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Q simbol pentru debit cardiac. 
 

Q (FEBRA) zoonoză produsă de Rickettsia burnetti, contaminarea realizându-se pe cale digestivă, 
întâlnită la bovine, ovine, caprine şi manifestată prin tulburări pulmonare uşoare 
(taurine), conjunctivite, avort, mamite (caprine) etc. 
 

Q.M.A. abr. Cantitatea Maximă Admisă de iradiere pe care un organism o poate primi fără 
pericol, exprimată în milicurie. 
 

Q.S. (q.s.) abr. (lat. quantum satis, atât cât trebuie, cât este necesar), locuţiune folosită în reţetele 
magistrale pentru a indica cantitatea de excipient de adăugat la principiile 
medicamentoase active. 
 

QUADRICEPS (lat. quattor, quadri – patru, caput, ceps - cap) cu patru vârfuri, cu partru capete 
(osoase). 
 

QUADRIGEMEN 1. format din patru părţi asemănătoare  
2. despre puls; puls în care un grup de patru pulsaţii este despărţit de o pauză mai 
lungă de un alt grup de câte patru pulsaţii, urmând o pauză şi apoi un alt grup de 
pulsaţii. 
 

QUADRIPLEGIE (lat. quattor + gr. plege - lovitură) paralizie concomitentă la cele patru membre ale 
corpului. 
 

QUARŢ (ger. quartz - siliciu) dioxidul de siliciu din care se fabrică o sticlă sub formă de 
tuburi umplute cu mercur, cu utilizare la lămpile producătoare de radiaţii U.V. 
 

QUATERNAR (lat. quattor - patru) alcătuit din patru părţi. 
 

QUECKENSTEDT (PROBA) probă pentru punerea în evidenţă a unui obstacol în canalul rahidian. 
 

QUERVAIN (BOALA) afecţiune caracterizată prin îngroşarea fibroasă a tecii tendoanelor lungului abductor 
şi scurtului extensor al policelui, la trecerea lor peste apofiza stiloidă radială şi 
trecându-se clinic printr-o tumefacţie la nivