tentacule, din care dou sunt late i
prehensile.

CALMETTE-GUERIN

v. vaccin B.C.G.

CALOMEL

(lat. Hydrargyrum chloratum) sin. clorura mercuroas , pulbere cristalin alb , cu
ac iune diuretic , purgativ i antiseptic .

CALORIE

(lat. kalor - ldur ) unitate de m sur a cantit ii de c ldur necesare pentru a
ridica temperatura unui gram de ap distilat de la 14,5°C la 15,5°C (caloria de
15°C) sau de la 19,5°C la 20,5°C (caloria de 20°C), denumit caloria mic sau
caloria - gram.

CALORIFIC

care se refer la c ldur . ex. puterea calorific .

CALORIFUG

se spune despre o substan r u conduc toare de c ldur care, în acest fel
protejaz o surs caloric sau împiedic pierderile de calorii.

CALORIGEN

care produce c ldur .

CALORIMETRIE

ansamblu de procedee care permit m surarea schimburilor calorice.

CALOTA CRANIAN

(fr. callote – mic bonet care acoper
superioar i rotunjit a craniului.

CALOS

corp, forma iune comisural de substan
cerebrale între ele.

CALOU

pierderi din greutatea vie a unui animal, exprimat în procente, în timpul
transportului, valoarea lui este reglementat pe specii de animale, durata i
distan a transportului.

CALOZITATE

(lat. callositas –
tur ) termen dermatologic pentru a denumi ingro ri
epidermice, cornoase, circumscrise, cu contur neregulat, traum mecanic
produs de jug sau ham, care duce la hipertrofia, inflamarea, cornificarea i
fisurarea pielii.

CALUS

care se formeaz pe suprafe ele r nite ale ramurilor i tulpinilor ca reac ie de
ap rare.

CALUS VICIOS

calus care fixeaz fragmentele unui os fracturat într-o pozi ie defavorabil
func ional, ca urmare a unei imobiliz ri incorecte sau a unui tratament inadecvat.

CALVI IE

(lat. calvities - chelie) sin. calvescen , absen a sau pierderea p rului de pe calota
cranian la om, impropriu termenul este folosit i la animale.

CAMALLANUS

viermi vivipari cilindrici nediviza i care paraziteaz tubul digestiv al pe tilor
dulcicoli sau marini.

CAMBIU

zon meristematic activ , situat în cilindrul central, care determin cre terea în
grosime a r cinii i tulpinii, producînd liber secundar i lemn secundar.

CAMBRIAN

prima perioad geologic
600.000.000 ani.

CAMELIA

(lat. Camelia sativa) plant introdus din America de Nord cu un con inut ridicat
de ulei i protein (40%).

CAMERA ANTERIOAR
A OCHIULUI

spa iu cuprins între iris i cornee, con inând umoarea apoas
prin intermediul pupilei, cu camera posterioar .

CAMERA POSTERIOAR
A OCHIULUI
CAMER

spa iul cuprins între iris i fundul globului ocular, con inând umoarea apoas .

alb care leag cele dou emisfere

din era paleozoic ; începe în urm

în anatomie spa iu închis, cavitate.
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CAMFORAT

produs cu miros aromatic p trunz tor, ob inut prin distilarea lemnului i scoar ei
copacului de camfor; este folosit ca revulsiv i stimulent local.
care con ine camfor sau care posed propriet ile sale.

CAMPIMETRIE

explorarea i determinarea câmpului vizual periferic i central.

CAMPAT

termen utilizat pentru a descrie la cal direc ia mai înainte a membrelor toracice i
mai înapoi a membrelor pelvine, fa de aplomb.

CAMPILOTROP

(despre un ovul) care este curbat, astfel c micropilul ajunge al turi de chalaz i
hil.
malforma ie care const în flexia permanent i ireductibil a unuia sau mai
multor degete.
sin. Helicobater pylori.

CAMFOR

CAMPTODACTILIE
CAMPYLOBACTER
PYLORI
CANABIS
CANABISM
CANAL ARTERIAL
CANAL ATRIOVENTRICULAR COMUN
CANAL CARPIAN
CANAL COLEDOC

CANAL COHLEAR
CANAL CISTIC
CANAL DEFERENT
CANAL EJACULATOR

pulbere ob inut din florile, frunzele i tulpinile uscate ale plantei Cannabis
indica.
intoxica ie prin diverse prepara ii pe baz de cannabis indica i mai ales prin
ha .
sin. canalul Botal.
malforma ie cardiac reprezentat prin prezen a unui orificiu auriculo-ventricular
unic i printr-o deschidere în peretele interventricular din apropierea acestui
orificiu.
canal osteo-fibros constituit de jgheabul anterior al carpului, închis fa de
ligamentul inelar anterior al carpului; permite trecerea tendoanelor flexorilor
degetelor.
segment al c ii biliare principale, format din unirea canalului hepatic comun cu
canalul cistic. traverseaz oblic peretele intern al celei de a doua por iuni a
duodenului, în care se deschide fie direct, fie prin intermediul ampulei Vater.
sin. labirintul membranos.
conduct biliar care asigur comunicarea vezicii biliare cu canalul hepatic,
constituind dup aceast unire canalul coledoc.
conduct cilindric îngust, cu peretele gros, care permite trecerea spermei; porne te
de la coada epididimului i duce la la punctul de jonc iune cu vezicula seminal ,
de unde se continu prin canalul ejaculator.
segment al c ilor spermatice care continu canalul deferent de la unirea sa cu
vezicula seminal în interiorul prostatei; se deschide în por iunea prostatic a
uretrei, pe partea lateral a Veru montanum.

CANAL EPENDIMAR

canal filiform longitudinal care se întinde pe toat în imea m duvei spin rii, de
la ventriculul al patrulea pân la ventriculul terminal; este situat în centrul
comisurii cenu ii.

CANAL EPIDIDIMAR

por iune a c ilor spermatice, între canalele eferente ale testiculului i canalul
deferent.

CANAL FEMURAL

teac fibroas format din aponevroza femural care cuprinde vasele femurale,
canalul prezint trei segmente: superior, mediu i inferior.

CANAL GALACTOFOR

fiecare din canalele excretoare ale laptelui, care pornesc dintr-un lob al mamelei
i ajung la mamelon.

CANAL GÄRTNER

forma iune tubular , prezent în mucoasa vaginal
reprezentând rudimente ale canalelor Wolf.

CANAL HEPATIC STÂNG

(lat. ductus hepaticus) ramura stâng
dreneaz lobul hepatic stâng.

CANAL HEPATIC DREPT

ramura dreapt a originii canalului hepatic comun, care dreneaz lobul hepatic
drept.

CANAL INGHINAL

intersti iu musculo-aponevrotic situat de fiecare parte, dreapt i stâng , a
por iunii inferioare a peretelui abdominal anterior; permite trecerea, la b rbat, a
cordonului spermatic, iar la femeie, a ligamentului rotund i constituie unul din
punctele slabe principale ale peretelui abdominal.
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CANAL LACRIMAL

conduct care aduce lacrimile din sacul lacrimal la meatul din cornetul inferior al
nasului; este compus dintr-un tub membranos con inut într-un canal osos, între
jghiabul lacrimal al osului maxilar i foseta lacrimal .

CANAL MEDULAR

cavitate osoas central care ocup , la adult, toat diafiza oaselor lungi, el
con ine m duva osoas .

CANAL MÜLER

forma iune embrionar par , care are o extremitate superioar care se deschide în
cavitatea celomic i o extremitate inferioar care ajunge pân la sinusul genitourinar, la femel canalele Müler formeaz oviductele, uterul i vaginul, iar la
mascul, utriculul prostatic.

CANAL OPTIC

canalul s pat în aripa mic a osului sfenoid i care con ine nervul optic i artera
oftalmic ; stabile te comunicarea între cutia cranian i orbit .

CANAL PANCREATIC
ACCESORIU

sin. canalul Santorini.

CANAL PANCREATIC

sin. canalul Wirsung, canalul colector principal al pancreasului.

CANAL PAROTIDIAN

sin canalul Stenon.

CANAL RAHIDIAN

conduct osos format pe toat lungimea coloanei vertebrale de succesiunea
orificiilor vertebrale, constituie înveli ul osos care protejeaz m duva spinal ,
meningele i r cinile rahidiene de la atlas i pân la sacru.

CANAL SACRAT

segmentul inferior al canalului rahidian constituit din orificiile vertebrale ale
pieselor sacrate, sudate între ele. în mod normal, se termin la extremitatea sa
inferioar la nivelul celei de a 5-a piese sacrate printr-o despic tur deschis spre
înapoi, jghiabul sacrat.
por iune dreapt tranhipodermic a canalului de eliminare a transpira iei.
canalul osteofibromuscular situat în spatele maleolei interne i coborând spre
planta piciorului; con ine tendoanele, nervii i vasele care trec pe aici din loja
posterioar a gambei spre plant .
cel mai voluminos dintre trunchiurile limfatice din corp, care dreneaz toate
vasele limfatice subdiafragmatice, cu excep ia unei p i a limfaticelor hepatice i
limfaticele p i supraombilicale a peretelui abdominal, î i are originea în
interiorul abdomenului, în spatele aortei, prin reuniunea a dou trunchiuri
limfatice lombare, la origine prezint câteodat o dilata ie numit cisterna
Pecquet.
por iunea canalicular comun aparatului genital i urinar, care la mascul este
reprezentat de por iunea uretral cuprins între orificiul ejaculator i meatul
urinar extern, iar la femele, por iunii cuprinse între meatul urinar i vulv
(vestibulul vaginal).
ansamblul a trei tuburi cilindrice, recurbate în potcoav , s pate în labirintul osos
al urechii interne i con inând cele trei canale semicirculare membranoase;
acestea au orientare diferit în spa iu: canalul anterior, vertical i perpendicular
pe axa stâncii temporalului; canalul posterior, vertical i paralel cu axa stâncii;
canalul extern, orizontal; canalele semicirculare joac un rol important în
men inerea echilibrului corpului.
sin. canalul mandibular, canalul de eliminare a secre iei salivare ata at glandei
submandibulare, prezentând orificiul de deschidere în cavitatea bucal la nivelul
plicei carunculare sublinguale în apropierea frâului limbii.

CANAL SUDORIPAR
CANAL TARSIAN
CANAL TORACIC

CANAL UROGENITAL

CANAL(E)
SEMICIRCULAR(E)

CANAL WHARTON

CANAL WOLFF

canalul mezonefronului sau rinichiului embrionar la vertebrate.

CANALIZARE

formarea unui canal, natural sau patologic; canal creat pe cale chirurgical pentru
drenajul unei r ni.

CANCER

1. termen general indicând variate tipuri de tumori maligne;
2. neoplasm de origine epitelial sau conjunctival .

CANCEROFOBIE

teama morbid de a fi atins de cancer.

CANCERICID

care poate distruge celulele canceroase.
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CANCERIGEN

care este capabil s produc degenerarea malign a esuturilor.

CANCERIFORM

care seam

CANCEROLOGIE

ramur a medicinei care se ocup cu studiul tumorilor maligne.

CANCEROS

care sufer de cancer

CANCEROSTATIC

care împiedic proliferarea
extensia cancerului.

CANCROID

epiteliom al pielii cu evolutie mai lent decât a cancerului.

CANDEL

unitate fundamental pentru intensitatea luminoas în sistemul interna ional de
unit i.

CANDI

hran pentru albine, format dintr-un amestec de miere i zah r, cu o consisten
tare, folosit în perioadele reci.

CANDIDA ALBICANS

gen de levuri din clasa Adelomycetes, care pot popula cavitatea bucal , traiectul
genito-urinar etc., provocând boala numit candidoz .

CANDIDOZ

afec iune generat de Candida albicans.

CANDIDURIE

eliminarea de Candida albicans în urin .

CANDIDID

erup ie cutanat de natur alergic datorat candidei.

CANIBALISM

1. abera ie comportamental întâlnit la unele specii de animale domestice, având
cauze nutri ionale, între inere necorespunz toare, claustra ie, etc.
2. abolirea instinctului matern, constând în devorarea produ ilor (mai ales la
scroafe),
3. ciugulirea i consumul esuturilor vii a congenerilor în cadrul sindromului de
pic la p ri,
4. abolirea instinctului matern i consumarea puilor ca urmare a unui stress
determinat de senza ia de fric la iepuroaice i vulpi.

CANICULTUR

sin. chinologie, cre terea câinilor.

CANIN

1. dinte, în num r de doi pe fiecare maxilar, situat bilateral, la dreapta i la
stânga incisivilor, între incisivul lateral i primul premolar.
2. care se refer la câine.

CANI IE

(lat. canus -

CANT

unghiul format de pleoapa superioar cu pleoapa inferioar la fiecare extremitate
a fantei palpebrale: cant intern în unghiul nazal; cant extern de partea temporal .

CANTER

sin. galop mic; alura cea mai lent i mai pu in obositoare de galop, în care calul
face un kilometru în 2'30".
(lat. canna – nai, trestie) instrument tubular, de calibre diferite, folosit pentru
introducerea sau extragerea de aer sau lichid din organism.
eminen osoas cu aspect sferoid, acoperit cu cartilaj, care particip la
formarea unei articula ii.
1. aptitudinea de a con ine, de a re ine sau a absorbi;
2. volumul interior al unui recipient destinat de a con ine lichide, gaze sau alte
materii;
3. aptitudine mental care permite în elegerea, studiul sau rezisten a fa de
suferin .
termen introdus de c tre Leger, unde valoarea nutritiv pentru pe ti a unei ape,
exprimat în bog ia organismelor care constituie hrana lor natural , se cunosc
zece valori: I-III ape s race cu pu ine organisme, IV-VI ape milocii cu relativ
numeroase organisme, VII-IX ape bune cu un mare num r de organisme i X,
ape foarte bune cu un num r excesiv de mare de organisme.
termen folosit în zootehnie care indic particularitatea pe care o manifest un
animal de a da produ i valoro i, indiferent de partenerii cu care este împerecheat.

CANUL
CAP ARTICULAR
CAPACITATE

CAPACITATE BIOGENIC

CAPACITATE
COMBINATIV

cu un cancer

celulelor canceroase i, prin aceasta, împiedic

runt) albirea sau depigmentarea p rului.
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GENERAL
CAPACITATE
COMBINATIV SPECIAL

sin. valoare de ameliorare special , particularitatea pe care o manifest un
animal de a da produ i valoro i, dac este împerecheat cu anumi i parteneri.

CAPACITATE DE
ÎNGR ARE

însu irea corpului animal de a câ tiga în greutate consecutiv îngr rii, este
exprimat prin sporul mediu zilnic, indicatorul cel mai des utilizat pentru a
eviden ia comportamentul de îngr are pe o perioad determinat sau pe toat
perioada îngr rii, al i indicatori mai pot fi: sporul absolut, sporul relativ i
intesitatea de cre tere.

CAPACITATE DE
VALORIFICAREA
HRANEI
CAPACITATE
INSPIRATORIE

însu irea organismului de a folosi cu eficien maxim hrana, factor condi ionat
de specie, ras , vârst , sex, valoarea nutritiv a furajului i forma lui de
administrare.
însumarea aerului curent i aerului complementar.

CAPACITATE MAXIM
DE REABSOR IE
TUBULAR
CAPACITATE MAXIM A
EXCRE IEI TUBULARE

cantitatea maxim dintr-o substan
timp de un minut.

care poate fi reabsorbit prin tubii renali în

cantitatea maxim dintr-o substan
cursul unui minut.

care poate fi excretat prin tubii renali în

CAPACITATE MOTRIC

totalitatea mi

CAPACITATE
PRODUCTIV

termen din zootehnie care indic produc ia care se poate ob ine de la un animal
într-o anumit perioad de timp i exploatare corespunz toare.

CAPACITATE
PULMONAR TOTAL

capacitatea total (4 litri), la care se adaug aerul rezidual (1,2 litri).

CAPACITATE
PULMONAR
UTILIZABIL LA EFORT

sin. volum expirator maxim pe secund

CAPACITATE
PULMONAR VITAL

volumul maxim de aer inspirat dup o expira ie for at sau volumul maxim de
aer expirat dup o inspira ie for at .

CAPACITATE
REZIDUAL
FUNC IONAL
CAPACITATE
SENZORIAL

cantitatea de aer con inut în c ile aeriene la sfâr itul unei expira ii normale.

CAPILAR

(lat. capillus - r) mic vas de sânge care conecteaz cele mai mici ramifica ii ale
arteriolelor cu cele ale venulelor sau cele mai mici vase limfatice.

CAPILLARIA

viermi din familia Capillariidae, clasa Nematoda, foarte sub iri care paraziteaz
în intestin sau în alte organe la p ri i mamifere

CAPILARECTAZIE

dilata ia capilarelor.

CAPILARIT

inflama ia vaselor capilare.

CAPILAROPATIE

boal care afecteaz capilarele.

CAPILARITATE

ansamblul propiet ilor tuburilor capilare, în raport cu lichidele con inute.

CAPILAROSCOPIE

sin. microangioscopie, examenul pe subiectul viu, cu ajutorul microscopiei, a
capilarelor cutanate sau a mucoaselor conjunctive.
re ea tubular protoplasmatic , care încastreaz sporii în corpii de fructifica ie la
unele ciuperci.
procedeu chirurgical destinat suprim rii unei cavit ii prin suturarea în mas a
pere ilor opu i.
care este în form de spiral .

CAPILITIUM
CAPITONAJ
CAPREOLAR

rilor pe care le poate face un animal.

totalitatea stimulilor i excita iilor lumii obiective sesizate de organism, aceasta
variaz cu specia: ierbivorele i p sarile datorit faptului c au ochii plasa i
lateral supravegheaz o zon mai mare (ex. 300° la g in ), îns imaginile se
suprapun (26° la g in ), la cal, datorit structurii ochiului, pe retina calului se
localizeaz concomitent obiective apropiate i îndep rtate, ceea ce permite o
bun supraveghere.
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CAPITUL
CAPSID
CAPSUL
CAPSULAR
CAPSULA ARTICULAR

tip de inflorescen racemoas simpl , caracterizat printr-un ax scurt, globulos,
cu flori numeroase, sesile.
înveli proteic al unei particule virale.
(lat. capsula – cutie mic ) teac fibroas care înconjoar un organ, o
neoforma ie, un proces morbid etc.
care se refer la o capsul , în special capsula articular sau capsula cristalinului.
înveli fibros care men ine în contact suprafe ele articulare i care se inser în
apropierea cartilajelor articulare ale celor dou oase în contact.

CAPSULA
BOWMAN-MÜLLER

forma iune care învele te glomerulul renal care marcheaz originea c ilor urinare
intrarenale

CAPSULA GLISSON

fibroasa proprie de acoperire subperitoneal a ficatului.

CAPSULA
MEDICAMENTOAS

înveli complet închis, de form ovoid , sferic sau cilindric , al c rei perete,
dup ingestie, se dizolv în interiorul tubului digestiv, eliberând astfel substan a
medicamentoas con inut .

CAPSULA
SCHWEIGGER-SEIDEL

forma iune oval , rigid i inextensibil care învele te por iunea terminal a
arterelor penicilate din splin (la câine, porc i p ri), cu rol în reglarea i
moderarea presiunii sanguine intrasplenice.

CAPSULA SINOVIAL

sin. punga sinovial , spa iu cavitar de clivare conjunctiv (primar
secundar ) plin cu sinovie, pungile sinoviale pot fi articulare sau subcutane.

CAPSULECTOMIE

excizia par ial sau total a unei capsule.

CAPSULIT RETRACTIL

retrac ie i îngro are a capsulei articulare a um rului, în special a por iunii
inferioare. reprezint o leziune caracteristic a um rului blocat.

CAPSULOLENTICULAR

care se refer la cristalin i la capsula sa.

CAPSULOPLASTIE

interven ie plastic efectuat asupra unei capsule articulare.

CAPSULOTOMIE

incizia unei capsule articulare sau a capsulei cristalinului

CAPTATIV

în psihiatrie, se spune despre un subiect care încearc s acapareze afec iunea
celor care îl înconjoar .

CAPTATIVITATE

tendin a instinctiv a oric rui copil mic de a- i însu i, din lumea exterioar , ceea
ce îl înconjoar , care se apropie de el sau care îl serve te. la adult, tendin a de a
iubi pe cineva de o manier exclusiv , posesiv i tiranic .

CARACTER(E)

termen introdus de Bateson în 1907, care se refer la expresia fenotipic a
ac iunii uneia sau mai multor perechi de gene alelice, genele asigur
poten ialitatea de a produce sau de a contribui la producerea unui anumit
caracter; caracterele pot fi autosomale când genele care alc tuiesc genotipul intr
în structura cromozomilor autosomali sau pot fi legate de sex cînd genele care le
determin intr în structura heterosomilor, dup felul în care este alc tuit
genotipul care coordoneaz apari ia unui anumit caracter, caracterele se grupeaz
în dou categorii: calitative i cantitative.

CARACTERE
CALITATIVE

acele caractere a c ror apari ie este coordonat de existen a unui genotip alc tuit
dintr-o singur pereche de gene alelice.

CARACTERE
CANTITATIVE

acele caractere a c ror apari ie este coordonat de existen a unui genotip alc tuit
dintr-un num r mare de perechi de celule alelice.

sau

CARACTERE DOBÂNDITE transmiterea la descenden i a varia iilor fenotipice ap rute la p rin i în timpul
vie ii, sub ac iunea factorilor de mediu.
CARACTERE SEXUALE

însu iri care definesc sexul unui individ.

CARACTER PARANOIC

sin. personalitate paranoic .

CARACTERISTIC
CARAPACE

tr tur predominant diferen iatoare a unei fiin e, lucru sau fenomen.
scut sau blindaj chitinos sau osos care îmbrac par ial sau total corpul unor
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CARANTIN

animale.
(fr. quarantaine – în jur de patruzeci) m suri luate de izolarea pe un anumit timp
a unor animale (sau oameni) suspecte de a fi contaminate de o boala contagioasa
egal cu cea mai lung perioada de incuba ie, pentru a preveni r spândirea
acesteia într-o zon sau unitate indemn .

CARBUNCUL

1. (lat. carbunculus – rbune mic) abcesul care se formeaz în antrax,
2. abcese subcutanate cauzate de stafilococi cu producere de necroza.

CARBOHEMIE

prezen a anhidridei carbonice în sânge

CARBOHIDRAZ

enzim specific care catalizeaz hidroliza glucidelor; a a sunt maltaza,
zaharaza, lactaza, amilaza, celulaza, pectinaza.

CARBOANHIDRAZ

anhidraz carbonic .

CARBOINHIBITOR

denumire dat acelor factori nervo i sau umorali care au ac iunea de r rire a
frecven ei b ilor cardiace.

CARBON

corp simplu, metaloid, care exist sub diverse forme: diamant, grafit, negru de
fum, c rbune; foarte r spândit în natur ca multipli compu i minerali, ca i
constituient al fiin elor vii.

CARBON
(OXID, MONOXID)

gaz incolor i inodor, unul din principalele componente ale aerului atmosferic,
este toxic datorit afinit ii sale pentru hemoglobin , dând na tere
carboxihemoglobinei compus mult mai stabil decât oxihemoglobina i care
diminu transportul oxigenului prin sânge.

CARBONAT

orice sare care con ine radicalul CO3, provenind dintr-un acid carbonic ipotetic.

CARBONATAT

care con ine carbon; termenul se folose te mai ales în leg tur cu lan ul unei
molecule organice format din atomi de carbon.

CARBONIC

care se refer la carbon, se spune mai ales despre anumi i deriva i ai s i.

CARBONIFER

penultima perioad geologic în era paleozoic ; începutul carboniferului se
situeaz în urm cu 300.000.000 ani; aceast perioad a fost caracterizat prin
ldur i climat umed, care au creat condi ii favorabile dezvolt rii unei vegeta ii
luxuriante, care s-a transformat în imense z minte de c rbune situate în stratele
terestre, formate în acea perioad .

CARBONIZARE

transformarea unui corp organic în c rbune, sub ac iunea c ldurii sau a acidului
sulfuric, în prezen a unei cantit i limitate de aer.

CARBOXIANGIOGRAFIE

procedeu radiologic care folose te ca mijloc de contrast gazul carbonic (CO2),
utilizat în radiocardiologie, precum i în studiul venelor suprahepatice sau
verificarea permeabilit ii anastomozelor portocave i splenorenale.

CARBOXIHEMOGLOBIN

pigment ro u aprins-zmeuriu, provenit din combinarea reversibil a
hemoglobinei cu oxidul de carbon. poate fi recunoscut prin spectrul s u de
absor ie caracteristic (o band în verde i o band în galben).

CARBOXILAZ

enzim care catalizeaz procesul de eliberare a CO2 din gruparea carboxilic a
unui acid organic.

CARBOXIPEPTIDAZA

enzim care catalizeaz o reac ie de carboxilare.

CARCINOGEN

sin. cancerigen.

CARCINOGENEZ

denumire generic pentru procesul de formare a tumorilor canceroase.

CARCINOM

tumoare malign a esutului epitelial.

CARCINOMATOS

care este de natura carcinomului.

CARCINOMATOZ

proces carcinomatos extins la mai multe organe sau pe o suprafa
tumori multiple.

CARCINOZ

sin. carcinomatoz .
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CARDIA

sin. ostium cardiacum; orificiul de comunicare dintre esofag i stomac.

CARDIAC

1. (gr. cardia – inim ) care este în leg tur cu inima, mu hi cardiac
2. suferind de o boal de inim .

CARDIALGIE

durere sau arsur localizat în regiunea epigastric , a cardiei; termen folosit
câteodat pentru a desemna o durere profund corespunzând regiunii cardiace.

CARDIOANGIOGRAFIE

sin. angiocardiografie

CARDIOCINETIC

care stimuleaz activitatea inimii.

CARDIODILATATOR

instrument destinat dilat rii cardiei în caz de stenoz sau cardiospasm.

CARDIOGRAF

aparat cu ajutorul c ruia se pot înregistra contrac iile inimii.

CARDIOGRAFIE

orice tehnic servind la înregistrarea contrac iilor cardiace, cu ajutorul unui
cardiograf; înregistrarea ob inut se nume te cardiogram .

CARDIOGRAM

curba inregistrat de un cardiograf.

CARDIOHEPATIC

care se refer la cord i la ficat.

CARDIOINHIBITOR

care inhib activitatea cardiac .

CARDIOKINETIC

sin. cardiocinetic.

CARDIOLIZ

rezec ia aderen elor pericardului la peretele toracal sau a celor stabilite între cele
dou foi e pericardice.

CARDIOLOG

medic specialist în bolile de inim .

CARDIOLOGIE

studiul inimii i al bolilor sale.

CARDIOMEGALIE

cre terea volumului cardiac.

CARDIOMIOPATIE

sin. miocardiopatie.

CARDIONECTOR (SISTEM) esutul nodal al cordului.
CARDIOPATIE

temen generic pentru bolile de inim .

CARDIOPILORIC

care se refer la cardia i pilor.

CARDIOPLASTIE

opera ie plastic practicat asupra cardiei, pentru a-i reda dimensiunile normale,
în cazul unei reduceri a diametrului s u sau în cazul unui cardiospasm.

CARDIOPLEGIE

paralizia mu chilor inimii.

CARDIOPULMONAR

care se refer la inim

CARDIORAFIE

sutura pl gilor inimii.

CARDIOREXIE

ruptura cordului.

CARDIOSCLEROZ

indura ia miocardului ca urmare a hipertrofiei esutului conjunctiv.

CARDIOSPASM

contrac ie spasmotic a por iunii terminale a esofagului.

CARDIOTOCOGRAF

sin. tococardiograf.

CARDIOTOCOGRAFIE
CARDIOTOMIE

sin. tococardiografie.
incizie chirurgical a inimii.

CARDIOTONIC

care cre te tonicitatea mu chiului cardiac.

CARDIOTOXIC

care exercit o ac iune toxic asupra cordului.

CARDIOTUBEROZITAR

care se refer la cardia i la marea tuberozitate a stomacului.

CARDIOVASCULAR

care se refer la cord i la vasele sanguine.

CARDINAL

(lat. cardo, cardinis – int , punct principal) parte important sau principal
(simptom cardinal, ac iune cardinal ).

i la pulmon.
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CARDIT

sin. pancardit , inflama ia celor trei straturi ale cordului.

CAREN

carena sternal sau creasta osoas asezat pe fa a extern a sternului la cele mai
multe pas ri.

CARENATE

grup de p

CAREN AT

1. despre orice organism lipsit de ceva necesar,
2. se spune despre un copil suferind de caren afectiv

CAREN

(lat. carrere – a lipsi) care se refer la o lipsa sau insuficien a în vitamine
(vitaminic ), microelemente (caren a mineral ), etc indispensabile a
organismului, se disting caren e primare, de aport i secundare, sau condi ionate
(legate de tulbur ri digestive, care reduc digestia sau absorb ia), st rile
fiziologice i patologice care m resc consumul.

ri, majoritatea bune zbur toare, la care sternul are caren .

CAREN

AFECTIV

tulburare psiho-somatic
familial.

CAREN

IMUNITAR T

sin. S.I.D.A. abr. C.I.T.E.

determinat

de o separare sau ruptur

în mediul

CARFOLOGIE

mi

ri dezordonate, involuntare, ale mâinilor unui bolnav care pare c încearc
prind fulgi imaginari sau care trage i respinge cuverturile f
r gaz. sunt
observate în cursul st rilor de delir i al bolilor febrile grave.

CARIE

(lat. caries - putrezire) osteit cronic cu distrugere i pierdere de substan .

CARIE DENTAR

distrugere localizat i progresiv a din ilor care afecteaz în primul rând
emailul, apoi dentina care este atacat de bacterii i poate ajunge la necroza
pulpei dentare.

CARIE OSOAS

1. complica ie post-traumatic cu caracter infec ios hipertoxic a esutului osos,
2. osteita cronic purulent .

CARIOCIT

(gr. karion – nuc , sâmbure, nucleu, kytos - celul ) celula nucleat din care ia
na tere eritrocitul.

CARIOCHINEZ

(gr. karyon + kinesis - mi care), sin. mitoz , diviziunea celulei cu transform ri în
structura nucleului caracterizat prin succesiunea a patru stadii: profaza,
metafaza, anafaza i telofaza.

CARIOCLAZIC

se spune despre o substan care poate leza nucleul celular i întrerupe mitoza.

CARIOCLAZIE

(gr. karyon + klasis - rupere) fragmentarea nucleului.

CARIOGAMIE

(gr. karyon + gamos –

CARIOGENE

substan e care determin apari ia de carii dentare.

CARIOGENEZ

(gr. karyon + genesis – na tere) procesul de formare i apari ia nucleului.

CARIOGRAM

sin. idiogram , reprezentarea diagramatic pe baza m sur torilor cromozomilor,
a cariotipului prin a ezarea cromozomilor în func ie de aspectul lor morfologic
pe categorii de m rime i form .

CARIOKINEZ

diviziunea nucleului celular în timpul mitozei.

CARIOLIMF

(gr. karyon + limpha – ap limpede) mediu de dispersie reprezentat de sucul
nuclear în care se g sesc dispersate particule constituite din nucleoproteide care
alc tuiesc cromatina.

CARIOLIZ

(gr. karyon + lysis – distrugere) dispari ia nucleului în urma unui fenomen de
necrobioz .

CARIOLOBAT

care posed un nucleu format din mai mul i lobi.

CARIOLOGIE

(gr. karyon + logos – vorbire, studiu) studiul structurii i func iilor nucleului.

CARIOPICNOZA

(gr. karyon + piknos – gros) condensarea cromatinei nucleare prezentându-se
puternic colorat .
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CARIOPLASMA

(gr. karyon + plasma – forma iune) substan alc tuind un sistem bicoloidal
format dintr-un mediu de dispersie i un mediu dispersat.

CARIOPS

tip de fruct caracteristic cerealelor; este uscat, indehiscent, monosperm, cu un
pericarp sub ire i concrescut cu s mân a.

CARIOREXIS

fragmentarea nucleului celular cu prilejul necrozei unei celule, gr un ele de
cromatin fiind diseminate în citoplasm .

CARIOTIP

totalitatea cromozomilor unui individ sau a unei specii dispu i într-un sistem
standard în ordinea m rimii descrescânde, perechea ei având dimensiunile cele
mai mari.

CARIOZOM
CARMINATIV

denumirea veche pentru granulele de cromatin în faza intercinetic .
medicament care favorizeaz expulzarea gazelor intestinale.

CARNASIER

1. molar plasat pe fiecare jum tate de arcad dentar , cu func ia de t iere la
animalele carnivore, precarnasiera i respectiv postcarnasiera sunt situate
înaintea i înapoia carnasierei.
2. sac pentru vânat.

CARNE

1. esuturile moi (în particular mu chii) ale corpului uman sau animal, prin
opozi ie cu scheletul, dur i rigid.
2. partea comestibil ob inut de la mamifere, p ri, pe ti, crustacee, molu te, în
urma sacrific rii sau vân rii, reprezentat de totalitatea musculaturii scheletului
împreun cu toate esuturile la care ader (vase, piele etc); carnea se clasific
dup con inutul în gr sime i modul de finisare în: carne slab , carne gras i
carne macr .
(eng. Dark Cutting Beef) sin. carne închis i lipicioas , starea anormal a c rnii
de vit caracterizat prin culoarea închis , aderen a mare i adezivitate, aceast
carne se folose te mai ales pentru mezelurile fierte.

CARNE D.C.B.

CARNE D.F.D.

(eng. Dark Firm Dried) sin. carne închis i tare, starea anormal a c rnii
caracterizat prin culoare închis , tare i uscat la palpare i degustare, aceast
carne nu se preteaz pentru fabricarea mezelurilor crude.

CARNE P.S.E.

(eng. Pal Soft Exudativ) sin. carne pal , moale i umed , stare anormal a c rnii
caracterizat prin culoare pal , consisten moale i exudarea apei de consisten ,
aceast carne pierde mult din greutate în timpul conserv rii, nu se conserv bine
i nu se poate folosi la ob inerea uncii sau semiconservelor, cel mai frecvent
aceast carne se întîlne te la rasele specializate, afectând regiunile cu carne
valoroas din carcas .

CARNIFICARE

parenchim pulmonar cu aspect de carne rezultând dintr-un proces de sclerozare si
condensare a tesutului; sinonim cu indura ia pulmonar .

CARNITIN

este acidul trimetil -amino- hidroxibutiric, constituient al mu chiului striat i al
ficatului.

CARNIVOR

animal care se hr ne te exclusiv cu carne.

CARNOZIN

dipeptid natural constituit din aminoacizii histidina i beta-alanina, este
prezent în mu chii mamiferelor având propriet i hipotensive.

CAROLI (MALADIA)

dilatare a canalelor biliare segmentare interhepatice.

CAROTENAZ

enzim care este implicat în hidroliza compu ilor carotenoizi; este folosit
albirea f inilor.

CAROTENI

provitamine A, din clasa polienelor cu catena de 18 atomi de carbon i 9 duble
leg turi, sintetiza i de c tre plante care exist sub form liber sau combinat cu
proteinele; beta-carotenul are cel mai mare randament în formarea vitaminei A,
transformarea petrecându-se în intestin în prezen a ezimei hidrolitice specifice
(carotenaza); în cantit i mici se poate g si i în organismul animal sub forma
gr similor de depozit, în corpul galben, în testicul etc.

CAROTENOIDE

sin. lipocromi, hidrocarburi nesaturate sau deriva i ai acestora, poliene, de
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culoare galben sau violet, foarte r spândite în natur , de origine vegetal , care
nu pot fi sintetizate de organismul animal, dar se g sesc în gr simea din lapte i
ou ; din aceat grup se disting: licopenele, carotenele, xantofilele etc., cu rol în
formarea vitaminei A.
CAROTID

(gr. karotides – a a ipi, a potoli ) fiecare dintre cele dou artere situate de o parte
i de alta a gâtului, arter principal cervicocefalic care este compus din
carotida comun i carotida extern , ambele pare.

CAROTIDIAN

care apar ine carotidei.

CAROTENAZ

enzim care afecteaz hidroliza compu ilor carotenoizi folosit la albirea f inilor.

CAROTINEMIE

prezen a proviaminelor A (caroteni) în sânge.

CARP

(lat. carpo – a rupe) regiunea carpien format din oase carpiene, ligamente,
tendoane, care se g se te între regiunea antebra ului i fluierului la animale sau
mâna la om.

CARPEL

structur din cadrul gineceului; reprezint organul sexual femel la plantele cu
flori; este alc tuit dintr-o parte bazal îngro at , numit ovar, în care se formeaz
ovulele prinse de placent , i o parte alungit numit stil, care poart o
termina iune l it , sau ramificat , stigmatul, receptiv pentru polen.

CARPIAN
CARPOCARPIAN
CARPOMETACARPIAN
CARPOCIFOZ
CARRION (MALADIA)
CARTILAJ

care se refer la carp.
care se refer la dou elemente distincte ale carpului.
care se refer la o forma iune de leg tur între regiunea carpian i metacarpian .
deforma ie în baionet a pumnului, de origine congenital .
sin. bartoneloz .
(lat. cartilago - zgârci) esut flexibil elastic i relativ solid care poate s r mân
toat via a în aceast stare sau reprezint forma ini ial a esutului osos; în
func ie de componentele structurale se disting cartilaje: elastice, fibroase i
hialine.

CARTILAJ ARITENOID

fiecare din cele dou cartilaje, drept i stâng care se articuleaz în partea lor
inferioar cu cartilajul cricoid i sunt locul de inser ie a corzilor vocale
inferioare.
sin. cartilaj de învelis, cartilaj de acoperire; strat de cartilaj foarte neted, care
acoper suprafe ele articulare, a c ror linie o urmeaz întocmai. are un dublu rol:
suprafa de frecare i organ elastic de transmitere a presiunilor.
fibrocartilaj al pavilionului urechii.

CARTILAJ ARTICULAR

CARTILAJ AURICULAR
CARTILAJ CORNICULAT

mic nod cartilaginos al laringelui, care prelunge te în sus i în untru cartilajul
aritenoid. sin cartilajul Santorini.

CARTILAJ COSTAL

prelungire cartilaginoas anterioar a fiec rei coaste.

unul din cele trei cartilaje impare, în form de inel, ale laringelui, situat în partea
sa inferioar .
CARTILAJ DE ACOPERIRE sin. cartilaj articular.
CARTILAJ CRICOID

CARTILAJ DE
CONJUGARE

sin. cartilaj diafizo-epifizar; band transversal de esut cartilaginos reunind
diafiza cu epifizele oaselor lungi i la nivelul c reia se efectueaz cre terea în
lungime a osului.

CARTILAJ DE ÎNVELI

sin. cartilaj articular.

CARTILAJ
DIAFIZOEPIFIZAR

sin. cartilaj de conjugare.

CARTILAJ EPIGLOTIC

unul din cele trei cartilaje impare ale laringelui, situat în partea sa anterosuperioar , posterior fa de cartilajul tiroidian.

CARTILAJ FIBROS

sin. fibrocartilaj.

CARTILAJ HIALIN

tip de esut cartilaginos, a c rei substan fundamental aparent amorf , este
foarte rezistent
i elastic . este cel mai r spândit din tipurile de esut
cartilaginos. constituie inelele traheei i bronhiilor, por iunile cartilaginoase ale

14

MIC DIC IONAR BIO-MEDICAL
Cristina R.T.
Eugenia Dumitrescu,
Teu dea V.,
Boboloac I
nasului, ale coastelor; acoper suprafe ele osoase la nivelul articula iilor.
CARTILAJ MIXT

esut cartilaginos a c rui substan
conjunctive i de fibre elastice.

CARTILAJ TIROIDIAN

cartilaj impar i median, situat în partea antero-superioar a laringelui, desupra
cartilajului cricoid i dedesuptul osului hioid. este format din dou lame laterale,
de form p trat unite prin marginea lor anterioar i care formeaz spre înainte
o caren ca un scut. aceast forma ie este mai dezvoltat la b rba decât la femei
i se nume te m rul lui Adam.

CARTILAJELE
LARINGELUI

ansamblul celor 11 piese cartilaginoase care constituie scheletul laringelui, i
anume: cele impare- cartilajele cricoid, tiroidian i epiglotic, iar cele cu so
cartilajele aritenoide, corniculate, cuniforme i sesamoide anterioare. se adaug
uneori dou cartilaje: sesamoid posterioar i interaritenoidian.

CARTILAJELE TRAHEEI

inele cartilaginoase incomplete, con inute în grosimea tunicii externe a traheei,
pe care o men ine astfel deschis circula iei libere a aerului. sunt în num r de 1620.

CARTILAJUL LATERAL
AL NASULUI

fiecare din cele dou lamele cartilaginoase triunghiulare, situate de o parte i de
alta a liniei mediane, pe fe ele laterale ale nasului, în partea inferioar a oaselor
nazale i deasupra aripilor nasului.

CARUNCULA
LACRIMAL

cut a conjunctivei, în form de mic con, u or ro cat, de în ime redus , destul
de vascularizat, situat la unghiul intern al ochiului.

CARUNCUL

(lat. caruncula – buc i de carne) forma ii mici cu aspect c rnos, sau de sfârc,
aparente pe piele sau mucoase (caruncul duodenal, lacrimal, lingual); forma iuni
care apar în uterul rumeg toarelor în timpul gesta iei.

CARUNCUL DUODENAL

sin. marea papil duodenal ; caruncula mare: excrescen conic situat pe fa a
intern a celei de a doua por iuni a duodenului, datorat ampulei Vater, în care se
deschid coledocul i canalul Wirsung, caruncula mic : mic escrescen conic
situat pe fa a intern a celei de a doua por iuni a duodenului, pu in deasupra
carunculei mari, în al c rei centru se deschide canalul Santorini. sin. mica papil
duodenal .

CARUNCULE
MIRTIFORME

mici escrescen e c rnoase situate împrejurul vulvei; reprezint
himenului dup prima na tere.

CARUNCUL UTERIN

forma iuni care rezult din gruparea mai multor cripte uterine prezente pe
endometrul rumeg toarelor, num rul fiind diferit în func ie de specie, m rimea
lor crescând de la vârful cornului uterin spre baza acestuia i în raport cu stadiul
gesta iei.

CASA (CUTIA)
TIMPANULUI

cavitate din ureche medie, situat între conductul auditiv extern în afar , de care
este separat prin membrana timpanului i înspre în untru urechea intern ; con ine
aer i comunic spre rinofaringe prin trompa Eustachio; înapoi se continu cu
cavit ile mastoidiene. este împ it în dou etaje: etajul superior, etajul inferior.

CASTANE

1. forma iuni cornoase pe fa a intern a membrelor calului la partea inferioar a
antebra ului i partea superioar a fluierului membrelor posterioare (la unele rase
de m gari i cai acestea pot lipsi), considerate vestigii filoevolutive
2. fructul castanului.

CASTELMAN (MALADIA)

tumor limfoid benign , cel mai adesea unic localizat în special în mediastin,
tumorile limfoide multiple pot complica infec iile cu virusul H.I.V.

CASTOR(EUM)

substan gras odorant secretat de glandele perineale la castor, cu utiliz ri în
farmaceutic i cosmetologie.

CASTORIN

nume dat uneori bl nurilor nedepilate de nutrie.
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CASTRARE

extirparea uneia sau a celor dou gonade la mascul (orhitectomie) sau femel
(ovariectomie), sau suprimarea func ionalit ii lor pe alte c i (ex. hormonal).

CASTRIX

sin. crimidin , derivat al pirimidinei utilizat ca raticid de ingestie pentru obolani,
foarte toxic pentru om i animale (DL50 = 1,25 mg/kg la obolan).

CA EXIE

(gr. kakos – u, exis – stare, dispozi ie), tulburare profund a tuturor func iilor
organismului care se caracterizeaz prin sc derea accentuat a greut ii
corporale, sc derea masei musculare, dispari ia esutului adipos, edeme i
astenie.

CA EXIE HIPOFIZAR

sin. boala Simmonds.

CA ET

form de ambalare a unui medicament care urmeaz s fie administrat per os, în
modelul unei mici cutii circulare, compus din dou capace îmbucate, de natur
papiracee i con inând substan activ în pulbere, care va fi pus în libertate în
stomac.

C.A.T.

abr. eng. Computerised Axial Tomography - tomografie axial computerizat ,
frecvent folosit în limbajul tomodensiometric.

CATA...

prefix de origine greac cu sensul de în jos i exprimând ideea de degradare, de
recul.

CATABOLISM

(gr. katabole - desfacere) ansamblul proceselor de metabolism intermediar care
realizeaz scindarea i degradarea metaboli ilor, catabolismul i anabolismul sunt
cele dou aspecte antagonice ale metabolismului care se afl într-un echilibru
fragil.

CATABOLIZANT

substan care stimuleaz
substan a celular .

CATACROTISM

neregularitate a pulsului, caracterizat prin u oare expansiuni arteriale survenind
dup ocul principal; se exprim cu u oare cro ete în partea descendent a curbei
sfigmografice.

CATAGENEZ

una din cele patru faze ale activit ii ciclice a foliculilor pilo i i anume faza de
oprire a cre terii fibrelor (evident la animalele care n pârlesc).

CATALAZ

enzim din clasa oxidoreductazelor, prezent în esuturile vegetale i animale i
care descompune peroxidul de hidrogen, format în cursul proceselor metabolice
în ap i oxigen, oxigenul eliberat este folosit de c tre celula vie i particip la
rirea presiunii de oxigenare a esuturilor mai pu in oxigenate.

CATALEPSIE

(gr. katalepsis - atac) stare organic general caracterizat prin suprimarea
sensibilit ii i motricit i caracterizat de o stare de u oar hipertonie muscular .

CATALITIC

care se refer la cataliz sau care o provoac .

CATALIZ

accelerarea unei reac ii chimice, datorit prezen ei în cantitate redus a unei
substan e (numit catalizator) care se reg se te neschimbat la sfâr itul reac iei;
procesele de cataliz din organism sunt produse de enzime.

CATAMENIAL

care se produce în timpul sau imediat înaintea menstrelor.

CATAMNEZ

informa ii ob inute dup încheierea tratamentului
evolu iei unei maladii i stabilirea unui prognostic.

CATAPLASM

(gr. kataplasma - aplicare) form de condi ionare medicamentoas de consistenta
stoas , care se aplic extern, în scopul degongestion rii esuturilor i
organelor, realizat dintr-o pulbere amestecat cu ap .

CATAPLAZIE

proces prin care unele celule pierd o parte din caracterele proprii f
întoarce la starea de celul primitiv .

CATAPLEXIE

pierderea brusc a tonusului muscular, mai mult sau mai pu in complet , urmat
de o c dere la p mânt, dar f
pierderea con tin ei, putând fi provocat de o
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emo ie vie.
CATAR

(gr. katarrhous - scurgere) forma cea mai simpl de inflama ie a unei mucoase,
înso it de apari ia unui exudat, hiperestazie i descuamarea celulelor epiteliale
(catar seromucos), urmat adesea de modific ri mucopurulente (catar
mucopurulent).

cu torsul unei pisici,
CATAR CU FREMISMENT (lat. catus – pisic , fr. cataire - vibra ii) care seam
senza ie tactil înregistrat la palparea cordului cu orificiile lezionate.
CATAR VAGINAL
INFEC IOS

sin. vaginit granuloas , afec iune contagioas , frecvent la animale, provocat
de factori multipli de natur incomplet cunoscut (viru i, factori igienici,
streptococi, fungi etc), care se manifest clinic prin vaginit , tumefac ie vulvar
i apari ia pe mucoasa vestibulo-vulvar a unor granula ii ce reprezint
hipertrofia foliculilor limfoizi din mucoas , afec iunea este în general abortiv i
urmat de sterilitate.

CATARACT

(gr. kataracta – cascada, katarrhactis – dere de ap ) afec iune a ochiului
caracterizat prin opacifierea cristalinului sau a capsulei sale.

CATARAL

care se înso

CATARCTIC

(gr. katharsis - purgativ) care exercit o ac iune purgativ .

CATARINE

antropoide caracterizate printr-un sept nazal îngust, cu coad neprehensil sau
lipsite de coad , omnivore, cu via arboricol sau terestr , cu 32 de din i i au
ciclu menstrual.

CATARSIS

metod psihologic prin care se ob ine trecerea în con tient a o serie de amintiri
nepl cute, refulate în subcon tient i care se afl la originea unui traumatism
psihic.

CATATERMOMETRU

instrument destinat determin rii vitezei curen ilor de aer din locuin e
ad posturi.

CATATONIC

care se refer la catatonie; care se g se te într-o stare catatonic .

CATATONIE

stare de fixare tonic persistent a corpului în anumite pozi ii, înso it de iner ie
i negativism.

CATÂR

hibrid rezultat din împerecherea unei iepe cu un m gar.

CATECOLAMIN

nume dat unui ansamblu de substan e înrudite, din familia aminelor, cu ac iune
simpaticomimetic : adrenalina i precursorii, epinefrina (levartenonul),
dopamina i metaboli ii s i.

CATEN

lan de atomi într-o molecul ; lan de molecule în polimeri care formeaz
macromolecule.

CATEPSIN

enzim intracelular proteolitic , prezent în ficat, splin i rinichi, care
descompune proteinele, activ în general dup distrugerea celulei, dintre care
cele mai importante sunt catepsina A (sau I), homospecific cu pepsina gastric
i catepsina B (sau II), homospecific cu tripsina.

CATETER

(gr. kathienai – a st bate de sus în jos) instrument tubular metalic, de cauciuc sau
material plastic, folosit pentru golirea de con inut a organelor cavitare.

CATETERISM

introducerea unor sonde în anumite organe cavitare cu scop explorator sau
terapeutic.

CATGUT

(eng. cat – pisic , gut - intestin) fir de sutura obtinut de obicei din intestin de
oaie, resorbabil în organism.

CATGUT ARGINTAT

catgut impregnat cu argint pt. a i se conferi o soliditate suplimentar .

CATGUT CROMAT

catgut impregnat cu trioxid de crom pentru a i se întârzia resorb ia.

CATION

(gr. kata – în jos, ion-ton – care merge) atom sau grup de atomi, având sarcin
electric pozitiv , ca urmare a pierderii unuia sau mai multor electroni, migreaz

te de secre ii abundente, seromucoase.
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spre polul negativ i se fixeaz în jurul catodului.
CATIONIC

care se refer la cationi, care îi con ine.

CATOD

(gr. kata + odos – drum, cale) electrodul prin care iese curentul electric de
conduc ie dintr-un mediu; electrodul negativ.

CATODIC

care se refer la, sau este produs la catod sau care provine de la catod.

CAUD

partea sub iat posterioar sau terminal a unui organism sau organ.

CAUDAL

(lat. cauda - coad ) termen pentru a indica un organ care se gaseste in apropierea
cozii sau o direc ie îndreptat spre coad .

CAUSTIC

(gr. kaystikos – fierbinte, arz tor) calitatea unor substan e de a ataca chimic
materiile organice i de a distruge esuturile animale prin arsur .

CAUSTICITATE

caracterul specific al unei substan e caustice.

CAUTER

(gr. kayterion – fier de c lcat) instrument utilizat pt. arderea esuturilor.

CAUTERIZARE

arderea unor tesuturi cu mijloace fizice (c ldur sau înghe ) sau chimice.

CAUZALGIE

sindrom dureros cu bogat component vegetativ prezent în special în urma
amput rii membrelor.

C.A.V.

abr. canal atrioventricular comun

CAVA

(lat. cavus - scobitur ) vena prin care sângele din corp se întoarce la inim .

CAVERN

(lat. caverna - vizuin ) termen generic pentru desemnarea unei cavit i.

CAVERNOS

1. care este în leg tur cu o cavern (ral cavernos, suflu cavernos).
2. structur cavernoas , structura unui organ erectil.

CAVERNUL
CAVICORNE

escava ie mic , ulceroas , ce se afl într-un organ.
(lat. cavus – scobit + cornu - corn) denumire atribuit subordinului Ruminantia
care înglobeaz animalele care au coarne cavitare fixate pe cepi oso i ai
craniului, care cuprinde bovinele, ovinele, caprinele, antilopele i gazelele.

CAVITAR
CAVITATE
CAVITATE ABDOMINAL

care se refer la o cavitate sau care se caracterizeaz prin prezen a unor cavit i,
în general de origine patologic .
spa iu gol sau cavitate situat într-o anumit regiune a corpului sau într-un organ.
vezi abdomen.

CAVITATE AMNIOTIC

cavitate delimitat de amnios.

CAVITATE BUCAL
CAVITATE COTILOID
CAVITATE GLENOID
CAVITATE MEDULAR
CAVITATE PELVIN

vezi gur .
cavitatea osului iliac, în care se articuleaz capul femural.
sin. glen .
sin. canal medular.
cavitate circumscris de micul bazin i p ile sale moi.

CAVITATE PERICARDIC

spa iul virtual cuprins între cele dou foi e pericardice i care poate deveni real în
cazul existen ei unui lichid la acest nivel.

CAVITATE
PERITONEAL

spa iul virtual cuprins între cele dou foi, peritoneal
i viseceral , ale
peritoneului i care poate deveni real în cazul existen ei unui lichid la acest nivel.

CAVITATE PLEURAL

spa iul virtual cuprins între dou foi pleurale i care poate deveni real în cazul
existen ei unui lichid.

CAVITATE TIMPANIC

sin. casa timpanului.

CAVITATE TORACIC

spa iul cuprins în interiorul toracelui limitat în partea inferioar de diafragm.

CAVITATE VESTIBULAR

sin. vestibulul bucal.

CAVOGRAFIE

radiografia unei vene cave care devine vizibil prin injectarea unui lichid opac la
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razele X.
CAVUM

sin. rinofaringe, în anatomie, numele dat unor cavit i.

CAZEINA

proteina care se g se te în lapte.

CAZEIOS

de natura sau consisten a brânzeturilor; format din cazeum.

CAZEUM

substan p stoas , albicioas sau de culoare galben , rezultat din necroza
masiv a esuturilor, în special în urma unor leziuni tuberculoase.

CAZUISTIC

totalitatea bolnavilor consulta i de un medic sau prezenta i la un dispensar sau la
un serviciu de consulta ii.

I BILIARE

ansamblul canalelor prin care trece bila în interiorul ficatului i în afara ficatului.

I URINARE

ansamblul anatomo-fiziologic care cuprinde calicele, bazinetele, ureterele, vezica
i uretra.
ldura eliminat din organism prin evaporarea apei la nivelul pielii i mucoasei
respiratorii, neutilizabil pentru înc lzirea aerului.

LDURA LATENT
LDURA SENSIBIL

ldura eliminat din organism prin convec ie, conduc ie i radia ie care poate fi
folosit pentru înc lzirea aerului.

LDURA UMED

mijloc utilizat pentru dezinfec ie prin utilizarea apei fierbin i, fierberii, vaporilor
de ap sub presiune.

LDURA USCAT

mijloc utilizat pentru dezinfec ia sticl riei, obiectelor metalice etc, cu aerul
înc lzit la 120 - 180°C în etuve.

LDURI

sin. estrus, unul din stadiile sexuale la femele, important pentru stabilirea
momentului optim al montei, caracterizat prin manifest ri specifice fiec rei
specii, în acest stadiu se constat modific ri la nivelul ovarului (foliculii ovarieni
maturi sau dehiscen i), modific ri la nivelul segmentelor externe ale aparatului
genital, modific ri de comportament (agita ie, apetit capricios, polidipsie,
excita ie sexual etc), sc derea produc iei i modificarea compozi iei laptelui.

PU E

acarieni hematofagi din clasa Arachnoidea care atac aproape toate speciile de
homeoterme nelini tindu-le i transmi ând numeroase boli, cele mai frecvente
pu e sunt întâlnite la p ri (Dermanysus, Argas) i Rhyphicephalus,
Dermacentor, Ixodes sau Haemaphysalis la mamifere.

RBUNE

maladie infecto-contagioas , comun omului i vitelor, datorat bacteridiei
rbunoase (Bacilus anthracis), ai c rei spori, foarte rezisten i, contamineaz
solul i diverse produse de origine animal . se descrie o form extern prin
trunderea bacililor la nivelul unei leziuni (pustul malign ) i o form intern
(c rbune gastro-intestinal sau pulmonar).

RNOS

care este format din carne

CÂMP

în anatomie, sin. arie, spa iul, suprafa sau regiune delimitat .

CÂMP AL CON TIIN EI

în psihologie, spa iul sau intervalul de timp perceput de un individ „aici i
acum”.

CÂMP OPERATOR

1. partea corpului care r mâne expus a a încât operatorul s poat ajunge la
organul vizat;
2. ervete sterile de pânz , care servesc la delimitarea, izolarea i protec ia
regiunii unde va fi practicat interven ia chirurgical .

CÂMP VIZUAL

întinderea de spa iu pe care o cuprinde privirea, ochiul r mânâd imobil.

C.B.O.

abr. Cererea Biochimic de Oxigen sin. eng. Biochemical Oxigen Demand; test
de evaluare a impurit ilor apelor uzate care analizeaz cantitatea de oxigen
folosit în oxidarea biochimic a materiei organice, într-o anumit perioad de
timp, la temperatur i în condi ii specifice.

cc.

abr. centimetrul cub.
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C.C.M.H.

abr. Concentra ie Corpuscular Medie în Hemoglobin .

Cd.

simbolul chimic pentru cadmiu.

cd.

abr. candel.

CEACÂR

se spune despre ochii care au irisul de culoare diferit la cei doi ochi.

CEAF

partea posterioar a gâtului, cuprinzând toate p
vertebrale.

CEAP DE MARE

sin. Scillatox, Scillaren, Ratinin, Scilla maritima, Urginea maritima, plant care
con ine glucozizi, scillirozida, scillaperina, scillatoxina, este utilizat ca raticid
(DL50 – 0,6 mg/kgc.), dar este slab toxic pentru om i animalele domestice.

CEBOCECAL

(gr. kibos – maimu , kefalis - cap) monstru cu zona orbitar modificat având
orbitele foarte apropiate i regiunea nazal nedezvoltat .

CEC

(lat. coecus - orb) prima por iune a intestinului gros la mamifere, cu aspect de sac
alungit, care se afl în fosa iliac dreapt , la cabaline, suine i iepuri pere ii apar
bosela ii datorit unor forma iuni specifice (tenii) sub form de benzi
longitudinale, la p ri exist dou cecuri voluminoase i alungite.

CECAL( )

care se refer la cec. ex. mucoasa cecal sau artera omonim .

CECITATE

orbire, abolirea total total a facult ilor vizuale.

CECITATE VERBAL

sin. afazie

CECOFIXARE
(CECOPEXIE)
CECOPLICATUR

fixarea chirurgical a cecului la peretele fosei iliace drepte. sin. tiflopexie.

CECOSTOMIE

deschiderea cecului la peretele abdominal.

CECOTROFIE

proces fiziologic caracteristic iepurilor care const din dubla circulare digestiv ,
în timpul nop ii iepurii consumând cecotrofele i asigurând o valorificare
superioar a substan elor nutritive din furaje.

CECUM

por iune de intestin care se g se te la trecerea de la intestinul sub ire la cel gros,
dezvoltat la animalele ierbivore, mai mic la carnivore i, pu in dezvoltat la om.

CEFALALGIE

cefalee; durere de cap.

CEFALEE

sin. cefalgie, durere de cap.

CEFALHEMATOM

la nou n scut, rev rsare sanguin între oasele craniene i periost.

CEFALIC

care se refer la cap sau la extremitatea unui os, extremitatea cefalic , nervi
cefalici etc.

CEFALIN

substan organic de constitu ie complex (în general lipide complexe ce con in
fosfor i azot), foarte asem toare lecitinelor, care se g se te în cantit i mari în
creier (13,7%), ficat (6,0%), rinichi (3,5%) i g lbenu ul de ou.

CEFALOCEL

(gr. kephale – cap, kele - tumor ) hernia tumoriform a unei p
nervos care are sediul în cutia craniana, prin deschiderea ei.

CEFALOHIDROCEL

(gr. kephale + hydro + kele) deformare la nivelul capului datorit acumul rii de
lichid cefalo-rahidian printr-o solu ie de continuitate a cutiei osoase sau datorit
lipsei de sutura a oaselor craniene.

CEFALOMEL

(gr. kephale + melos - membre) monstru prezentând un membru fixat pe cap.

CEFALOMETRIE
CEFALOPAG

ile moi situate în afara coloanei

opera ie care const în efectuarea unei cute longitudinale pe peretele cecului (cel
mai adesea prin invaginare), pentru reducerea unui calibru excesiv al acestui
organ.

i din sistemul

sur tori f cute asupra capului.
(gr. kephale + pageis - unire) monstru format din doi indivizi uni i de la nivelul
ombilicului având un singur cap; fa a ventral a unuia vine în contact cu
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marginea dorsal a celui de al doilea individ.
CEFALOPODE

(gr. kephale – cap, pus, podos - picior), clas (Cephalopoda) de molu te marine,
evoluate, cu capul delimitat i cu piciorul transformat în bra e (8-10 tentacule,
prev zute cu ventuze) situate în regiunea capului, cu ochi mari; în general corpul
este prev zut (calmarul) sau nu (sepia, caracati a) cu o cochilie.

CEFALORAHIDIAN

1. abr. L.C.R. - Lichid Cefalo Rahidian, lichid protector i drenator pentru centrii
nervo i aflat între piamater i arahnoid , inundând spa iile subarahnoidiene,
ventriculii cerebrali i canalul ependimar, rezultând dintr-un proces de filtrare la
nivelul plexurilor coroide.
2. care se refer la cap i la coloana vertebral .

CEFALOTOMIE

opera ia de decapitare, t ierea capului f tului în cadrul opera iei de fetotomie, în
cazul remedierii distociilor.

CEFALOTORACE

regiune a corpului format prin unirea capului cu toracele la clasa arahnide i la
clasa crustacee.

CEFALOTRIPSIE

strivirea capului f tului în cazul remedierii distociilor prin fetotomie.

... CEL

(gr. kele – tumoare, hernie, umfl tur ) sufix care denot o deformare cu aspect
tumoral care rezult dintr-o herniere a unui organ.

CELENTERATE

încreng tura Coelenterata de animale metazoare inferioare, c reia îi apar in
subîncreng turile Cnidaria i Ctenophora; sunt adaptate mediului acvatic, mai
ales marin; au o structur simpl , radiar , cu corpul format din dou straturi de
celule: ectoderm i endoderm.

CELENTERON

cavitatea gastrovascular la celenterate, care îndepline te rolul de cavitate
digestiv , circulatoare i pentru eliberarea ovulelor i spermatozoizilor; are un
orificiu buco-anal.

CELIAC

sin. coeliac, care se refer la cavitatea abdominal , ex. ganglion celiac, regiune
celiac .
sin. maladie celiac .
durere abdominal de tip nevralgic, situat la nivelul plexului solar, de obicei în
regiunea dintre extremitatea inferioar a sternului i ombilic, pu in la dreapta de
linia median .

CELIACHIE
CELIALGIE

CELIODINIE
CELIOSCOPIE
CELIOTOMIE
CELOBIOZ

sin. celialgie.
sin. laparoscopie, peritoneoscopie, examen vizual al cavit ii abdominale, cu
ajutorul unui endoscop, introdus prin peretele abdominal sau pe cale vaginal ,
prin fundul de sac Douglas.
sin. laparotomie.
diglucid cu caracter reductor constituit din dou molecule de -glucoz ,
reprezint unitatea diglucidic repetitiv din structura celulozei, sub ac iunea
celobiazei ( -glucozidaz ) secretat de flora digestiv a rumeg toarelor, ea este
scindat enzimatic în ozele componente.

CELOM

(gr. koiloma - cavitate) cavitate care apare in timpul dezvoltarii embrionului.

CELOSOM

(gr. kele + soma - corp) monstru care are fisurat peretele abdominal prin care se
produce eventra ia.

CELSIUS (GRADE)

sin. scar termometric ; în sistemul interna ional unitatea de m sur a
temperaturii, reprezint a suta parte din diferen a dintre temperatura ghe ii care se
tope te (ceea ce corespunde punctului 0) i cea a apei care fierbe la presiunea
atmosferic normal (care corespunde gradului 100).

CELULAR

care se refer la celul , care îi apar ine.

CELUL

(lat. cellula ru a), forma fundamental de organizare a materiei vii,
unitatea morfofunc ional a unui esut.

CELUL A

celula alfa v. Langerhans.
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CELUL APUD

celul endocrin originar din creasta neural , situat în tractul gastro-intestinal,
pancreas sau glanda tiroid , capabil de a capta una sau mai multe amine sau
precursorii lor, de a-i decarboxila i a elabora hormoni polipeptidici.

CELUL B

celul beta.

CELUL BAZAL
HERMANN

celule speciale care stau la baza corpusculului gustativ.

CELUL GERMINAL

celul care la maturitate este capabil s reproduc un organism în întregime;
sunt celule germinale agame ii sau sporii (produ i prin meioz i mitoz ) i
game ii (produ i prin meioz ).

CELUL HEPATIC

sin. hepatocit.

CELUL LE

form particular a unui leucocit sau monocit, care con ine o incluzie mare, de
culoare bazofil pal , precum i un nucleu periferic alterat, identificat de
Hargraves în sângele periferic sau frotiurile de m duv osoas provenind de la
bolnavii suferind de lupus eritematos acut diseminat; formarea celulelor se
datore te prezen ei în sângele bolnavilor a unor anticorpi care altereaz nucleii
celulari.

CELUL LEYDIG
CELUL MÜLLER

celulele intersti iale cu rol endocrin prezente în testicul.
celule mari, cu aspect special, relativ ramificat, înalte, de sus inere, care intr în
structura retinei.

CELUL MUSCULAR

sin. miocit, celul care intr în alc tuirea esutului muscular; are form alungit i
manifest însu iri de excitabilitate, conductibilitate i contractilitate; membrana
celulei musculare este denumit sarcolem .

CELUL NERVOAS
CELUL OSOAS

vezi neuron.
celul care intr în alc tuirea esutului osos; în formare celulele osoase denumite
osteoblaste, sunt paralelipipedice, apoi stelate i secret substan a fundamental a
esutului osos (oseina); celulele osoase adulte (osteocitele) de form ovoid
stelat , cu prelungiri citoplasmatice anastomozate, f
func ie secretoare, sunt
localizate în masa de substan fundamental , în cavit ile numite osteoplaste;
aceste cavit i sunt legate între ele prin canaliculele str tute de prelungirile
filiforme ale citoplasmei osteocitelor.

CELUL
PSEUDOSENZORIAL

celul din epiteliul senzorial care- i men ine caracterul epitelial primitiv (ex.
celulele gustative).

CELUL RETICULAR

vezi re eaua reticular .

CELUL SENZORIAL

1. un neuron care are procesele sale terminale conectate cu termina iile
senzoriale,
2. esut celular modificat sau în leg tur , adaptat pentru recep ia i transmiterea
excita iilor.

CELUL SERTOLI

elemente sinci iale cu rol trofic la nivelul tubilor seminiferi.

CELUL SEXUAL

sin. gamet, celule cu un set de cromozomi, caracteristic speciei, cu rol de a
reproduce organismul, din unirea a dou celule de sex opus rezult zigotul cu un
num r diploid de cromozomi.

CELUL SOMATIC

celul din esuturile corpului; este o celul diploid , având 2n cromozomi; rezult
din unirea la fecundare a dou seturi normale haploide n de cromozomi: un set
haploid de la p rintele femel, iar al doilea set haploid de la p rintele mascul.

CELUL

hematie aplatizat caracterizat printr-o dispozi ie în cocard a hemoglobinei
care îi d un aspect de int ; celulele int sunt frecvente în talasemie; se g sesc i
în anemiile hipocrome.

INT

CELUL UMBELIFORM

element celular superficial al epiteliului mixt din vezica urinar .

CELUL WIRCHOW

sin. osteocit sau celule osoase.
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CELULAZ

grup de enzime extracelulare, produse de ciuperci, bacterii, insecte i alte
animale inferioare, care hidrolizeaz celuloza.

CELULIT

1. (lat. cellula + itis - aprindere), inflama ia celulelor,
2. termen impropriu pentru procesele inflamatorii ale esutului adipos subcutanat
sau subperitoneal.

CELULO-ADIPOS

care se refer la esutul conjunctiv lax i la paniculul adipos care se g se te sub
piele.

CELULOLITIC

proprietatea unor bacterii sau protozoare care au capacitatea de a hidroliza.

CELULOS

care con ine cavit i sub form de alveole.

CELULOZ

poliglucid reprezentând scheletul membranei celulare, constituit din
policondensarea a 2000-10000 molecule de -glucoz , foarte r spândit în regnul
vegetal, insolubil în ap i în solven ii organici, rezistent la sucurile gastrice ale
omului i animalelor, degradat îns de simbion ii ruminali de la rumeg toare
care posed echipamentul enzimatic ( -glucozidaze) necesar pentru a o
transforma în glucoz asimilabil , care, ulterior va fi convertit în glicogen.

CEMENT

esut mineralizat care constituie înveli ul extern al r

cinii din ilor.

CEMENTOAME MULTIPLE sin. cementom gigant.
CEMENTOBLASTOM
BENIGN

neoforma ie odontogen benign , care este caracterizat prin depunerea unui strat
de pseudociment, localizat aproape totdeauna în jurul r cinii premolarilor sau a
unor molari.

CEMENTOM

tumor benign dezvoltat plecând de la cimentul dentar i având aspectul unei
mase dure.

CEMENTOM GIGANT

mas lobulat de cement dens, foarte calcificat, opac la razele X care apare în
mai multe puncte ale maxilarelor.

CENESTEZIE

(gr. koinos – comun, aisthesis – sensibilitate, senza ie), perceperea reflectând
propriul organism, senza ia vag a propriei existen e datorit sensibilit ii
organice care deriv din toate organele de sim , stare general „nepl cuta” sau de
„bine”, care rezult dintr-un ansamblu de senza ii interne.

CENOBIU

colonie de celule nediferen iate (vegetativ sau reproductiv); num rul celulelor i
aranjarea acestora sunt caracteristice unor alge.

CENOZOIC

er geologic actual care a urmat erei mezozoice; a început în urm cu circa 6070.000.000 ani i este subîmp it în urm toarele perioade: ter iar i cuaternar.

CENTESIMAL

care se refer la o diviziune într-o sut de p

CENTEZ

(gr. kentesis - în ep tur ) punc ia unei cavit i în scop de diagnostic sau de a
evacua un lichid i eventual a introduce un medicament.

CENTIGRAD

divizat în o sut de grade; a suta parte dintr-un grad.

CENTIGRAM

unitate de m sur egal cu o sutime de gram.

CENTILITRU

unitate de capacitate egal cu a suta parte dintr-un litru.

CENTIMETRU

a suta parte dintr-un metru

CENTIMOLAR

abr. 0,01m sau m/100, se spune despre o solu ie a c rei concentra ie este egal cu
a suta parte dintr-o solu ie molar .

CENTIMORGAN

unitate, în mod curent folosit în genetic pentru a m sura distan ele, aceasta
corespunde unui interval în care num rul mediu de încruci ri/cromatid ,
produse în timpul meiozei este de 0,01.

CENTINORMAL

abr. 0,01n sau n/100; se spune despre o solu ie a c rei concentra ie este egal cu
a suta parte dintr-o solu ie normal ,
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CENTRE GENICE

zone geografice delimitate, caracterizate printr-o mare abunden i varia ie de
specii vegetale înrudite i, respectiv, de genotipuri alc tuite din gene, care sub
influen a muta iei i a selec iei naturale au evoluat în acela i sens.

CENTRIFUG

care ine s se înmdep rteze sau s îndep rteze de centrul mi rii;
se spune despre un flux motor transmis dintr-un centru nervos spre un organ
periferic.

CENTRIFUGARE

separarea cu ajutorul for ei centrifuge produse printr-o rota ie rapid a unor
elemente de densit i diferite.

CENTRIFUG

aparat care permite dezvoltarea, cu ajutorul unei mi ri rotative extrem de
rapide, a unei for e suficient de active pentru a separa dou produse cu densit i
inegale.

CENTRIPET

care tinde s apropie sau s se apropie de centrul mi rii;
se spune despre influxul nervos transmis de la periferie c tre un centru nervos.

CENTRIOL

sin. centrozom, (gr. kentron, lat. centrum - centru) organit citoplasmatic care se
se te în apropierea nucleului celulelor animale i la unele plante inferioare ele
fiind implicate în formarea cililor i flagelilor i în formarea aparatului mitotic,
care dirijeaz migrarea cromozilor spre poli în timpul diviziunii celulare.

CENTRODESMOZ

(gr. kentron + desmos - band ) filament care leag doi centrozomi i particip la
fusul de diviziune celular .

CENTROMER

(gr. kentron + meros - particul ) locul unde, în timpul mitozei i al meiozei,
cromozomul se indoaie sub forma de cot putând fi asezat, fie la mijlocul
cromozomului, fie mai apropiat de o extremitate a sa.

CENTROZOM

corp granular a ezat lâng membrana celular ; reprezinta centrul cinetic al
celulei fiind format din centriol.

CENTRU

1. punct median al unei linii sau al unui spa iu oarecare;
2. regiune din S.N.C. c reia îi revine o func ie oarecare;
3. regiune din organism de unde porne te anumit decizie, comand .

CENTRU CELULAR

structur celular care determin polii celulei în timpul diviziunii nucleare.

CENTRU CLINIC
UNIVERSITAR

sin. C.C.U., ansamblu administrativ constituit pe de o parte dintr-un centru
spitalicesc regional precum i din una sau mai multe unit i medicale de
înv mânt.

CENTUR PELVIAN

totalitatea oaselor care leag membrele inferioare de coloana vertebral .

CENUROZ

(gr. koinos – comun, oyra - coad ) boal produs la oi prin localizarea în encefal
de larve Coenurus cerebralis, ale Taeniei multiceps din familia Taeniidae, clasa
Cestoda care paraziteaz la câine.

CERATA

(gr. keras - corn) cu referire la esutul cornos sau la animalele care au coarne.

CERCAR

(gr. kerkos - coad ) stadiu larvar prevazut cu coada al viermilor trematozi care se
dezvolta din sporocisti sau redii i se transforma în metacercari.

CERCETAREA FILIA IEI

în serologie, tentativa de a exclude o paternitate sau o maternitate prezumate prin
examenul diferitelor grupe i tipuri sanguine, la copil i la p rin i.

CERCI

pereche de apendice, simple sau articulate, cu rol senzorial, situate pe segmentul
posterior al abdomenului unor insecte.

CERCLAJ

procedeu de consolidare al unei fracturi prin unirea fragmentelor fracturate cu
ajutorul unor fire sau lame metalice;
procedeu terapeutic a prolapsului ano-rectal i redresarea lui prin aplicarea unor
puncte de sutur de jur împrejurul mucoasei.

CERCOMONAS

(gr. kerkos + monas – corp mic, unitate) parazit din clasa Flagelata; care
paraziteaz la cal i m gar, care pare a fi apatogen.

CEREBEL

(lat. cerebellum - creieru ), parte a encefalului care se afl dedesubtul creierului
mare în etajul inferior al cutiei craniene, creierul mic.
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CEREBELIT

inflama ia cerebelului de origine infec ioas sau datorit
neidentificate, care se manifest printr-un sindrom cerebelos.

CEREBELORUBRIC

care se refer la cerebel i la nucleul ro u i în special la fasciculul nervos care
leag aceste dou structuri.

CEREBELOS

care se refer la cerebel.

CEREBRAL

care se refera la creier, judecat , minte.

CEREBROM

(lat. cerebrum + gr. omos – lbatic, necopt) tumor localizat în creier format
din elemente nervoase (nevroglie, celule nervoase embrionare primitive,
prelungiri nervoase).

CEREBROMALACIE

(lat. cerebrum + malakia - moliciune) mortificarea i ramolirea unor por iuni din
creier.

CEREBROSCLEROZ

(lat. cerebrum + gr. scleros – dur + nosos - boal ) modific ri morfofunc ionale
produse de arterioscleroza cerebral .

CEREBROSPINAL

care se refer la creier i la m duva spinal .

CEREBROZIDE

lipide azotate nefosforate care con in în molecula lor i un glucid; cele mai
cunoscute sunt: cerazina, cerebrona (frenozina) i nervona.

CERIDE

sin. ceruri; lipide simple constituite din amestecurile dintre acizi gra i superiori
cu alcooli monohidroxilici superiori (ex. palmitatul de cetil); au rol protector a
suprafe elor organismelor animale i vegetale, ac ionând ca agen i anti-ap ,
rezistente la ac iunea agen ilor chimici i nu râncezesc deoarece nu con in acizi
gra i nesatura i; cei mai importan i reprezentan i sunt: lanolina, ceara alb i
galben de albine i cetaceul (sperman etul).

CERTIFICAT FINAL

certificat eliberat de medicul curant, în momentul îns
leziunilor produse de un accident de munc .

CERTIFICAT INI IAL

certificat redactat de medicul curant, în cazul unui accident de munc sau la
constatarea unei maladii profesionale.

CERULOPLASMIN

protein plasmatic care con ine cupru i care îi asigur transportul în organism;
concentra ia sa în sânge cre te în afec iuni hepatice i este sc zut în sindromul
nefrotic sau maladia Wilson.

CERUMEN

materie cu aspect gras, g lbuie, secretat de glandele sebacee din conductul
auditiv extern; acumularea sa în acest loc produce zgomote accesorii i reduce
acuitatea auditiv .

CERVICAL

(lat. cervix-cis - gât) din partea posterioar a gâtului; de la ceaf , în leg tur cu
gâtul.

CERVICALGIE

durere în regiunea gâtului sau por iunii cervicale a coloanei vertebrale.

CERVICARTROZ

artroza coloanei cervicale.

CERVICIT

(lat. cervix + itis - aprindere) inflama ie acut , subacut sau cronic a colului
uterin.

CERVICOAXILAR

care se refer la gât i la axil .

CERVICOBRAHIAL

care se refer la gât i la bra .

CERVICOCAPITAL

care se refer la gâtul i capul (extremitatea) unui os.

CERVICODIAFIZAR

care se refer la colul i diafiza unui os lung.

CERVICODORSAL

care se refer la gât sau regiune cervical

CERVICOLABIAL

care se refer la fa a vestibular (labial ) a coletului unui incisiv sau canin.

CERVICOLINGUAL

care se refer la fa a lingual a coletului unui dinte.

CERVICOOCIPITAL

care se refer la coloana cervical

CERVICOPEXIE

fixare chirurgical a colului uterin.
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CERVICOTOMIE

incizie practicat la nivelul gâtului; sau incizia colului uterin.

CERVICOTORACIC

care se refer la gât i la torace.

CERVICOVAGINAL

care se refer la colul uterin i la vagin.

CERVICOVAGINIT

inflama ia colului uterin i a mucoasei vaginale.

CERVICOVESTIBULAR

care se refer la fa a vestibular a coletului unui molar sau premolar.

CERVIX

sin. gât uterin, segmentul terminal al uterului cu aspectul unui tub fibrocartilaginos, de consisten elastic care asigur comunicarea dintre corpul uterin
i vagin; acesta este perfect închis în timpul gesta iei, în timpul ciclului sexual
fiind întredeschis, permi ând accesul spre c ile genitale ascendente.

CESTODA

clas de viermi parazi i, pla i, având ca tip retrospectiv Taenia.

CESTOIDEA

(gr. kestos – panglic , centur ), sin. plathelmin i, clas de viermi parazi i cu
corpul în form de panglic segmentat .

CETACEE

ordin (Cetaceae) de mamifere adaptate la via a exclusiv acvatic : balena,
delfinul, ca alotul .a., au corpul pisciform, membrele anterioare adaptate la înot,
un strat gros de gr sime sub tegument, iar puii se nasc în ap .

CETOACIDOZ

acidoz produs de acumularea corpilor cetonici în organism.

CETOGEN

produc tor de cetone; orice substan care poate produce corpi cetonici, în
speciali la diabetici în acidoz , sunt cetogeni unii aminoacizi i acizii gra i.

CETOGENEZ

ansamblul de procese metabolice care duc la sinteza în ficat de aceton
precursorii s i, acizii acetil-acetic i betahidroxibutiric.

CETOLITIC

care distruge corpii cetonici; care se refer la cetoliz .

CETOLIZ

distrugerea corpilor cetonici în esuturi.

CETON

orice derivat organic cu formula general R-COO-R, cea mai simpl ceton este
acetona.

CETONEMIC

nivelul corpilor cetonici în sânge.

CETONIC

care se refer la func ia ceton , care con ine o ceton sau posed propriet ile ei.

CETONURIE

excre ia corpilor cetonici prin urin .

CETOSTEROID

orice steroid care posed o func ie cetonic .

17-CETOSTEROID

fiecare din steroizi care posed o func ie cetonic din pozi ia 17.

CETOZ

cre terea num rului de corpi cetonici în sânge i urin .

CETOZURIE

prezen a cetozei în urin .

CEZARIAN

(lat. coedo, caesum, caedere – a t ia) opera ie prin care se extrage f tul pe cale
abdominal , în caz de distocie.

C.F.

în electrocardiografie, simbolul unei deriva ii unipolare precordiale, electrodul
indiferent fiind fixat pe membrul inferior.

Cg.

centigram.

C.G.M.H.

abr. Concentra ie Globular Medie în Hemoglobin .

Cgr.

abr. centigrad.

C.G.S.

abr. sistemul Centimetru - Gram - Secund .

CHABERTIA

parazit intestinal din familia Strongylidae ordinul Nematoda, care paraziteaz la
rumeg toare, denumit dup medicul veterinar Chabert (1737-1814).

CHAGAS (MALADIA)

sin. tripanosomiaza american .

CHALAZ

regiune situat la baza nucelei în ovulul plantelor cu flori.

CHALAZION

(gr. chalaza – bob de grindin , piatr mic ) inflama ie purulent a glandelor
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Meibohm la pleoape având aspect de tumorete.
CHARCOT (BOALA)

scleroza lateral amiotrofic .

CHARNLEY (OPERA IA)

1. tehnic de artrodez tibiotarsian sau a genunchiului, folosind un aparat
compresor în form de scar de a.
2. tehnic de artroplastie a coapsei, folosind o protez de o el care înlocuie te
capul femural excizat i o protez cotiloidian de material plastic.

CHAUFFARD

v. Minkovski Chauffard (boala).

CHAUSSÉ (INCIDEN A)

inciden e (II, III, IV) utilizate în radiologie pentru a pune în eviden
(urechea medie, urechea intern ).

CHEAG

1. mas de diverse forme i de consisten gelatinoas , produs prin coagularea
plasmei i a diferitelor elemente figurate.
2. compartiment al stomacului policompartimentat la rumeg toare
3. produs de origine alimentar folosit la prepararea brânzeturilor.

CHEAG SANGUIN

sânge coagulat, format din fibrin , în a c rei re ea sunt prinse trombocitele i
eritrocitele care îi dau culoare ro u- închis.

CHEFIR

produs alimentar ob inut din lapte, rezultat prin fermentarea alcoolic controlat
a lactozei sub ac iunea drojdiei Torula chefiri.

CHEIA

1. regiune de m cel rie de calitate inferioar care reprezint
genunchiului (cheia din fa ) i jaretului (cheia din spate),
2. baz osoas alc tuit din oasele carpiene i tarsiene.

CHEILIT

termen generic pentru leziuni de tip inflamator ale mucoasei buzelor.

CHEILOPLASTIE

opera ie prin care se urm re te refacerea unei buze.

CHEILORAFIE

sutura unei buze.

CHEILOSCHIZIS

sin. buz de iepure, prezentând o fisur median a buzelor.

CHEILOSTOMATOPLASTIE

orice interven ie de chirurgie plastic care se adreseaz buzelor i gurii.

CHEL

pereche de apendice anterioare adaptate pentru apucarea hranei, atac i ap rare;
este caracteristic subîncreng turii Chelicerata.

CHELAT

complex chelatic.

CHELATOR

capabil s formeze combina ii complexe cu ionii metalici.

CHELICERE

extremitatea unor membre la acarieni având forma de foarfece.

CHELODERMATIT

inflama ia membranei cheratogene a ongloanelor, în general la animalele
artiodactile (taurine, ovine, caprine, suine etc.)

CHELOID (KELOID)

(gr. kele – hernie, umfl tur , tumor , eidos – form , asem toare) tumoare
benign a pielii, fibroas alungit cu prelungiri radiculare, care apare adesea pe
locul unei cicatrice hipertrofice.

CHELONIENI

ordin (Chelonia) de reptile care cuprinde bro tele estoase; au corpul acoperit cu
un esut format din pl ci u oare, dermice i pl ci cornoase, epidermice.

CHEMONASTIE

mi care neorientat a organelor unor plante la un excitant indirect sau difuz.

CHEMORECEPTOR

sin. chimioceptor, organ de sim care r spunde la stimulii chimici.

CHEMOSENSIBIL

sin. chimiosensibil.

CHEMOSIS

(gr. chemosis, chaino - întredeschidere) infiltra ie edematoas , inflamatorie a
conjunctivei care formeaza un burelet circular.

CHEMOTROF

microorganism lipsit de clorofil
anorganice.

CHENOPODIN

sin. leucin , alcaloid toxic
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CHERATIN

(gr. keras, keratos - corn) substan
coarne, p r, piele.

proteic care se gaseste în special în unghii,

CHERATIT

(gr. keras + chiton + itis) inflama ia corneei.

CHERATODERMATOZ

(gr. keras + derma - piele) îmboln virea stratului cornos al pielii.

CHERATOM

(gr. keras + omos – necopt, s lbatic) îngro area stratului cornos al pielii.

CHERATOMICOZ

(gr. keras + mykes - ciuperc ) îmboln virea stratului cornos al pielii cauzat de o
ciuperc .

CHERATOSCOP

examinarea corneei în scopul aprecierii convexit ii ei cu ajutorul unui disc pe
care sunt desenate cercuri albe alternând cu cercuri negre.

CHERATOZ

(gr. keras + osis) afec iune cronic constând din îngro area peretelui cornos.

CHESON (MALADIA DE)

sin. boala scafandrilor; ansamblu de tulbur ri care se observ la scafandri i
muncitorii care lucreaz în chesoane cu aer comprimat, dup trecerea brusc la
presiune atmosferic normal , datorat form rii de bule de azot în sânge i
esuturi.

CHEYNE-STOKES
(DISPNEE)

dispnee ciclic format din trei faze: accelerare, apoi încetinirea ritmului
respirator, urmat de o pauz respiratorie; indic o insuficien a oxigen rii
centrului respirator.

CHIASMA

1. (gr. chiasma - încruci are) încruci area a dou forma iuni anatomice (nervi,
tendoane)
2. puncte de contact între cromozomii omologi, fiecare cromozom are dou
cromatide iar perechea cuprinde patru (tetrada cromozomial ).

CHIASMA OPTIC

zon din substan a alb a creierului, a ezat deasupra eii turce ti, unde cele dou
bandelete optice se alipesc i par s se sudeze, pentru a se separa din nou,
încruci ându-se par ial pentru a forma nervii optici.

CHICKEN-POX

sin. variola g inilor.

CICUTOXIN

substan toxic r inoas ob inut din Cucuta de ap (Cicuta virosa).

CHIL

suc rezultând din procesele digestiei intestinale care se absoarbe prin vasele
limfatice.

CHILIFER

vase limfatice care pleac din intestine i duc chilul.

CHILIFORM

care seam

CHILOPERITONEU

sin. ascit chiloas , rev rsarea de chil în cavitatea peritoneal .

CHILOPOIEZ

formarea chilului.

CHILOTORAX

sin. pleurezia chiloas ; rev rsarea de chil în cavitatea pleural , urmarea unei
perfora ii traumatice sau tumorale a canalului toracic,

CHILURIE

prezen a gr similor emulsionate în urin , caracterizat printr-o colora ie alb ,
ptoas a acesteia.

CHIM

1. (gr. kimos - umoare), sin. con inutul gastric; lichid gastric format din
alimentele care au suferit ac iunea salivei i sucului gastric.

CHIMIE

1. tiin a care trateaz despre compozi ia i structura intim a materiei, precum i
reac iile care au loc între elemente sau molecule, fie spontan, fie sub influen a
unor agen i fizici;
2. ansamblu de propriet i chimice ale unui corp simplu sau a compu ilor
organici sau minerali.

CHIMIOTAXIE

fenomenul de atragere sau de respingere a leucocitelor de c tre anumite substan e
de natur toxic .

CHIMIOTERAPIE

denumire generic pentru terapia prin substan e chimice.

CHIMISM

1. rela ie, activitate sau proprietate chimic ;

ochiului.
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2. ansamblul fenomenelor supuse legilor chimice.
CHIMISM GASTRIC

compozi ia sucului gastric, studiat
histamin ).

CHIMOGRAFIE

metoda de inregistrare a mi rilor unor organe care au aspect de unde, utilizând
in acest scop aparatul Röntgen.

CHIMOTRIPSIN

enzim de origine pancreatic , care produce degradarea unor proteine i care este
folosit în scop terapeutic pentru propriet ile sale antiinflamatoare.

CHIMOZINA

sin. labferment, renin , cheag; enzim proteolitic prezent în stomacul
animalelor tinere (în special la vi ei i miei), care are proprietatea de a precipita
proteinele din lapte, anume cazeinogenul sub form de cazeinat de calciu, i, în
acest fel, se favorizeaz scindarea enzimatic a acestor proteine.

CHINESTEZIE

(gr. kinein – a se mi ca, aistezis - senza ie) totalitatea senza iilor care reflect
mi rile corpului.

CHINOFOBIE

fric exagerat de câini.

CHIROMEGALIE

hipertrofie, mai ales în l ime, a uneia sau ambelor mâini.

CHIROPRACTIC

metod terapeutic constând în efectuarea diverselor manipul ri sau tratamente
mecanice asupra unor p i ale corpului, în special asupra coloanei vertebrale,
este numit uneori chiropraxie.

CHIROPRACTOR

persoan care execut chiropractica.

CHIROPTERE

ordin (Chiroptera) de mamifere adaptate la zbor: liliacul, vampirul .a.,
membrele anterioare s-au transformat în aripi membranoase, iar primul deget
serve te la ag at, ca i toate degetele membrelor posterioare.

CHIRURG

specialist în chirurgie.

CHIRURGIE

(gr. cheir – mân , ergon – lucrare, cheiroygia – lucru manual) parte a artei
medicale, ramur a terapiei care utilizeaza interven ia manual sângeroas sau
nesângeroas , direct sau înarmat cu instrumente.

CHIRURGIE PLASTIC
(SAU REPARATORIE)

partea chirurgiei care se ocup de opera ii destinate corij rii unei anomalii
congenitale sau c tate, a completa o pierdere de substan (cel mai adesea cu
ajutorul unei grefe), astfel încât s se restabileasc o form sau o func ie cât mai
apropiat de cea normal .

CHIST

forma iune vezicular sau tumoral , de origini diferite constituit dintr-un perete
organizat (de reac ie) i un con inut, de obicei fluid; se disting mai multe tipuri:
sero i, sero-sanguinolen i (post-traumatici), parazitari, ovarieni (foliculari), uni
sau pluriloculari, tumorali etc.

CHIST DERMOID

forma iune tumoral constituit dintr-o enclav epidermic con inând adesea
foliculi pilo i, glande sebacee i care se localizeaz cu predilec ie la extremitatea
extern a sprâncenei, la nivelul gâtului sau scrotului.

CHIST EPIDERMIC

chist tapisat de un epieliu pavimentos stratificat i umplut cu straturi de
cheratin , clinic, nu poate fi diferen iat de chistul pilar.

CHIST FOLICULAR

sin. chist pilar.

CHIST HIDATIC

tumor chistic format într-un organ (mai ales în ficat) prin dezvoltarea unei
larve de Taenia echinococcus.

CHIST PILAR

chist keratinizat, cel mai adesea unic i localizat în pielea p roas sau pe spate,
delimitat de straturi de celule epiteliale pseudo epidermoide i con inând un
material histologic amorf, poate atinge o m rime considerabil , ruperea sa poate
da reac ie inflamatorie puternic .

CHIST PROLIFERANT

v. chist epidermic.

CHIST RADICULAR

chist observat cel mai frecvent la nivelul maxilarelor, format din resturi epiteliale
ale ligamentului alveolodentar, datorit unei inflama ii urmat de necroza pulpei
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dentare.
CHIST SEBACEU

tumor cutanat de m rime variabil , con inând sebum.

CHISTECTOMIE

abla ia unui chist.

CHISTOGRAFIE

examen radiografi al unui chist dup injectarea unei substan e de contrast în
cavitatea chistic .

CHI

(sârb. ki ita - chi ) regiune corporal la animale cuprins între articula ia
buletului i coroana copitei sau a ongloanelor având ca baz anatomic prima i a
doua falang .

C.H.I.T.

abr. Clasificarea Histologic Interna ional a Tumorilor.

CHITIN

mucopolizaharid cu structur similar celei a celulozei, care constituie cuticula
insectelor i a crustaceelor; este scindat de chitinaz (chitaz ) i formeaz trama
de sus inere a crustei chitinoase la insecte, crustacee etc.

CHIURETAJ

zuirea cu chiureta a pere ilor din interiorul unei cavit i, pentru a îndep rta
unele neoforma ii sau alte esuturi în scop diagnostic sau terapeutic.

CHIURET

instrument, cel mai adesea în form de lingur cu margini t ioase sau rotunjite,
utilizat pentru cur irea interiorului unei cavit i a organismului (conduct
auditiv, uter) sau pentru a cur a un esut osos sau cartilaginos.

CHLAMIDIAZ
(CHLAMIDIOZ )

orice infec ie datorat microorganismelor din genul Chlamydia, trahom, ornitoz ,
infec ii genitourinare.

CHLAMYDIA

gen de microorganisme de form sferic , gram negative, apropiate bacteriilor,
precum i virusurilor, sunt patogene pentru diverse animale i om.

CHLOASMA

pete pigmentare cu contur neregulat, care pot apare pe fa
ales în cursul sarcinii (a a numita masc a gravidelor).

CHOANE

deschiderea posterioar a cavit ilor nazale.

CHOANOTENIA

parazit din familia Taeniidae, clasa Cestoda cu proglotele în form de pâlnie; se
se te în intestin la g ini i fazani.

CHOANICHTHYES

clas de pe ti, obi nuit marini, cu scheletul osos: (o parte sau în întregime); acest
grup a ap rut în devonian, dând na tere pe tilor crosopterigieni i dipnoi.

CHOPART
(ARTICULA IA)

sin. articula ia mediotarsian .

CHOREE (COREE)

afec iune nervoas caracterizat prin mi ri involuntare i neregulate, când
lente, când rapide, înso ite de hipotonie muscular i tulbur ri de coordonare.

CHRISTMAS (FACTOR)

factor de coagulare.

CHURG I STRAUSS
(ANGEITA)

angeit necrozant similar periarteritei nodoase, de care se distinge clinic prin
prezen a astmului hipereozinofilic sever, diagnosticat la bolnav deja de mai
mul i ani i care se complic periodic prin episoade de infiltrate pulmonare
labile.

CIANOCOBALAMIN

sin. vitamina B12.

CIANODERMIE

sin. cianoz .

CIANOFIL

care are afinitate pentru coloran i alba tri.

CIANOFITE
CIANOGEN

alge albastre; încreng tur cu o singur clas mic ; în citoplasm sunt r spândi i,
în principal, doi pigmen i: ficocianina, de culoare albastr , i clorofila de culoare
verde.
care produce cianoz .

CIANOTIC

(gr. kyanos - albastru) care se refer la cianoz : edem cianotic.

CIANOZAT

esut care are o culoare albastr -violacee, caracteristic cianozei; care prezint
cianoz datorita insuficientei oxigenari a sângelui.
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CIANUR

sare sau ester al acidului cianhidric, produs foarte toxic.

CIATOMASTIX

(gr. kyathos – cup , pahar, mastix - flagel), sin. Chilomastix parazit din familia
Retortamonididae, clasa Zoomastigophora care paraziteaz la om.

CIANURIE

emisiune de urin colorat în albastru, mai ales în urma administr rii unor
anumite substan e, cum este albastru de metilen.

CIBERNIN

substan produs de un esut i capabil s inhibe activitatea func ional a acelui
esut însu i, somatostatina este o ciberin , în lichidul foliculului ovarian exist o
ciberin care prezint o interac iune cu hormonul luteinic (LH), al c rui efect este
reversibil.

CICATRICE

proliferare de esut conjuctiv, ca rezultat final al vindec rii unei leziuni cutanate
care a atins dermul sau al unei leziuni infiltrate.

CICHORIUM INTYBUS

plant din familia Asteraceae, denumit popular Cicoare; are ac iune stomahic
i colagog .

CICLECTOMIE

excizia par ial a corpului ciliar.

CICLIC

1. termen utilizat pentru a desemna repetarea unor fenomene fiziologice la
intervale egale sau anumite intervale (ciclul sexual);
2. compu i chimici ale c ror formule au catene închise în form de cerc.

CICLIT

inflama ia corpului ciliar înso it de obicei de o inflama ie a irisului.

CICLODIENE

hidrocarburi ciclice clorurate cu activitate insecticid similar cu a D.D.T. i
H.C.H., extrem de toxice pentru om i animalele domestice, cele mai utilizate au
fost: aldrinul, clordanul, heptaclorul i toxafenul.
mi care circular a globului ocular.

CICLODUC IE
CICLOIDIE
CICLOPIE
CICLOPLEGIE

CICLOSPORIN
CICLOTIMIC

tendin patologic oscilând între excita ia euforic i depresie, ca form
accentuat a ciclotimiei.
monstruozitate constand in prezenta unui singur ochi prin unirea celor doua
globuri intr-o orbit .
paralizie total a musculaturi interne i externe a ochilor care sunt imobiliza i în
pozi ie mijlocie, cu pupilele în stare de dilata ie permanent ;
paralizie a mu chiului ciliar, responsabil de abolirea capacit ii de acomodare a
ochiului.
agent imunosupresor polipeptidic, produs de o ciuperc , acum ob inut prin
sintez , ac ionând selectiv asupra limfocitelor T, ciclosporina permite
combaterea eficace a fenomenelor de respingere a grefelor de organ.
care se refer la ciclotimie; care este afectat de ciclotimie.

CICLOTIMIE

constitu ie psihic prezentat printr-o alternan de excita ie maniacal
i
depresie melancolic ; în formele sale atenuate, poate trece aproape neobservat .

CICLOTOMIE

sec ionarea corpului ciliar.

CICLOTRON

accelerator al particulelor grele (protoni, deutroni), cu ajutorul c ruia un câmp
electric de frecven constant produce în mod repetat accelera ii sincrone de
particule care urmeaz o traiectorie circular , ciclotronul este utilzat în medicin
pentru producerea de markeri radioactivi, precum i în tratamentul unor forme de
cancer.

CICLOZ

mi carea protoplasmei în interiorul celulei.

CICLU

1. suit de modific ri care afecteaz un organism sau o suit de stadii diferite ale
unui fenomen, cu revenirea la punctul de plecare i o repeti ie indefinit ;
2. succesiune de fapte sau de fenomene care se produc într-o ordine i un interval
de timp determinat;
3. în fizic , serie complet a varia iilor de amplitudine prezentate de un fenomen
periodic;
4. în chimia organic , molecul sau grup de atomi care se prezint sub forma
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unui lan închis.
CICLU CARDIAC

sin. revolu ie cardiac .

CICLU CORI

circuit de reac ii biochimice prin care o parte din acidul lactic rezultat din
degradarea glicogenului, respectiv glucozei la nivelul esutului muscular este
tranferat pe cale sanguin la ficat unde va fi reutilizat la sinteza glicogenului;
energia neceasar pentru aceast resintez este furnizat prin oxidarea a 1/5 din
acidul lactic.

CICLU DE VEGETA IE

termen care define te perioada din cursul unui an când are loc procesul de
cre tere a unei plante, ini iat de obicei când temperatura mediului dep
te 5°C.

CICLU ESTRAL

ciclu reproductiv propriu femelelor matur ale majorit ii speciilor de mamifere,
care apare în absen a sarcinii; are o periodicitate de la câteva zile la trei sau patru
pt mâni.

CICLU ENTEROHEPATIC

traseu în cerc închis parcurs de unele substan e con inute în bil
unul din modurile de a regla nivelul lor în sânge.

CICLUL LITIC

ciclu vital la bacteriofagii virulen i care const din: faza de repaus sau de fag
matur, faza de absor ie sau de infectare, faza vegetativ sau de eclips , faza de
fag matur i faza de liz .

CICLU LIZOGENIC

ciclu caracteristic bacteriofagilor tempera i, al c ror ciclu vital, dup infectare,
poate determina fie lizarea rapid a bacteriei, fie trecerea bacteriofagului în faza
de profag (provirus) prin fixarea sa de cromozomul bacterian cu care se duplic
sincron; astfel ia na tere un clon bacterian purt tor al unui profag (fenomenul de
lizogenie); profagul poate trece spontan sau indus în stare litic , în urma c reia
poate prelua materialul din cromozomul bacterian, pe care, la o nou infec ie, îl
transfer într-un alt cromozom bacterian, determinând recombinarea materialului
genetic la bacterii.

CICLU MENSTRUAL
(ESTRAL)

ansamblul modific rilor periodice (la 24-28 de zile), prezentate de mucoasa
uterin i vaginal , care au loc de la pubertate i pân la menopauz i care se
datoresc hormonilor ovarieni.

CICLU OVARIAN

ansamblu de modific ri periodice ale ovarului, la femeia adult , între pubertate i
menopauz .

CICLU PARASEXUAL

sistem genetic care asigur recombinarea f
ciuperci, bacterii etc.).

CICLU SEXUL

sin. ciclu ovarian.

CICLU VITAL

etapele principale i procesele ce se petrec într-un organism, de la apari ia
acestuia i pân la na terea unor noi descenden i; corespunde vie ii individuale
sau ontogeniei.

CICLUL AZOTULUI

circula ia atomilor de azot în natur sub influen a transformatoare ciclic a
compu ilor azotului de c tre biosfer ; etapele principale sunt: fixarea, asimilarea,
amonificarea, nitrificarea, denitrificarea.

CICLUL KREBS

ciclul acidului citric descoperit de H.A. Krebs, laureat Nobel în 1953; reprezint
principala baz energetic a celulei i este asociat cu mitocondriile; reprezint a
doua etap în degradarea enzimatic a glucozei (dar i a lipidelor i protidelor) în
celula vegetal (prima etap glicolitic sau ciclul gluconic, const în fosforilarea
oxidativ a glucozei, transformarea glucozei în ester glucofosforic prin
transferarea unei molecule de acid fosforic din A.T.P. pe glucoz , cu eliberarea
de energie i formarea în final a acidului piruvic); în ciclul Krebs prin
decarboxilarea i dehidrogenarea acidului piruvic iau na tere diferi i acizi
organici, acetic, oxalilacetic, succinic, fumaric, malic; apoi prin dehidrogenarea
imediat a acidului malic se formeaz din nou acidul oxaloacetic i piruvic, care
permite reluarea întregului proces i descompunerea acidului acetic pân la CO2
si H2O.
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CICUTOXIN

substan r inoas foarte toxic a cucutei de ap (Cicuta virosa).

CIFOSCOLIOZ

devia ie dubl
lateral .

CIFOTIC

care se refer la cifoz ; care prezint cifoz .

CIFOZA
ADOLESCEN ILOR

sin. maladia Scheuermann.

CIFOZ

(gr. kyphos - curbat), sin. spinare de crap; devierea dorsal coloanei vertebrale cu
formarea unei convexit i în partea superioar la animale i posterioar la om.

CIL

1. p r al pleoapei;
2. expansiune citoplasmatic filiform a unei celule sau a unui microorganism.

CILIATE

clas (Ciliata) de organisme protozoare microscopice, unicelulare, prev zute cu
cili vibratili i un aparat nuclear format dintr-un nucleu mic, micronucleul cu
func ii sexuale i un nucleu mare, macronucleul cu func ii mai ales trofice (ex.
parameciul); reproducerea se realizeaz asexuat, prin diviziune binar
transversal , i prin conjugare, ce const dintr-un schimb mutual de micronuclei
între doi indivizi i care reprezint un început de înmul ire asexuat .

CILINDRAX

sin. axon, prelungirea neuronal , unic i neramificat , lipsit de corp tigroid, în
zona de deta are din pericarion observându-se conul de emergen .

CILINDRI URINARI

mulaje de materie proteic i de celule provenind din tubii urinari i care se
sesc la examenul microscopic în sedimentul urinar, în cazul unor afec iuni
renale.

CILINDRU CENTRAL

partea central a r cinilor i tulpinilor la plantele vasculare; se dezvolt din
plerom i const din esut conduc tor reprezentat de fasciculele lemnoase i
liberiene alternate sau grupate.

CILINDRURIE

1. prezen a de cilindri în sedimentul urinar;
2. debitul de cilindri renali în unitatea de timp.

CIM

tip de inflorescen cimoas , cu ramificare simpodial care se clasific dup
num rul axelor secundare i pozi ia acestora fa de axul principal: cim unipar
(ex. iris); cim bipar (ex. la gu a porumbelului); cim multipar (ex. laptele
câinelui).

CIMETIDIN

medicament sintetic utilizat în tratamentul ulcerului gastroduodenal.

CIMEX

(lat. cimex-cis – plo ni , p duche de lemn) parazit extern din familia Cimicidae,
clasa Hexapoda; tr ie te în ad posturile de p ri.

CINEANGIOGRAFIE

înregistrarea cinematografic a unui vas, dup injectarea unui produs opacifiant.

CINECARDIO-ANGIOGRAFIE

înregistrarea pe o pelicul cinematografic a imaginilor radiologice ale cavit ilor
cardiace i a marilor vase, dup opacifierea cu un mediu de contrast.

CINEMATIC

care se refer la mi care;
ramur a mecanicii care studiaz mi carea.

CINEPLASTIE
(CINEMATIZARE)

sin. vitalizarea bontului, cineplastic ; opera ie plastic prin care se modeleaz un
bont de amputa ie astfel încât s se utilizeze tendoanele musculare pentru a putea
folosi o protez articulat .

CINERADIOGRAFIE

sin. radiocinematografie.

CINEREU

(lat. cinereus – gri-cenu iu) forma iuni de culoare gri-cenu ie.

CINETIC

care se refer la, sau care se datore te mi

CINETIC

referitor la mi care; de mi care.

CINEZ

în fiziologie, orice mi care simpl sau complex , activ sau pasiv .

CINEZIE

termen utilizat pentru a descrie o mi care voluntar din organism.

CINEZIOLOGIE

studiul mi

a coloanei vertebrale, cu convexitate posterioar

rilor corpului uman.
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CINEZITERAPIE

tratament în care se practic diferite mi
segmente din corp.

CINGULUM

fascicul de fibre asociative, pe fa a intern a emisferelor cerebrale, care reunesc
lobul frontal cu lobul temporal, înconjurând corpul calos.

CINIC (SPASM)

sin. râs sardonic.

CINOFOBIE
(CHINOFOBIE)

team morbid de câini.

CIOC

1. (alb. ok – gura p s rii) aparatul de prehensiune i de mastica ie la p ri
format dintr-un înveli cornos care imbrac maxilarul i mandibula.
2. excrescen e osoase de obicei asociate cu durerea.
elementul cel mai extern din lan ul de oscioare aflat în cutia timpanului, el
cuprinde trei p i: capul, articulat cu nicovala, gâtul i mânerul, inclus în
membrana timpanului ale c rui vibra ii le transmite la nicoval .

CIOCAN

ri, fie active, fie pasive a unor

CIPERACEE

plante din familia Cyperacae (bumb ri , papur , pipirig) perene, erbacee care
vegeteaz pe terenurile ml tinoase, cu valoare nutritiv redus i gust acru,
determinând sc derea valorii nutritive a furajelor recoltate de pe aceste terenuri.

CIPRINIDE

cea mai r spândit familie de pe ti teleosteeni de ap dulce, din care fac parte:
crapul, caracuda, linul, pl tica, ocheana etc.; omnivori, fitofagi, cu corpul oval
alungit, turtit, acoperit cu solzi cicloizi, cu o singur aripioar dorsal .

CIRCADIAN

v. nictemer(al); care este caracterizat printr-o alternan de circa 24 h.

CIRCINAT

(lat. circinatus - circular) forma iuni sau leziuni elementare ale pielii cu aspect
de cerc.

CIRCULANT

care este în circula ie.

CIRCULAR

care aminte te forma unui cerc ex. amputa ie circular , mi care circular .

CIRCULAR DE CORDON lan format de cordonul ombilical când se r suce te în jurul gâtului fetal în
timpul sarcinii.
CIRCULA IA (MARE)

circuit sanguin care, pornind din ventriculul stâng prin aort , distribuie sângele
arterial tuturor esuturilor i organelor la nivelul c rora se efectueaz schimburile
nutritive i apoi readuce sângele venos în auriculul drept, prin intermediul
venelor cave superioar i inferioar .

CIRCULA IA
COLATERAL

circula ie compensatorie care se stabile te în urma obstruc iei unui vas sanguin
principal, prin dilatarea vaselor secundare care asigur astfel irigarea teritoriului
corespunz tor.

CIRCULA IA
PULMONAR

circuit al sângelui care, trimis de ventriculul drept prin artera pulmonar , revine
în auriculul stâng prin venele pulmonare, dup ce trece prin pulmoni unde s-a
înc rcat cu oxigen.

CIRCULA IE

1. mi care regulat i continu care se efectueaz dup un circuit determinat;
2. în limbaj curent, circula ia sanguin .

CIRCULA IE (MIC )

sin. circula ia pulmonar .

CIRCULA IE
EXTRACORPORAL

tehnic folosit în opera iile pe cord deschis, de a devia provizoriu sângele în
afara organismului, astfel încât s asigure continuitatea irig rii sanguine, f
ca
sângele s mai treac prin inim sau pl mâni; sângele venos prelevat înainte de a
se înapoia în inim este f cut incoagulabil i este men inut la temperatura
corpului, apoi se reoxigeneaz i se injecteaz în vasele mari care duc la inim .

CIRCULA IE GENERAL

sin. circula ie (marea).

CIRCUMCIS

care a suferit circumcizia.

CIRCUMCIZIE

(lat. circum – în jur, în cerc, caedo-ere –
incizie circular .

CIRCUMDUC IE

mi care circular , activ sau pasiv , în jurul unui punct sau axe fixe, cum ar fi a
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ochilor, a unui membru sau a mandibulei.
CIRCUMFLEX
FEMURAL (ARTERA)

arter deta at din trunchiul principal arterial din zona femurului, p trunzând
printre mu chi într-un traiect variat; se disting: circumflexa femural , cranial ,
caudal , lateral i median .

CIRCUMFLEX
HUMERAL (ARTERA)

artera desprins direct sau indirect din trunchiul arterial principal din zona
articula iei scapulo-humerale, distingându-se artera circumflex humeral ,
caudal i cranial .

CIRCUMVOLU IE

(lat. circumvolvo-vi-utum – a se învârti în jurul) termen generic pentru definirea
cutelor sinuoase de la suprafa a emisferelor cerebrale.

CIRI

prelungiri filamentoase lungi, tentaculiforme aflate pe suprafa a unor animale,
cirii sunt prev zu i cu mu chi, care se pot contracta sau alungi i sunt de natur i
dimensiuni diferite, servind ca organe de respira ie i tactile, de prindere a hranei,
de copula ie, de fixare; pot fi întâlni i de asemenea, la pe ti i insecte.

CIRIPEDE

subclas (Ciripedia) de crustacee marine, alc tuit din specii sedentare, fixate
sau parazite; picioarele fiind adaptate la prinderea hranei s-au transformat în ciri.

CIROZ

1. (gr. kirrhos – galben-ro cat murdar + osis) afec iune cronic progresiv a
ficatului;
2. termen generic folosit pentru inflama iile cronice, intersti iale ale unui organ.

CIRSOTOMIE

(gr. kirsos – varice, tome - se iune) opera ie prin care se extirp un varice.

CIS

sin. cuplare, termen introdus de c tre Haldane în 1942, pentru a defini o anumit
pozi ie a genelor la un locus, în raport cu pozi ia genelor de la alt locus pe
aceea i pereche de cromozomi homologi; în cazul pozi iei cis, pe acela i
cromozom, la cei doi loci se g sesc genele normale sau genele dominante, iar la
cel lalt cromozom homolog la locii respectivi se g sesc genele mutante sau, cele
recesive.

CISTALGIE

(gr. kystis – vezic , algos - durere) tulburare func ional dureroas a vezicii.

CISTECTAZIE

dilata ie a vezicii.

CISTECTOMIE

opera ie executat în scop de a îndep rta vezica.

CISTEIN

aminoacid monoaminocarboxilic con inând sulf sub form tiol (-SH), care intr
în constitu ia diferitelor proteine, ca atare sau sub forma sa oxidat de cistin (-SS-); cele mai bogate în cistein sunt scleroproteinele esuturilor animale (p r,
piele, unghii, copite).

CISTERNOGRAFIE

metod radiologic pentru punerea în eviden
cisternelor subarahnodiene.

CISTIC

care se refer la vezic ; care se refer la vezicula biliar , în special ca anatomie.

CISTICEFAL

monstru caracterizat prin aspectul vezicular al capului.

CISTICERCOZ

boal parazitar determinat de dezvoltarea cisticercilor de Taenia.

CISTICIT
CISTICOTOMIE

inflama ia canalului cistic.
incizia canalului cistic.

CISTIN

aminoacid care con ine sulf i face parte din numeroase proteine, este pu in
solubil în ap , ceea ce explic posibilit ile de precipitare a ei în cursul
elimin rii patologice prin urin .

CISTINEMIE

prezen a cistinei în sânge.

CISTINOZ

anomalie ereditar metabolic , caracterizat prin nanism, rahitism vitaminorezistent, hipofosfatemie.

CISTINURIE

prezen a cistinei în urin ; sindrom ereditar caracterizat prin eliminarea crescut a
cistinei prin urin .
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CISTIT

inflama ia vezicii urinare.

CISTOCAULUS

parazit cu burs caudal din familia Protrostrongylidae, clasa Nematoda; se
se te în pulmon la oaie i capr .

CISTOCEL

hernia vezicii urinare.

CISTOCOLEDOCIAN

care se refer la vezica biliar

CISTOCOLOSTOMIE

opera ie care const în crearea unei comunica ii între vezic
urina s poat trece în rect.

CISTODINIE

sin. cistalgie

CISTOGRAFIE

metod radiologic pentru investiga ia vezicii urinare.

CISTOGRAFIE
MIC IONAL

studiu radiologic al vezicii în cursul mic iunii, putând fi realizat , fie prin
cistografie retrograd , fie printr-o urografie intravenoas la termenul calculat.

CISTOLITIAZ

sin. litiaz vezical .

CISTOMETRIE

determinarea capacit ii vezicii cu ajutorul unui cistometru, precum i a
diferitelor presiuni interne la care corespunde nevoia, mai mult sau mai pu in
imperioas , de a urina.

CISTOPATIE

boal a vezicii, faz evolutiv a unei cistite cronice sau a unei cistalgii cronice cu
modific ri organice, inflamatorii - infiltrative ale mucoasei i submucoasei.

CISTOPEXIE

fixarea vezicii urinare la peretele abdominal.

CISTOPIELIT

asocierea unei cistite cu o pielit .

CISTOPIELOGRAFIE

examen radiologic al bazinetelor, al ureterelor i a vezicii, dup inocularea unui
produs de contrast.

CISTOPIELONEFRIT

asocierea unei cistite cu o pielit

CISTOPLASTIE

opera ie prin care se urm re te inchiderea unei fistule vezicale.

CISTOPLEGIE

paralizia vezicii urinare.

CISTORADIOGRAFIE

sin. cistografie.

CISTORAFIE

sutura vezicii urinare.

CISTOSCOP

instrument optic cu ajutorul c ruia se poate examina mucoasa vezicii urinare.

CISTOSCOPIE

examenul vizual al interiorului vezicii cu ajutorul unui cistoscop.

CISTOSTOMIE

incizia vezicii.

CISTOTOMIE

opera ie prin care se sectioneaza peretii vezicii urinare.

CISTOURETERIT

inflama ia vezicii i a ureterelor, inflama ia cuprinzând în general i bazinetul.

CISTOURETRIT

asocierea unei cistite cu o uretrit .

CISTOURETROCEL

prolaps al vezicii i al uretrei la femeie.

CISTOURETROGRAFIE

radiografia vezicii i a uretrei, dup opacifierea vezicii prin introducerea în uretr
a substan ei de contrast.

CISTOURETROGRAFIE
MIC IONAL
CISTRON

radiografia vezicii i a uretrei în timpul mic iunii, dup opacifierea vezicii.

CIT

(gr. kytos – celul , cavitate) în cuvinte compuse are semnifica ia de celul .

CITOBIOLOGIE

biologie celular

CITOCHIMIE

studiul constitu iei chimice a celulei i reac iilor chimice care se petrec la acest

i la coledoc.
i colon astfel încât

i cu o nefrit .

unitate alc tuit dintr-un segment de ADN sau ARN, care posed informa ia
necesar pentru sinteza unei enzime, un cistron reprezint o gen func ional i
posed în medie circa 1500 perechi de nucleotide aranjate liniar.
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nivel.
CITOCHINEZ

divizarea celulei care se produce prin apari ia celor doi nuclei rezultând din
strangularea celulei la mijlocul ei.

CITOCROM

enzim care catalizeaz reac iile de oxidare celular , în care el intervine prin
transport de electroni.

CITODIAGNOSTIC

diagnostic facut pe baza examenului unor celule.

CITOFIZIOLOGIE

tiin a func iilor i activit ilor la nivel celular.

CITOGENETIC

tiin a care coreleaz cercet rile citologice cu observa iile genetice, tinzând s
stabileasc substratul celular al proceselor ereditare.

CITOGENIE

1. (gr. citos + geneticos – a se na te), sin. citogenez , procesul de formare a
celulelor,
2. procesul de regenerare celular .

CITOGRAM

determinarea tipurilor celulare i a num rului lor într-un lichid organic sau pe un
frotiu, pentru a stabili un citodiagnostic sau pentru a evalua evolu ia unei boli.

CITOHEMOLIZ

termen utilizat pentru a desemna distrugerea eritrocitelor.

CITOHORMON

hormon secretat de celule endocrine izolate neconstituite in glande.

CITOKINEZ

ansamblul modific rilor pe care le prezint
celulare.

CITOLIMF

(gr. citos + lat. lympha - ap ) partea fluid a citoplasmei.

CITOLITIC

determin liza, distrugerea celulelor.

CITOLIZ

distrugerea unei celule vii prin dizolvarea elementelor care o compun.

CITOLIZINE

substan e care apar în sânge dup introducerea parenteral de celule de origine
animal i care substan e denumite lizine distrug aceste celule.

CITOLOGIE

sin. studiul celulelor; domeniul biologiei care se ocup cu studiul fenomenelor
care au loc la nivelul celulei, respectiv cele legate de structura, func iile,
dezvoltarea i reproducerea celulelor.

CITOMEGALIE

stare caracterizat prin cre terea volumului unor anumite celule.

CITOMEGALOVIRUS

virus din grupul Herpes responsabil de infec ii foarte diverse i adesea severe.

CITOMETRU

aparat destinat num ratorii celulelor sau determin rii dimensiunilor lor.

CITOMICROSOMI

denumirea dat nodozit ilor de pe filamentele asterului (la centrul celular).

CITOMORFOZ

totalitatea transform rilor pe care le sufer o celul de la na terea ei i pân la
moartea ei.

CITOPATOLOGIE

partea patologiei care se ocup cu studiul modific rilor patologice la nivelul
celulei.

CITOPENIE

celule reduse numeric sau volumetric fa

CITOPEXIE

posibilitatea pe care o au unele organe de a fixa celulele normale sau patologice.

CITOPLASM

sin. hialoplasm ; corpul întreg al celulei, toat protoplasma unei celule cu
excep ia nucleului i membranei celulare (dup Strasburger, 1882); este situat
între membrana celular i cea nuclear (la eucariote); este alc tuit dintr-o
matrice citoplasmatic i organite citoplasmatice; majoritatea proceselor vitale
sunt desf urate în citoplasm , ea reprezentând substratul pentru ac iunea
genelor.

CITOPOIEZ

formarea i dezvoltarea celulelor.

CITOPROTECTOR

care confer protec ia celulelor.

CITOSCOPIE

examenul unor celule care se gasesc într-un lichid din organism.
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CITOSTATIC

care opre te mitozele într-o anumit faz .

CITOTOXIC

care are efect toxic asupra unor celule.

CITOTOXIN

toxin sau anticorpi care pot ataca specific anumite categorii de celule.

CITOTROP

care este atras de celule sau se fixeaz la suprafa a lor.

CITROBACTER

grup de bacterii din familia enterobacteriaceae, citrat-pozitive.

CITROCROM

sin. ferment respirator, ferment galben Warburg; enzim
transferul electronilor.

CITOZIN

baz azotat pirimidinic care intr în structura acizilor nucleici.

CIUM FAIE

sin. Laur, (lat. Datura stramonium) plant din familia Solanaceae care con ine
alcaloizi toxici (atropin , hiosciamin , hioscin ), originar din America de Nord,
cu frunzele inegal din ate, flori albe, fructe sub form de capsul ghimpoas ,
semin e negre i miros nepl cut.

CIUMIZA

(lat. Setaria italica maxima) plant graminee originar din Asia, cultivat pentru
boabe, cu tulpina înalt (80-150 cm), cu frunzele late i inflorescen a de tip
panicul spiciform.

CIUPERCI

sin. fung, organisme vegetale inferioare foarte numeroase (peste 100.000 de
specii), care apar in încreng turii Mycophyta, care este compus din clasele:
Archymicetes, Phycomycetes, Ascomycetes i Basidiomycetes; la acest mare grup
se mai adaug ciupercile imperfecte (Deuteromycetes), organisme uni sau
pluricelulare din categoria talofitelor, cu talul format din numeroase filamente
denumite hife, care împreun alc tuiesc miceliul; ciupercile pot fi saprofite sau
parazite, se înmul esc sexuat sau asexuat, formând diferite tipuri de spori, iar
unele se pot înmul i vegetativ prin înmugurire (Saccharomyces cerevisiae);
ciupercile din familia Phycomicetae (Mucor) produc îmboln virea animalelor
(mucormicozele) care genereaz cel mai adesea ulcere gastro-intestinale sau alte
afec iuni; alte ciuperci secret fermen i; drojdia de bere (Saccharomyces
cerevisiae, S. Elipsoidaeus) secret fermentul zimaza care este responsabil de
fermenta ia alcoolic ; pe plante ciupercile specifice (din clasle Ascomiycetes i
Basidiomycetes) produc boli deosebit de grave care compromit recoltele.

care catalizeaz

CIUPERCI DERMATOFILE ciuperci din genurile Trichophyton, Microsporum, Acherion capabile s produc
îmboln viri ale pielii i fanerelor la om i animale.
cl.

abr. centilitru.

Cl.

simbol chimic al clorului.

CLACAJ

(fr. claquage - întindere), sin. clacare, tendinit de efort, care poate fi înso it cel
mai adesea de ruptura par ial (fibrilar ) a tendoanelor flexoare.

CLACMENT

(fr. clacquement – zgomot de frecare) zgomot cardiac anormal cu nuan
frecare.

CLADOCERA(E)

ordin (Cladocera) de crustacee acvatice, mici, care contribuie la alc tuirea
planctonului de ap dulce, constituind hrana a numero i pe ti; au corpul acoperit
pe laturi ca o carapace transparent mai mult sau mai pu in dezvoltat i
prev zut anterior i ventral cu 4-6 perechi de picioare articulate i l ite.

CLADODIU

tulpin metamorfozat sau ramur axilar , l it , cu rol asimilator, f
cu frunze foarte reduse.

CLADOSPORIUM

gen de conidiosporate din clasa Adelomycetales, având unele specii rareori
patogene.

CLAMIDOSPOR

spor de rezisten , asexuat,cu perete gros, produs de unele ciupeci.

CLAMIDOZOARE

(gr. chlamydos – hain , teac , zoon - animal) organisme intermediare între
bacterii i virusuri, care tr iesc parazitând celulele.

38

de

frunze sau

MIC DIC IONAR BIO-MEDICAL
Cristina R.T.
Eugenia Dumitrescu,
Teu dea V.,
Boboloac I
CLAMP

pens chirurgical cu dou bra e metalice, drepte sau curbe, cu cap t rigid sau
suplu, care posed un mecanism de blocare a bra elor, permi ând astfel
comprimarea persistent a unui conduct organic, o cavitate sau esuturi care
sângereaz , precum i men inerea provizorie a unui organ în pozi ia operatorie
dorit .

CLAMPAJ, CLAMPARE

fixarea unui clamp în timpul opera iei.

CLANGOR
(CLANGUROS)

(lat. clangor – zgomot puternic) accentuarea patologic a celui de al doilea
zgomot cardiac care se aude în special în focarul aortic ca un zgomot de tabl
lovit sau sunetul gongului.

CLAPING

lmuirea u oar , ca tehnic de masaj, prin lovirea repetat a maselor musculare
cu latul mâinii.

CLAPOTAJ

(ger. klappen – a face un zgomot asem tor cu clap-clap) zgomot ob inut prin
sucusiunea efectuat asupra peretelui abdominal sau a unei colec ii subcutanate
rezultând din mi carea unui lichid închis într-o cavitate unde se g se te i un gaz.

CLASAREA ANIMALELOR repartizarea animale în clase productive (record, elit , clasa I, clasa II),
consecutiv examin rii i aprecierii efectuate dup un complex de criterii specifice
(originea, tipul productiv al rasei, dezvoltarea corporal , conforma ia, constitu ia,
capacitatea de produc ie i descenden a).
CLAS

1. unitate sistematic , inferioar încreng turii i superioar ordinului, utilizat în
clasificarea organismelor vii.
2. grup de indivizi dintr-o popula ie care prezint aceea i valoare a unui caracter
cantitativ.
3. gruparea, în chimie sau în farmacologie, a substan elor chimice i a
medicamentelor, pe baza originii, însu irilor sau modului de ac iune comun.

CLASIFICARE

sistem de ordonare i grupare a fiin elor vii dup criterii tiin ifice. Cel care a
elaborat i aplicat metode tiin ifice de clasificare, descriere i denumire a
plantelor i animalelor a fost naturalistul suedez Karl Linne; concep ie despre
clasificarea tiin ific a plantelor a fost fundamentat de Linne în lucrarea
“Species Plantarum” (1753), mai târziu (1758), în edi ia a X-a a lucr rii:
“Systema Naturae” Linne a pus bazele unei nomenclaturi tiin ifice în zoologie.

CLAUDICARE

asimetrie a mersului datorit scurt rii unui membru inferior, unei anchiloze sau
unei leziuni dureroase unilaterale.

CLAUDICA IE

denumire dat unor tulbur ri cu caracter tranzitoriu care apar în cursul activit i
mai intense a unor organe.

CLAUDICA IE
INTERMITENT

cramp dureroas , în general a moletului, care apare în cursul mersului i dispare
la oprire, se datore te unui aport insuficient de sânge în mu chii gambei,
provocat de leziune arterial .

CLAUSTRARE

izolare total i voluntar pe care i-o impun anumite persoane care sufer de
nevroz sau psihoz , pentru a se izola de lumea exterioar .

CLAUSTROFILIE

tendin a unui om de a se ascunde, de a se izola în spa ii închise.

CLAUSTROFOBIE

frica unui om sau animal de spa ii inchise.

CLAUSTRUM

sin. ante-zid.

CLAVICUL

os având forma asem

CLAVUS

sin. b tur , hiperkeratoz circumscris de form rotund sau ovalar , datorat
ac iunii mecanice de frecare sau de presare a pielii.

CL

animal cu urechile purtate atârnând.

UG

CLEARANCE

toare cu o cheie.

(eng. cleareance - cur ire) capacitatea specific a unor organe de prelevare din
sânge a unor substan e endogene sau exogene prin cantitatea de plasm depurat
de substan a respectiv în unitatea de timp.
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CLEIDOTOMIE

(gr. kleidion - clavicul , tome - sec ionare) sec ionarea claviculei.

CLEIDO-MASTOIDIAN

mu chi din stratul superficial al regiunii cervicale inserat cranial pe apofiza
mastoidian
i pe clavicul sau creasta anterioar a an ului spiralat al
humerusului, limitând jgheabul jugular.

CLEISTOGAMIE

fecundare, la plantele autogame, în cadrul unei flori nedeschise.

CLEPTOMAN

care sufer de cleptomanie.

CLEPTOMANIE

tendin patologic de a fura.

CLIGNOTANT (CORPUL)

forma iune anex din orbit , foarte dezvoltat la p ri i reptile, la care au
aspect membranos, fiind mobilizat de doi mu chi mici (mm. p trat i
piramidal); la mamifere are un schelet cartilaginos, fiind plasat în unghiul nazal
al ochiului, mobilizarea ei realizându-se prin presiunea esutului gras orbitar i
contrac ia retractorului bulbar.

CLIMATERIU

încetarea fiziologic a func iei genitale i ansamblul tulbur rilor care o înso esc.

CLIMACTERIU

perioad de via în cursul c reia se produc în organism anumite modific ri
hormonale, somatice i psihice, care marcheaz la femeie sfâr itul activit ii
genitale i care, la b rbat se manifest printr-o încetinire a activit ii sexuale.

CLIN

termen introdus de c tre Huxley în 1939, pentru a indica gradul de cre tere sau
descre tere într-o popula ie continu , a frecven ei genotipurilor (genocline) sau
fenotipurilor (fenocline), în func ie de schimbarea gradat a condi iilor de mediu;
clinele sunt rezultatul conflictului dintre selec ia adaptativ la condi iile locale i
fluxul genic, care are tendin e nivelatoare; aceasta înseamn c atunci când
anumi i factori ai mediului sunt discontinui, fluxul genic dintre popula iile
adiacente tinde s anuleze aceste diferen e.

CLINIC

(gr. klini - pat) care se refer la clinic , în medicin termenul este utilizat pentru
a caracterizarea semnelor, evolu iei etc. unei boli observabile.

CLINIC

spital în care se face instruc ia studen ilor la patul bolnavilor.

CLINICIAN

medic care stabile te diagnosticul prin examen direct al bolnavilor, fie la spital,
fie într-un centru particular.

CLINOID

v. apofiza clinoid .

CLINOIDIAN

care se refer la apofiza clinoid .

CLINOMANIE

tendin maladiv a unor neurastenici de a sta în pat sau în pozi ie decliv
prelungit .

CLINOSTATIC

(gr. kline + statein – a sta, a se ine) se refer la pozi ia culcat a unui bolnav i
fenomenele care se produc în aceast pozi ie.

CLINOSTATISM

pozi ia culcat a corpului i diferitele aspecte care decurg din ea.

CLINOSTOMUM
COMPLANATUM

vierme parazit care paraziteaz ca adult în cavitatea bucal la stârci, iar ca larv
(metacercar), sub form de chi ti ovalari, în musculatura striat sau sub piele la
pe ti.

CLIP

agraf utilizat în special în chirurgie.

CLISM

(gr. klyxo – klysma – a cl ti) introducerea unui lichid in rect.

CLISM BARITAT

introducerea pe cale rectal a unei solu ii de sulfat de bariu, în vederea explor rii
radiologice a intestinului gros.

CLISTIR (CLISM )

(gr. klysma – a cl ti) sin. lavaj.

CLI EU

în limbaj medical curent, radiografie.

CLITORIS

(gr. kleitoris - închiz tor) structur erectil , situat
reprezentând la femelele mamifere omologul penisului.

CLIVAJ

strangularea citoplasmei dup terminarea diviziunii nucleului.
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CLOAC

la embrionul tân r, camera endodermal
alantoidei.

CLOASM

(gr. chloasma – verde maro murdar) denumire general pentru petele de form
neregulat de culoare galben-brun-cenu ie, situate pe frunte, obraji, b rbie.

CLODICA IE

chiop tur , care apare dup un mers care dureaz un anumit timp i este produs
prin instalarea unei ischemii la membrele pelvine i care dispare dac animalul se
opre te i r mâne un anumit timp în repaus.

CLON

entitate biologic , monocelular sau pluricelular , care provine prin reproducere
asexuat dintr-o singur celul sau un singur individ, membrii unei clone sunt
genetic identici.

CLONIC

contrac ii sub forma de de convulsii puternice, regulate, ritmice.

CLONIE

convulsie scurt care antreneaz o scurt deplasare a unei p
întregului corp.

CLONUS

succesiune de contrac ii rapide, ritmice declan ate de elonga ia brusc
men inerea în tensiune a unor mu chi.

CLOQUET
(LIGAMENTUL)

cordon fibros, sub ire, situat în centrul cordonului spermatic, reprezentând un
vestigiu al canalului perineovaginal al f tului.

CLOR

element chimic sub form gazoas , de culoare verde-galbuie.

CLOR RADIOACTIV

fiecare din cei doi radioizotopi ai clorului: clor 36 i clor 38. sunt folosi i în
anumite studii de fiziologie: metabolismul mineral, transport de ioni prin
membrane.

CLORAMBUCIL

cloretilamin aromatic ; agent citostatic activ în limfoamele maligne, mai ales în
leucemia cronic .

CLORAMFENICOL

antibiotic ob inut din culturi de Streptomyces venezuelae, dar acum preparat prin
sintez , bacteriostatic cu spectru larg, activ fa de coci i bacili gram pozitivi i
gram negativi, rickettsii i virusuri de talie mare.

CLORAT

care con ine clor.

CLOREMIE

con inutul de clor în sânge, concentra ia normal în serul sanguin este de 3,6g la
litru.

CLORENCHIM

parenchim asimilator sau esut clorofilian, care este reprezentat de mezofilul
frunzelor i de alte p i verzi ale plantelor, bogate în cloroplaste.

CLORHIDRAT

sare a acidului clorhidric cu o baz azotat .

CLORHIDRIC
CLORINARE

v. acid clorhidric.
procedeu de purificare a apei destinat consumului i care const în introducerea
în ap a unei cantit i mici de clor în stare liber .
globula ro ie care a pierdut culoarea ro ie normal având un aspect verzui.

CLOROCIT

comun

intestinului posterior al

i sau chiar a
cu

CLOROFIL

pigment verde, fotosintetizat i care se g se te în frunze. în celul este localizat
în cloroplaste.

CLOROFITE

alge verzi; încreng tura Chlorophyta cu câteva clase i multe mii de specii;
algele verzi sunt organisme autotrofe, unicelulare i pluricelulare; acestea au în
citoplasm nucleu i cromatofori cu clorofile a i b, asem toare celor din
plantele superioare.

CLOROFORM

lichid incolor, cu miros caracteristic, este anestezic general i dizolvant.

CLOROFORMAT

care con ine cloroform, ex. ap cloroformat

CLOROM

noduli limfatici de culoare verzuie cu aspect de tumori, r spândi i în organism
reprezentând o form de leucemie.

CLOROPENIE

sc derea cantit ii de cloruri din organism.

CLOROPEXIE

(gr. chloros + plastos - fixare) fixarea de cloruri în lichidele din organism.
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CLOROPLASTE

constituien i vii ai celulelor vegetale sub form de bastona e de culoare verde
datorit clorofilei pe care o elaboreaz i o con in.

CLOROS

care se refer la clor.

CLOROZ

anemie caracterizat prin diminuarea num rului de eritrocite i a cantit ii de
hemoglobin .

CLORTETRACICLIN

antibiotic izolat din culturile de Streptomyces aureofaciens, cu spectru larg de
ac iune, cu administrare pe cale oral ; poate produce tulbur ri digestive prin
modificarea florei intestinale cu predominen a levurilor.

CLORUR

nume generic dat combina iilor clorului cu elemente simple, s rurile acidului
clorhidric i deriva ii clorura i ai unor acizi organici.

CLORURARE

administrarea pe cale oral a unei cantit i determinate de clorur de sodiu,
pentru a combate hipocloruremia sau pentru a efectua proba de clorurie
alimentar .

CLORURAT

care con ine clor sau o clorur .

CLORUREMIE

prezen a clorurilor în sânge.

CLORURIE

prezen a clorurilor în urin .

CLOSTRIDIUM

gen de bacterii din familia Bacillaceae, cuprinzând bacili gram pozitivi, mobili,
anaerobi, care produc spori cu diametrul mai mare decât al formelor vegetative.

CNEMIDOCOPTES

(gr. knemis.idos – jambiere, kopto – a lovi) parazit extern cu localizare mai ales
pe cap i picioare din familia Sacroptidae, clasa Arachnida care paraziteaz la
ri.

cm.

abr. centimetru.

C.M.V.

abr. citomegalovirus.

Co.

simbol chimic al cobaltului

C.O.

abr. pentru conducere osoas ;
formula chimic a oxidului de carbon

COAFAT

(lat. coffia - casc ) termen utilizat pentru a desemna – mai ales crotine acoperite
cu false membrane.

COAGULABIL

(lat. coagulum - coagul) care poate coagula.

COAGULABILITATE

proprietatea unor substan e de a coagula.

COAGULANT

care favorizeaz coagularea.

COAGULARE

proces complex de transformare a unui produs din stare lichid în stare de cheag.

COAGULAZO-NEGATIVI

germeni ale c ror enzime nu determin coagulare.

COAGULAZO-POZITIVI

germeni ale c ror enzime determin coagulare.

COAGULOPATIE

grup de sindroame hemoragice datorate tulburårii coagul rii sângelui prin deficit
de factori activatori.

COAGULOPATIE DE
CONSUM

sin. Coagulare Intravascular Diseminat , abr. C.I.D., coagulare care produce
sc derea fibrinogenului i unor factori de coagulare (V, VIII).

COALESCEN

(lat. coalesco-es-cere – a se uni, a se lega)
1. fenomen coloidal care const într-o emulsie din unirea unor pic turi mai mici
într-o pic tur mare.
2. aderen e care se formeaz între suprafe e tisulare în contact prelungit.

COALTAR

gudron de huil .

COAMA ROTATORILOR

consolidare în form de coam tendinoas a capsulei articulare a um rului,
compus cu participarea celor patru mu chi rotatori ai s i, care ader intim la
capsul .
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COAPS

segment al membrului inferior cuprins între old i genunchi.

COAPTARE

reducerea unei fracturi sau a unei luxa ii prin îndreptarea deform rii regiunii
respective.

COAPTOR

atel metalic folosit în osteosintez pentru men inerea într-o pozi ie bun , dup
reducerea, a dou segmente ale unui os lung fracturat.

COARCTARE

îngustarea unui conduct natural.

COARCTA IE AORTIC

malforma ie congenital a aortei, care duce la îngust ri sau întreruperi ale
vasului.

COARDE VOCALE

pliuri musculoase, simetrice i extensibile, transversale, ale membranei mucoase
laringiene, care la expirarea aerului vibreaz i emit sunete, la majoritatea
mamiferelor, în laringe, se g sesc dou perechi de coarde vocale superioare, care
nu au rol în fona ie, i inferioare sau adev rate, care produc sunete.

COAST

os alungit, arcuit care intr în constituirea cutiei toracice.

COAST CERVICAL

malforma ie frecvent a coloanei vertebrale, constând în prezen a unei coaste
suplimentare, articulat pe apofiza transvers a celei de a vertebrei VII cervicale.

COBALT

corp simplu metalic, de consisten dur , de culoare alb-roz , care, prin
propriet ile sale, este apropiat de fier i nichel.

COBALT 60

radioizotop al cobaltului, care emite raze beta i gamma.

COBALTOTERAPIE

utilizarea terapeutic a emana iilor radioactive ale cobaltului 60 în tratamentul
tumorilor maligne, folosind bomba de cobalt.

COC

(gr. kokkos – gr unte, sâmbure rotund) nume dat bacteriilor cu form rotund .

COCAIN

alcaloid extras din foile de Coca sau ob inut prin sintez , anestezic local de
suprafa , folosit în solu ii pentru instila ii nazale sau oculare.

COCAINOMAN

individ dependent de cocain .

COCAINOMANIE

toxicomania la cocain .

COCCIDINIE

durere foarte vie în regiunea coccigian , exacerbat în pozi ie ezând i la
defecare, aproape totdeauna de origine traumatic , uneori consecutiv travaliului
na terii.

COCCIDII

clas (Coccidia) de sporozoare unicelulare, imobile, parazite la artropode,
anelide i tunicieri; la vertebrate, inclusiv la om, sunt parazi i intracelulari ai
epiteliului intestinului, producând coccidioze, boli determinate mai ales de specii
de Eimeria.

COCCIDIOIDES

gen de ciuperci din clasa Archimicetes.

COCCIS

osul cozii.

COCHLEAR

care apar ine de labirintul auricular.

COCI

pluralul de la coc.

COCOBACIL

bacterie în form de bastona scurt, aproape de dimensiunile unui coc.

COCOBACTERIE

bacterie de form intermediar între coc i bacil.

COCOID

de form rotunjit , asem

COCON

stratul extern de protec ie al oului la viermii de m tase.

COCUS

bacterie de form rotunjit (stafilococ, streptococ).

CODEIN

alcaloid extras din opiu, folosit sub form
administrat oral.

CODEX MEDICINALIS

registrul oficial al medicamentelor autorizate.
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CODON

termen utilizat pentru a desemna o grup de baze azotate care codific un anumit
aminoacid într-o secven a proteic în mesajul genetic.

COD GENETIC

sistem în care informa ia genetic este con inut într-o secven de baze în
A.D.N. (sau A.R.N. viral); coresponden a care exist între grupele de nucleotizi
din molecula de A.D.N. (sau A.R.N.) i aminoacizii inclu i în lan ul polipeptidic
sintetizat; un sistem care presupune transcrip ia informa iei codului genetic din
A.D.N. în secven a ribonucleotizilor din mA.R.N. (A.R.N. mesager) i transla ia
acestei informa ii în secven a aminoacizilor particulari în lan ul polipeptidic al
diverselor proteine sintetizate.

CODOMINANTE

alele diferite care, în stare heterozigot , asigur expresia simultan ,
independent , a ambelor caracteristici controlate de acestea.

COEFICIENT DE
ELASTICITATE

sin. elastan .

COEFICIENT

factor numeric care multiplic o func ie sau o expresie algebric ;
cifr exprimând o proprietate fizic particular .

COENZIM

partea catalitic activ dintr-o enzim .

COFACTOR

sin. coenzim .

COFERMENT

sin. coenzim .

COFOCHIRURGIE

sin. chirurgia surdit ii, toate interven iile care urm resc s amelioreze func ia
acustic perturbat .

COFOZ

(gr. kophos + osis - surd) surzenie.

COGNITIV

relativ la cunoa tere.

COHLEAR

situat în cohlee.

COHLEE

parte a urechii interne, format dintr-un canal osos r sucit în spiral .

COHLEO-VESTIBULAR

care se refer la melc i vestibulul urechieii interne i prin extensie la audi ie i
echilibru.

COIT

copulare între un b rbat i o femeie.

COIT ANAL

introducerea penisului în anusul partenerului.

COL

(lat. collum - gât) denumirea anatomic atribuit gâtului uterin.

COLABARE

închiderea unei cavit i prin turtire.

COLABAT

se spune despre o cavitate sau un conduct ai c ror pere i î i pierd lumenul printrun proces patologic sau în urma unei interven ii.

COLAGEN

substan albuminoid a fibrelor albe din esutul conjunctiv, cartilaginos i osos.

COLAGENAZ

enzima care lizeaz colagenul.

COLAGOG

aliment sau medicament care provoac evacuarea bilei în intestin.

COLALEMIE

prezen a s rurilor biliare în sânge, la un nivel care nu dep
mg/l.

COLALURIE

prezen a s rurilor biliare în urin .

COLANGIECTAZIE

dilata ia canalelor biliare.

COLANGIOGRAFIE

metod radiologic
extrahepatice.

COLANGIOM

cancer primitiv al ficatului.

COLANGIOPATIE

orice afec iune a c ilor biliare.

pentru punerea în eviden
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COLANGIOTOMIE

incizia unui canal biliar.

COLANGIT
COLAPS(US)

inflama ia c ilor biliare.
1. pr bu irea for elor organismului datorit unei insuficien e circulatorii.
2. alipirea pere ilor unei forma iuni cavitare.

COLATERAL

1. accesoriu, secundar, când se vorbe te despre un vas sau un nerv secundar,
2. care se deta eaz dintr-un trunchi principal;
3. care se g se te a ezat paralel, de fiecare parte a unei structuri anatomice.

COLCHICIN

alcaloid extras din planta brându a de toamn (Colchicum autumnale) utilizat în
inducerea poliploidiei la plante; ac ioneaz prin blocarea cromozomilor în
metafaz , prin inhibarea form rii fusului central, astfel c ei nu pot migra la poli
i dup clivare r mîn cuprin i în aceeia i membran nuclear , fapt care face ca,
dup replicare, num rul de cromozomi din acela i nucleu s se dubleze.

COLECALCIFEROL

sin. vitamina D.

COLECIST

sin. vesica fellea; vezic biliar .

COLECISTECTAZIE

distensia veziculei biliare.

COLECISTECTOMIE

opera ie prin care se realizeaz îndep rtarea vezicii biliare din organism.

COLECISTIC

care se refer la vezicula biliar .

COLECISTIT

proces inflamator acut, subacut sau cronic al veziculei biliare, determinat mai
ales de modific ri în compozi ia chimic a bilei, urmat de producerea unei
infec ii.

COLECISTOGRAFIE

metod radiologic pentru punerea în eviden
substan e de contrast.

COLECISTOKINETIC

sin. colagog; care provoac evacuarea bilei în intestin.

COLECISTOLITIAZ

calculi în vezica biliara.

COLECISTOPATIE

termen generic pentru afec iunile vezicii biliare.

COLECISTOTOMIE

sec ionarea peretelui vezicii biliare pentru a se face evacuarea con inutului ei.

COLECTAZIE

(gr. kolon – intestin gros) dilatarea colonului.

COLEDOC

(gr. chole + dochos – conduct) canal biliar principal care ine de la v rsarea
canalului cistic pân la deschiderea lui în duoden, canal care conduce bila care
rezult din unirea canalelor hepatice i a celor biliare.

COLEDOCTOMIE

deschiderea chirurgicala a canalului coledoc.

COLELITIAZ
COLEMBOLE

COLEMIE

litiaz biliar .
ordin de insecte mici apterigote (f
aripi), care se deplaseaz cu ajutorul unor
apendici abdominali prin salturi; se hr nesc cu detritusuri vegetale, contribuind la
degradarea resturilor vegetale i producerea humusului sau sunt parazi i pe plante
i ciuperci; pot fi i vectori ai unor boli.
trecerea bilei în sânge.

COLEMIMETRIE

dozarea pigmentilor biliari din sânge.

COLENCHIM

esut mecanic de sus inere, format din celule vii ai c ror pere i celulozici sunt
îngro i.

COLEOPTERE

ordin (Coleoptera) de insecte din care fac parte peste 300.000 de specii,
cunoscute popular sub denumirea de gândaci, la acestea aripile anterioare sunt
transformate în elitre, iar cele posterioare sunt membranoase, servind la zbor; au
un aparat bucal pentru apucat, rupt i sf râmat, putând fi vegetarieni i carnivori.

COLEOPTIL

frunzuli sub form de teac , caracteristic embrionului gramineelor, cu rolul de
a proteja mugura ul în timpul germin rii.

COLEORIZ

teac care protejeaz r

a vezicii biliare cu ajutorul unei

cina embrionar la graminee.
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COLERETIC

factor care stimuleaz secre ia hepatic de bil .

COLEREZA

secre ia i excre ia de bila.

COLESTAZ

stare provocat de întreruperea scurgerii bilei din c ile biliare în intestin.

COLESTEROL

derivat sterolic monoalcoolic prezent într-o serie de gr simi tisulare, în mu chi,
în esutul nervos.

COLESTEROLEMIE

prezen a colesterolului în sânge.

COLET

zon la nivelul trecerii de la r cin la tulpin ; por iune în form de
limita dintre r cin i coroana dintelui.

COLIBACIL

bacil mobil, gram negativ, care se dezvolt pe mediile obi nuite de cultur .

COLIBACILOZ

infec ie generalizat sau localizat , cel mai adesea de origine intestinal ,
provocat de colibacil.

COLIC

(gr. kolon – intestinul gros, fr. colique – dureri abdominale) durere abdominal
violent , cu caracter spasmodic.

COLICI

dureri abdominale.

COLIFORM

flor format predominant din Escherichia coli.

COLINERGIC

care este stimulat sau transmis prin intermediul acetilcolinei.

COLINESTERAZ

enzim hidrolitic a acetilcolinei eliberând acid acetic i colin
distribu ie în regnul animal.

COLICVA IE

(lat. colliquo-ere – a se topi, lichefia) lichefierea unor esuturi necrozate; termen
utilizat mai ales pentru necroza i lichefierea esutului nervos.

COLIR

preparat lichid folosit în tratamentul anumitor afec iuni ale ochilor.

COLIT

(gr. kolon + itis) inflama ia colonului.

COLMATARE

proces de astupare a porilor unui filtru.

COLODIU

solu ie de nitroceluloz în alcool i eter, care aplicat
evaporare, las o pelicula aderent la locul de aplicare.

COLOIDAL

cu aspect i propriet i de coloid.

COLOIDOCLAZIE

tulbur ri în starea coloidal a sângelui eviden iate prin modific ri ale vitezei de
sedimentare, ale indexului refractometric i modific ri de coagulabilitate; apare
mai ales când în circuitul sanguin se introduce o substan coloidal urmând
fenomene care preced o stare anafilactic ; urticarie, frison, febr .

COLOIDOTERAPIE

tratament facut cu substante coloidale pentru a produce un oc.

COLOLIZ

desfacerea unor aderen e ale colonului.

COLON

(gr. kolon – intestin gros) parte a intestinului care începe la cecum i se termin
la jonc iunea rectosigmoidian .

COLONIE

grup de indivizi animali dintr-o anumit specie organizat într-o asocia ie
temporar sau permanent ; coloniile sunt monomorfe, în cazul în care indivizii
sunt analogi, i polimorfe, când indivizii sunt diferen ia i, îndeplinind func ii
diferite.

COLOPATIE

termen folosit pentru procesele patologice de la nivelul colonului.

COLOPEXIE

fixarea la peretele abdominal a unor anse ale colonului.

COLORANT BAZIC

substan e care posed grup ri bazice care colorez cromatina: fucsina bazic ,
hematoxilina, carminul etc.

COLORIMETRIE

metod chimic de analiz cantitativ bazat pe principiul absorb iei diferite a
solu iilor de concentra ie diferit ale aceleia i substan e când sunt str tute de
un fascicul luminos.
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COLOSTAZ

oprirea tranzitului prin colon ducând la staza con inutului intestinal sau chiar la
ocluzie intestinal .

COLOSTOMIE

deschiderea i fixarea operatorie la piele a unui segment a colonului.

COLOSTRU

lapte secretat de glanda mamar imediat dup parturi ie.

COLOTOMIE

deschiderea chirurgical a colonului.

COLOTIFLIT

inflama ia concomitent a colonului i a cecului.

COLPECTOMIE

abla ia par ial a vaginului.

COLPIT

sin. vaginit , inflama ia mucoasei vaginale.

COLPOHISTEROSTOMIE

opera ie în care se face sec ionarea pere ilor vaginali i uterini când f tul este
angajat par ial în bazin.

COLPORAFIE

suturarea pere ilor vaginali în caz de pl gi vaginale.

COLPOPTOZ

prolaps vaginal.

COLUMELA

structur columnar la animale i plante; ax în jurul c ruia este r sucit cochilia
la gasteropode; axul osos i cartilaginos care leag timpanul de urechea intern la
amfibieni, reptile i p ri; axa osoas a cochleei din urechea mamiferelor.

COLURIE

prezen a de bil în urin .

COM

(gr. koma – somn adânc) stare patologic de inhibi ie profund a activit ii
nervoase superioare, caracterizat prin pierderea complet sau par ial a
cuno tin ei, cu p strarea func iilor vegetative fundamentale.

COMBINAREA
INDEPENDENT A
GENELOR

sin. legea a treia mendelian ; potrivit acestui principiu genele sunt independente
unele fa de altele; Mendel a observat acest fenomen la dihibrid ri, trihibrid ri
etc., astfel din încruci area a doi indivizi homozigo i, deosebi i prin dou perechi
de alele, i anume AABB X aabb, a ob inut un heterozigot în F1 cu structur
alelic AaBb; din combinarea acestor heterozigo i F1, datorit combin rii libere a
alelelor în timpul form rii game ilor, în descenden , a avut loc o segregare
independent , care a determinat, pe lâng apari ia combina iilor parentale de
gene, AABB i aabb, i apari ia unor combina ii noi ale alelelor i respectiv ale
caracteristicilor parentale: Aabb i aaBB.

COMEDON

dop cornos care obtureaz orificiul unei glande sebacee, constituind a a-numitul
punct negru (pe fa ) sau punct seboreic.

COMENSALISM

consumarea în comun a hranei de c tre dou specii diferite de animale f
produce daune i f a se ajunge la parazitism.

COMINUTIV

spart în numeroase fragmente mici.

COMISUR

loc de unire, de îmbinare.

COMI IAL

(lat. comitia – adunarea poporului la romani) care este legat de epilepsie.

COMO IE

(lat. commotio - zguduire) zguduire puternic a unui organ urmat
întreruperea temporar a func iei sale, înso it de stare de oc.

COMPENSARE

men inerea (readucerea) func iilor unui organ oarecare în limite normale, prin
mecanismul contracar rii deficitului sau excesului creat cu ajutorul fenomenelor
de hipertrofie i hiperfunc ie ale altor organe.

a- i

de

COMPLEMENTARITATEA împerechere complementar specific a bazelor azotate în macromolecula
bicatenar de ADN; fenomenul este condi ionat de faptul c între cele dou
BAZELOR
catene exist leg turi de hidrogen, care se pot realiza numai între pozi ia amino a
adeninei–A i pozi ia keto a tiaminei–T sau între pozi ia keto a guaninei–G i
pozi ia amino a citozinei–C.
COMPLIAN

varia ie de de volum toraco-pulmonar necesar pentru a produce o varia ie de
presiune transpulmonar de o unitate.

COMPLICA IE

denumire utilizat pentru a desemna înr ut irea evolu iei unei maladii prin
apari ia de noi procese patologice, exacerbarea unor tulbur ri deja instalate.

47

MIC DIC IONAR BIO-MEDICAL
Cristina R.T.
Eugenia Dumitrescu,
Teu dea V.,
Boboloac I
COMPRESIUNE

metod utilizat pentru reducerea cantit ii de radia ii secundare care iau na tere
într-un volum str tut de radia ii penetrante.

COMPRES

buc i de tifon sterilizate utilizate în chirurgie; bucat de pânz sau vat umezit
i aplicat pe o por iune a corpului.

COMPRIMATE

preparate farmaceutice solide ob inute prin comprimarea substan elor.

CONCAV

organ sau lentile care au suprafa a scobit fa de margini.

CONCEPTACLU

structuri cavitare la algele brune, grupate la vârful ramifica iilor talului, în care se
formeaz organele sexuale.

CONCHIE

conchia auricular sau pavilionul urechii.

CONCREMENT

(lat. concresco-ere – a se condensa, a se înt ri) corp tare care ia na tere din
modificarea solubilit ii apoi prin precipitarea sau impregnarea cu s ruri a unor
celule descuamate.

CONCRETIO CORDIS

(lat. concretio – alc tuire din p i, cor, cordis - cord) modificare
anatomopatologic constând din unirea celor dou foi e ale pericardului în caz de
pericardit .

CONDIL
CONDILOID
CONDILOM
CONDRAL

sin. cap articular.
asem tor unui condil, unei sfere.
forma iune tumoral , de obicei de origine inflamatorie sau virotic , situat la
nivelul tegumentelor i mucoaselor.
cu referire la esutul cartilaginos.

CONDRIECTOMIE

îndepartarea chirurgical a unui cartilaj din organism.

CONDRIOZOM

forma iuni intracelulare cu aspect de granula ii sau bastona e; sinonim cu
mitocondrii.

CONDRIT

inflama ia unui cartilaj.

CONDROBLAST

celula primar formatoare de esut catilaginos.

CONDROBLASTOM

tumor a esutului cartilaginos format din celule tinere.

CONDROCIT

celula cartilaginoas .

CONDROCLAZIE

resorb ia esutului cartilaginos de c tre celulele condrioclaste.

CONDRODISPLAZIE

tulbur ri în osific rile encondrale având ca rezultat oprirea cre terii oaselor lungi.

CONDRODISTROFIE

tulbur ri de nutri ie ale cartilajelor caracterizate prin modificarea osteogenezei
normale.

CONDROGENEZ

formarea de esut cartilaginos.

CONDROID

care este asem

CONDROLIZ

fenomen patologic având ca rezultat distrugerea esutului cartilaginos.

CONDROM

tumor format din esut cartilaginos.

CONDROMALACIE

o condrodistrofie caracterizat prin diminuarea consisten ei cartilajelor.

CONDROZ

denumire pentru afec iunile degenerative ale esutului cartilaginos.

CONDUCT

termen folosit uneori pentru forma iuni anatomice canaliculare, de obicei
denumite canale sau ducte.

CONDUCTIBILITATE

proprietatea de transmitere a diferitelor forme de energie de la un punct la altul,
degradarea sau deplasarea p ilor componente ale corpului conductor
respectiv.

CONFORMA IE

reprezint gradul de dezvoltare i aspectul exterior al corpului animalului ca
rezultat al dezvolt rii oaselor, a maselor musculare, a raporturilor diferitelor
regiuni i îmbin rii lor.

tor cu cartilajul.
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CONFUZIE MINTAL

termen generic utilizat pentru desemnarea tulbur rilor de con tien
etiologii, neconstituind o entitate nosologic .

CONGENITAL

termen care se refer la o tulburare, aparent sau latent , a nou-n scutului, ca
urmare a unui proces patologic petrecut în timpul vie ii intrauterine.

CONGESTIE

prezen a unei cantit i mai mari de sânge într-o anumit regiune datorat fie
afluxului crescut fie obtur rii c ilor de întoarcere venoas .

CONGLUTINARE

formarea de gr mezi din eritrocite datorit sensibiliz rii acestora fa
substan e existente în anumite seruri.

CONIDIE

(gr. konis - praf) spor asexuat uni sau multicelular, produs
ciuperci.

CONIMETRIE

procedeu de a pune în eviden i de a determina cantitatea de praf din atmosfera
unei înc peri prin examen microscopic sau cu un aparat special (conimetru).

CONIOZ

afec iune respiratorie sau cutanat cauzat de praf.

CONJUCTIV

membran sub ire care c ptu
cornee.

CONJUCTIVIT

inflama ie acut sau cronic a conjunctivei.

CONJUGARE

proces care determin sinapsa sau împerecherea cromozomilor omologi în
meioz , unirea nucleilor, fuziunea game ilor în procesul fecund rii, unirea unor
tipuri de împerechere la alge, ciliate, bacterii.

CONSANGVINITATE

raportul dintre indivizii nascu i din aceia i p rin i, indivizi cu sânge comun care
poate fi de mai multe grade.

CONSTRICTIV

factor care provoac îngustarea/restrângerea unei forma iuni anatomice.

CONSUMPTIV

proces de sl bire exagerat în unele afec iuni.

CONSUMP IE

sl birea i pierderea în greutate a organismului datorit unor afec iuni grave.

CONSTIPA IE

acumularea exagerat de fecale în partea terminal a tubului digestiv datorita
unei evacu ri dificile.

CONSTITU IE

1. ansamblu de însu iri morfofunc ionale care decid reac ia organismului fa de
modific rile din ambian .
2. reac ia organismului fa de varia iile mediului ambiant condi ionat de
însu irile morfofunc ionale ale organismului; ea se refer mai mult la
regularitatea cu care se desf oar func iile organice precum i la sensibilitatea
organismului fa de agen ii nocivi.

CONTAGIOS

transmisibil prin contact; r spândirea unei boli produs prin agen i anima i de la
un individ bolnav la alti s to i prin contact direct sau indirect.

CONTAMINARE

existen a unor germeni patogeni pe pielea animalelor sau pe unele obiecte,
alimente, sol etc., care se pot transmite mai departe i s provoace infec ia
animalului purt tor sau a altor indivizi.

CONTEN IE

termen utilizat în medicina veterinar având în elesul de imobilizare a unui
animal în vederea execut rii examinarii sau de opera ii astfel încât s nu poat
accidenta, în opunerea sa, persoanele din jur.

CONTIGUITATE

1. propagarea unei boli contagioase de la un animal la altul care se g sesc în
contact direct de vecin tate;
2. transmiterea influxului nervos prin sinapse.

CONTONDENT

nume dat unui obiect solid care aplicat cu putere pe suprafa a corpului produce
contuzii, fracturi sau ruperi de tesut.

CONTORSIUNE

încovoierea sau r sucirea exagerat
contrac ii musculare puternice.
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CONTORT

sucit, întortocheat.

CONTRAC IE

însu irea unor esuturi sau organe de a- i schimba forma realizându-se o
tensionare i o mic orare a organului respectiv.

CONTRACTUR

contrac ie involuntar , de durat mai lung a unui mu chi sau a unui grup
muscular; poate fi ischemic , miogen , neurogen , antalgic .

CONTRAC IE

fenomen de îngustare a unei forma iuni anatomice canaliculare, provocat de
factori nervo i vegetativi sau umorali.

CONTUZIE

modific ri produse într-un esut sau organ în urma aplic rii cu for a pe suprafa a
corpului a unui corp dur bont f ruperea tegumentului.

CONSULT

examinarea unui bolnav de c tre o comisie medical , pentru stabilirea
diagnosticului i indicarea tratamentului.

CONSULTA IE

în practica medical , discu ie între un bolnav i un medic, în cadrul c reia
bolnavul dore te s afle afec iunea de care sufer i tratamentul pe care trebuie
-l urmeze.

CONSUMP IERE

sl bire accentuat , cu pierderea for ei musculare i topirea esuturilor.

CONTRACEPTIV

medicament; efectul lui principal este de prevenire a sarcinii; se folose te numai
dup sfatul medicului.

CONTRACTILITATE

însu irea unor esuturi, în special cel muscular, de a r spunde la stimul ri, prin
schimbare de form , de obicei scurtare.

CONVALESCEN

perioada care urmeaz dispari iei semnelor de boal i vindec rii clinice, în care
timp organismul trece în mod treptat la o nou stare de s tate.

CONVERGEN

evolu ia unor specii ini ial diferite, sub ac iunea acelora i factori ai selec iei
naturale, spre unele tr turi comune.

CONVERSIE

achizi ionarea prin lizogenizare a unor noi propriet i fenotipice, stabile din
punct de vedere genetic.

CONVEX

termen utilizat în optic precum i pentru a descrie unele organe sau regiuni
corporale care au suprafa bombat i rotunjit în afar fa a de margini.

CONVULSIE

sin. spasm; contrac ie involuntar violent , prelungit a musculaturii unui
segment corporal sau a întregului corp care survine în epilepsie, în st ri febrile la
copii; zvârcolire, fr mântare.

CONVULSII

succesiune de contrac ii involuntare, puternice, a unor grupe musculare sau ale
întregii musculaturi.

CONVULSIOTERAPIE

terapia indicat pentru prevenirea/combaterea convulsiilor.

COOMBS

testul Coombs; testul antiglobulinic.

COOPERIA

parazit din familia Trichostongilide clasa Nematoda denumit dup medicul
Cooper A.P. (1768-1841); paraziteaz la ovine i caprine în mucoasa duodenal .

COPEPODE

subclas de crustacee, de ap dulce i marine, f
alc tuirea planctonului, servind la hrana pe tilor.

COPIT

unghia format dintr-o cutie cornoas care acoper extremitatea membrelor la
unele vertebrate putând fi despicat sau nedespicat .

COPOLIMERIZARE

procesul de formare a unor macromolecule prin unirea unor monomeri de tipuri
diferite, (ex. ADN-ul este o macromolecul rezultat din copolimerizarea a patru
feluri de monomeri).

COPREMEZ

vom cu fecale.

COPREMIE

absorb ia în sânge a unor substan e din fecale care produc accidente toxice.

COPROFAGIE

sin. consumul de fecale.
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COPROLITE

concre ii intestinale formate din materii fecale având consisten a dur .

COPROLOGIE

studiul i examenul fecalelor.

COPROSTAZ

acumularea exagerat de fecale în partea terminal a tubului digestiv
caracterizata fie prin oprirea defeca iei, fie printr-o defeca ie rar eliminându-se
numai câteva crotine.

COPULA IE

unirea sexual între mascul i femel .

COPY-CHOICE

ipotez care sugerez c fenomenul de crossing-over apare în timpul proceselor
de duplicare cromozomal .

COPY-ERROR

termen care indic atât erorile în includerea unor nucleotizi în macromolecula de
A.D.N. (sau A.R.N., cu rol în ereditate), cât i erorile în replicarea A.D.N. (sau
A.R.N.); reprezint una din cauzele alter rii informa iei genetice.

COR

(lat. cornus – corn) îngro area delimitat a stratului cornos epidermic interesând
i o anumita adâncime a pielii.

CORACOID

(gr. korax-akos – corb, oides - asem tor) denumire anatomic atribuit unei
forma ii care este asem tor cu ciocul corbului.

CORAL

scheletul calcaros al unor animale marine celenterate i briozoare care formeaz
polipi coloniali.

CORD

sin. inim ; organul principal al sistemului circulator, de la care începe sistemul
arterial al marii circula ii i al circula iei pulmonare i la care se termin sistemul
venelor cave i cel al venelor pulmonare.

CORDAITALES

ordin de gimnosperme reprezentat în prezent doar de specii fosile, care a avut
perioada maxim de dezvoltare în carbonifer.

CORDAT

cu aspect de inima.

CORDATE

grup mare de animale care cuprinde încreng turile: Urocordata, Cephalocordata
i Vertebrata; sunt animalele cele mai evoluate, foarte deosebite între ele, având
îns i unele tr turi comune.

CORECTOPIE

anomalie congenital caracterizat prin deschiderea lateral a pupilei i nu în
centrul irisului.

COREE

denumire generic dat unor boli sau sindroame ale sistemului nervos central.

COREIFORM

manifest ri asem

COREOATETOZ

sindrom caracterizat printr-o asociere de mi

COREPRESOR

produsul final al unei c i metabolice care deterimn descre terea cantit ii unei
proteine specifice.

CORIMB

inflorescen racemoas simpl la care pedicelii florali sunt inegali, mai lungi la
baz i, treptat mai scur i spre vârf, aducând florile la acela i nivel; când se
formeaz flori pe ramifica ii secundare, iar acestea sunt dispuse în corimb
simplu, inflorescen a se nume te corimb compus.

CORINEBACTERIE
CORINOSOMA

bacterie în form de m ciuc .
parazit din clasa Acantocephala; se g
te in tubul digestiv la nurci, p ri
acvatice.
corioepiteliom - tumoare malign care se dezvolt în uter din resturile placentare
mase dup o na tere sau un avort.

CORIOCARCINOM

toare cu coreea.
ri coreice i atetozice.

CORION

por iunea profund a dermului, caracterizat prin prezen a în num r mare a
fibrelor colagene organizate în fascicule, o re ea de fibre elastice i o re ea de
reticulin .

CORIO-RETINIT

inflama ia coroidei i retinei.

CHORIOPTES

parazit extern din familia Sarcoptidae, clasa Arachnida; se g se te la cal, bou,
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oaie, capr , iepure producând râia extremit ilor.
CORIZ

inflama ie acut cataral a mucoasei nazale, favorizat de frig i de umezeal .

CORM

corpul plantelor superioare; tip de tulpin subteran , cu o ax vertical c rnoas ,
care cuprinde câteva internoduri scurte, prev zute cu muguri, înconjurat de o
regiune cortical , protejat de frunzuli e sub iri.

CORMOFITE

una din cele dou grupe mari (Cormophyta), în care este împ it regnul vegetal;
cuprinde briofitele i plantele vasculare al c ror corp este alc tuit din esuturi
specializate, diferen iate în tulpin , r cin i frunze.

CORNAJ

zgomot de stenoz care se aude de la distan când respira ia este dificil luând
na tere în diferite p i ale aparatului respirator.

CORNEE

por iune anterioar transparent a globului ocular.

CORNIFICARE

înc rcare cu parachidin a celulelor stratului superficial al epidermului, urmat
de pierderea nucleului, p strându-se în unele celule resturi de nuclei picnotici.

CORNOS

strat la epidermei, format din celule cornoase; cu structura cornului.

COROIDAL

esut care alc tuie te coroida; membran vascular
situat între sclerotic i retin .

COROID

membran vascular

COROL

totalitatea petalelor dintr-o floare, obi nuit colorate; poate fi dialipetal (cu petale
libere) i gamopetal (cu petale unite).

CORONA

forma iune cu aspect de coroan sau ale c rei elemente diverg ca un fascicul de
raze.

CORONAR

referitor la vasele sanguine; „în form de coroan “ în jurul unui organ.

CORONARIT

inflama ia luetic , reumatic a arterelor coronare, producând stenoza acestor
vase.

CORONARODILATATOR

substan e care determin dilata ia arterelor coronare ale inimii.

CORONAROPATIE

boal care afecteaz coronarele.

CORP

termen anatomic folosit pentru desemnarea fie a organismului în totalitate, fie a
ii principale a unui organ.

CORP ADIPOS

esut structurat, vascularizat, umplut cu globule de gr sime; la amfibieni este
asociat cu gonadele; la insecte acest esut este r spândit în tot corpul i
func ioneaz ca substan de rezerv .

CORP CALOS

fascicul de fibre nervoase care leag cele dou emisfere cerebrale.

CORP LUTEU

forma iune temporar , la mamifere, format în ovar, în cavitatea folicului de
Graaf, dup ovula ie; substan a constitutiv are culoare galben fiind produs sub
influen a hormonului luteinizant, secretat de hipofiz .

CORP VITROS

parte a sistemului dioptric al ochiului, reprezentând unul dintre mediile
refringente ale acestuia; acesta este situat în spa iul intern al globului ocular, între
cristalin i retin , format din membrana hialoid i umoarea sticloas .

CORPORA ALLATA

organ glandular mic, situat în capul unor insecte, care produce hormoni.

CORPUSCUL

corp mic; oricare organit al celulei, inclusiv nucleul; elementele sanguine.

CORPUSCUL BARR

(cromatina sexual ), cromocentru prezent în interfaz în nucleul celulelor
somatice ale femelelor de mamifere, identificat ca fiind unul din cei doi
cromozomi X; apare numai în celulele care au mai mult decât un cromozom X;
corpusculul Barr lipse te la masculii normali.

CORPUSUL MALPIGHI

1. nodul de esut limfoid care particip la formarea a a-numitei pulpe albe din
parenchimul splenic;
2. unitate filtrant a sângelui în rinichiul vertebratelor.

i pigmentar a ochiului;

i pigmentar a ochiului situat între sclerotic
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CORTEX

1. scoar a cerebral .
2. por iunea periferic a unui organ situat imediat dedesubtul capsulei.

CORTICAL

1. care apar ine înveli ului exterior al unui organ
2. care apar ine scoar ei cerebrele.

CORTICOID

hormon steroid secretat de corticosuprarenal .

CORTICOSTEROID

sin. corticoid.

CORTICOSUPRARENAL

partea periferic a celor dou glande suprarenale, reprezentând practic glandele
deosebite de medulosuprarenal ; corticosuprarenalele sunt alc tuite din trei zone
concentrice: glomerular , fasciculat i reticulat .

CORTICOTERAPIE

terapia cu hormoni corticosuprarenali sau cu deriva i ai acestora, respectiv
analogi sintetici.

CORYNEBACTERIUM

microorganisme din familia Corynebactericeae cuprinzând bacili grampozitivi,
adesea umfla i la capete, uneori cu granula ii.

COTILEDON

forma iune care se g se te în placenta unor mamifere.

COTUGNIA

parazit din ordinul Cestoda care paraziteaz la g in

COWPERITA
COW-POX
COXA

inflama ia glandelor lui Cowper (glandele vestibulare majore sau bulbouretrale).
variola taurinelor.
segmentul bazal al piciorului, la arahnide i insecte; la om, oldul sau articula ia
oldului.
os coxal, os-pereche, din centura pelvian , format din trei piese osoase: ilium,
ischium i pubis.

COXAL

i ra .

COXALGIE

dureri localizate în articula ia coxo-femural .

COXARTROZ

artroz coxof-emural survenind mai ales la vârste înaintate i caracterizat prin
dureri i impoten func ional .

COXIT

artrita acut coxo-femural .

CRACMENT

(fr. cracquement – zgomot produs de o rupere sau o de iare) perceperea prin
asculta ie sau palpa ie a unei senza ii de crepita ie.

CRAMP

(ger. krämpen – a contracta) contrac ie intermitent , involuntar , dureroas a
unui mu chi sau a unei grupe de mu chi.

CRANIAN

al craniului, referitor la craniu.

CRANIOMETRIE

studiul capului prin m suratori executate fie pe schelet, fie pe animal.

CRANIOPAG

(gr. kranion + pageis -.unire) monstruozitate rezultat din unirea a doi fetu i la
nivelul capului.

CRANIOSCHISIS

lipsa de osifica ie pe linia median a oaselor capului.

CRANIU

1. sin. east (popular), cutia osoas a capului, la vertebrate ad poste te creierul
2. capul desc rnat provenit de la un om mort.

CRAPOD

(fr. crapaud – broasc insectivor cu corpul scurt i pielea verucos ), denumire
veche dat unei inflama ii hipertrofice cu evolu ie cronic a pododermului i a
corionului, care apare la ecvide, caracterizat prin prolifer ri ale papilelor
velutoase i oprirea cheratogenezei, papilele care apar în acest stadiu fiind
asem toare pielii broa tei.

CRAPODIN

deformare de corn ca urmare a tulburarii cheratogenezei la nivelul bureletului
cutidural i perioplic.

CRATAEGUS MONOGYNA arbust din familia Rosaceae, denumit popular P ducel, folosit în tratamentul
afec iunilor cardiace cu substrat nervos.
CRATERIFORM

în form de cup .

CRAZIS

(gr. krasis - amestec) constitu ia i temperamentul animalului s
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CREATIN

substan proteic care se gase te în mu chi.

CREIER

partea anterioar a SNC ad postit în compartimentul superior al cutiei craniene;
creierul propriu-zis sau creierul mare este alc tuit din emisferele cerebrale.

CREMASTER

(gr. kremaster - atârnare) mu chi sus in tor al testiculului.

CREMOFOBIE

teama patologic de pr

CRENOSOMA

(gr. krenos – margine, mal, soma - corp) vierme din familia Metastrongilidae,
clasa Nematoda care paraziteaz în aparatul respirator la câine, pisic , vulpe i
lup.

CRENOTERAPIE

(gr. krene – surs , izvor, fântân ) tratamentul f cut cu ape minerale.

CREPITA IE

zgomot care se produce când:
1. cele doua capete ale unui os fracturat se freac între ele;
2. când bule mici de gaz se g sesc în tesutul subcutanat i acestea sunt sparte sau
puse în mi care prin palpa ie;
3. când aerul p trunde în inspira ie în alveolele pulmonare i se dezlipesc pere ii
alveolari, uni i printr-o secre ie în timpul expira iei.

CRETACIC

ultima perioad geologic din era mezozoic , care începe în urm cu circa
120.000.000 ani i se caracterizeaz printr-o extindere a dinozaurilor i
coniferelor; se dezvolt primele mamifere i plante cu flori.

CRETINISM

sin. întârziere mintal ; boal provocat de tulbur ri func ionale ale tiroidei; se
manifest prin oprirea dezvolt rii glandelor genitale, imbecilitate sau idio ie.

CREZOL

dezinfectant local folosit în solu ii saponate.

CRIBRIFORM

forma iuni anatomice perforate ca un ciur.

CRICOID

(gr. krikos - inel) forma iuni anatomice cu aspect de inel.

CRINIS

(gr. krinis –

CRIOANESTEZIE

anestezie ob inut prin frig.

CRIOFITE

grup de plante alc tuit mai ales din alge, dar i din mu chi, ciuperci, bacterii,
adaptate la temperaturi relativ sc zute; acestea tr iesc pe z pad , pe ghea în
regiuni alpine i în apa din zonele arctice i antartice.

CRIOTERAPIE

tratament efectuat prin aplicarea de frig sub diferite forme.

CRIPTIC

colora ie de protec ie a unor animale care asigur ascunderea; form de
polimorfism datorat prezen ei alelelor recesive; muta ii genice mici, criptice;
specii cu extrem similaritate morfologic , dar care, în mod normal, nu se
încruci eaz .

CRIPTOGENETIC

termen utilizat pentru afec iuni a c ror etiologie nu este clara; etiologie ascuns .

CRIPTOMER

alel recesiv ascuns .

CRIPTORHIDIE

anomalie congenital rezultat dintr-o tulburare în procesul de coborâre a
testiculului, care r mâne într-o pozi ie intraabdominal , intrainghinal lâng osul
pubis.

CRISOPS

(gr. chrysos – aur + ops - ochi) parazit hematofag din familia Tabanidae, clasa
Hexapoda; prin în ep turile sale poate transmite la animalele mari antraxul,
tularemia, tripanosome.

CRISTALIN

organul refrac iei pentru acomodare; corp elastic biconvex, transparent, situat în
capsula sau imediat înapoia pupilei.

CRISTALIZARE

procesul de trecere a unei substan e din stare lichid , dizolvat sau gazoas în
stare cristalin .

CRISTALIZAT

transformat în cristale.

CRISTALURIE

cristale în urin .

stii.

r lung) p r din coama, coada sau de la fluierul piciorului la cal.
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CRIZ

CRIZOTERAPIE

1. momentul culminant al unei boli când simptomele au intensitate maxim ;
2. apari ia i declan area brusc a unei boli; revenirea sub form de acces a unei
boli cronice;
3. fenomen care se produce în organismul bolnav semnificând un prognostic
favorabil i const în sc derea bruscî a temperaturii, accentuarea diurezei i
apari ia transpira iei.
tratament f cut cu s ruri de aur.

CROHN (BOALA)

proces inflamator cronic intestinal delimitat, evoluând în puseuri caracterizate
prin dureri abdominale, scaune diareice, febr , accelerarea V.H.S.

CROMAFIN

cu tendin a de a se colora cu s ruri de crom.

CROMAFINOM

tumor a esutului cromafin din medulo-suprarenal .

CROMATID

una din cele dou subunit i structurale longitudinale ale unui cromozom;
cromatida devine vizibil între începutul profazei i metafaz în mitoz i între
diplonem i metafaza I în meioz .

CROMATIN

substan principal colorant a nucleului formând o re ea care con ine A.D.N. i
A.R.N.; cromatina Barr este un corpuscul mic de culoare închis existent în
celulele femelelor i care lipse te la mascul.

CROMATOBLAST

celul primar din care se dezvolt succesiv o celul care con ine pigment.

CROMATOFAG

celula reticulohistiocitar având proprietatea de a îngloba elemente care con in
pigment.

CROMATOFOR

celul pigmentar situat în tegument i care determin culoarea la animale.

CROMATOGRAFIE

metoda fizico-chimic de separare i analiz a unor compu i chimici constând în
separarea componentelor unui amestec de substan e dizolvate prin trecerea
printr-o coloan constituit dintr-o substan solid care este absorbant ,
schimbatoare de ioni sau suport.

CROMATOLIZ

dispari ia prin degenerescen a cromatinei nucleare.

CROMATURIE

eliminarea de urin anormal colorat .

CROMIDIE

fibrile cromatinice bazofile din citoplasm .

CROMOBLASTOMICOZ

sin. cromomicoz ; dermatomicoz caracterizat prin prezen a de noduli veruco i
cu tendin de ulcerare.

CROMOFIL

avid de culoare, care se coloreaza u or.

CROMOFOB

care nu are tendin a de a se colora, care nu fixeaz coloran i.

CROMOFORI

grup de atomi într-o molecul care absorb lumina i care sunt responsabili pentru
colora ia moleculei.

CROMOGEN

termen utilizat pentru anumite substan e care, de i incolore, pot, din anumite
cauze, s dea na tere unor produ i colora i.

CROMOHIDROZ

colorarea lichidului transpirat.

CROMOMERE

îngro ri care se g sesc pe cromoneme i care se coloreaz intens.

CROMONEME

filamente care se g sesc în nucleu, a ezate paralel sau în spiral având pe
traiectul lor ingro ri numite cromomere i sunt înglobate într-o substan
fundamental numit matrice.

CROMOMETRIE

determinarea cantit ii de hemoglobin
compara ie cu o scara etalon colorat .

CROMOPLASTE

plastide care se g sesc în celulele vegetale i sunt colorate în diferi i pigmen i
(carotina - portocaliu, xantofila - galben); se g sesc în celulele petalelor.

CROMOPROTEID

substan rezultat din conjugarea unei proteine cu un pigment.

CROMOSCOPIE

examenul unor lichide din organism prin aprecierea culorii lor.

CROMOTIP

totalitatea factorilor ereditari localiza i în cromozomi sau reprezenta i de genele
cromozomale.
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CROMOZOM

denumire introdus de Waldeyer (1888), care define te un corpuscul
nucleoproteic, care se coloreaz intens cu coloran i bazici i care este observabil
cu ajutorul microscopului în timpul diviziunii celulare, în mitoz i meioz ;
num rul, m rimea i forma caracteristic a cromozomilor, a a-numitul cariotip se
realizeaz în metafaz i sunt constante pentru o anumit specie i de la o
genera ie la alta; substan a nuclear din care sunt alc tui i cromozomii i care are
proprietatea de a se colora rapid se nume te cromatin ; aceasta este de dou
tipuri: eucromatin i heterocromatin .

CROMOZOM
PERIE DE LAMP

tip special de cromozom prezent în nucleii ovocitelor primare ale amfibienilor,
pe tilor, reptilelor i p rilor, determinat de prelungirea stadiului de diplonem
din profaza I a meiozei; are o ax principal , reprezentând cromozomii bivalen i
i bucle laterale perechi, sugerând numele de perie de lamp .

CROMOZOM URIA

tip special de cromozom caracteristic nucleilor din glandele salivare ale larvelor
de Diptere, celulelor epiteliale ale intestinului etc, m rimea acestor cromozomi
este dat de clivarea repetat a celor dou cromatide ini iale, f
separarea
acestora.

CROMOZOMI OMOLOGI

cromozomi dispu i în pereche la organismele diploide sunt similari în m rime,
form i identici în structura locilor, care controleaz acelea i caracteristici; cei
doi membri provin de la p rin i: unul adus de gametul femel altul de gametul
mascul, ace tia se unesc prin singamie în zigot, se conjug i se separ în meioz .

CROMOZOMI
NEOMOLOGI

cromozomi sau segmente de cromozomi care con in loci deosebi i; nu se conjug
în meioz , manifestând respingere unul fa de altul.

CROMOZOMII SEXULUI

cromozomi care sunt implica i, în special, în determinarea sexului la organismele
unisexuate, mascule i femele, simboliza i X i Y; formula cromozomal XX
determin sexul homogametic, iar XY (sau XO) sexul heterogametic.

CRONAXIE

durata minim în care un nerv r spunde la o excita ie electric .

CRONIC

care are o evolu ie lent , dureroas

CRONOTROPISM

proprietatea miocardului de a emite automat impulsuri ritmice cu o anumit
frecven .

CROSSING-OVER

formarea de noi cromozomi în urma fragment rii la chiasme a cromatidelor din
unii cromozomi omologi între genele înl uite i regruparea în ordine schimbat
a segmentelor cromatidice rupte; încruci are reciproc .

CRO ET

instrument în forma de cârlig.

CROTAFIT

(gr. krotaphos - tâmpl ) cu referire la tâmpl .

CRUOR

(lat. cruor - sânge) partea colorat a sângelui (eritrocitele).

CRUORIC

care con ine eritrocite.

CRUP

1. (eng. croup - laringit ) laringit pseudomembranoas ,
2. proces patologic reprezentat de formarea unor membrane fibrinoase la
suprafa a mucoaselor f a se produce pierdere de substan .
care se refer la false membrane.

CRUPAL
CRURAL
CRUST
CRUSTACEE

CRYPTOCOCCUS
CTENOCEFALUS

i de lung durat .

care ine de regiunea superioar a coapsei.
leziune dermatologic elementar , secundar usc rii la suprafa a pielii a
secre iilor fiziologice sau patologice.
clas de artropode (Crustacea), majoritatea acvatice, cuprinzând forme
inferioare: dafnia, ciclopul i forme superioare: racul, homarul, crabul, langusta;
ele au dou perechi de antene, branhii, iar tegumentul alc tuit din chitin este
împregnat cu s ruri de calciu.
denumire veche pentru o serie întreag de levuri i ciuperci levuriforme.
(gr. ktenos – creast + kephale - cap) parazit extern din familia Pulicidae,
ordinul Aphaniptera, paraziteaz la câine i pisic ; poate transmite parazitul
Dipylidium.
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CUATERNAR

CUBITUS
CUBITAL

perioad geologic în era cenozoic (neozoic ) format din dou epoci:
pleistocen i actual sau holocen i care a început în urm cu 1 milion de ani,
odat cu glacia iunea care a acoperit Europa i America de Nord.
(lat. cubitus - cot) os lung al antebra ului; sinonim cu osul ulna.
care ine de cubitus, al cubitusului.

CULEX

(lat. culex-licis - ân ar) parazit extern din familia Culicidae, clasa Hexapoda,
poate fi purt tor de filarii, ricketsii etc.

CUMARINE

grup de compu i deriva i ai cumarinei.

CUMÂS

(t t. cumy – lapte la iap fermentat) lactat alimentar din lapte de iap .

CUNEIFORM

os având forma de ic.

CURANT

medic curant; medic care îngrije te în mod obi nuit un bolnav.

CURARA

extract brut, uscat, din diferite specii de Strychnos.

CURARIZANT

substan care provoac relaxarea, urmat de paralizia musculaturii striate.

CURATIV

care vindec .

CUR

tratament cu durat varialbil

CUSHING (SUTURA)

sutur digestiv cu fir continuu sero-seros.

CUSPID

(lat. cuspis - vârf) forma iune anatomic cu aspect de vârf ascu it.

CUTANAT

referitor la piele.

CUTICUL

strat sub ire la suprafa ; strat superficial de celule epiteliale împregnate cu
calciu, chitin care acoper corpul unor nevertebrate.

CUTIS

termen utilizat pentru a desemna pielea corpului la animale.

CUTIREAC IE

metod utilizat pentru a pune în eviden existenta unei sensibilit i alergice a
organismului executat prin introducerea în piele prin scarificare a unui antigen.
pies de sprijin cu scop de amortizare format din esut adipos sau fibroadipos
(cuzinet ocular, cuzinet plantar).

CUZINET
CYNARA SCOLIYMUS

plant din familia Asteraceae, denumit popular Anghinare.
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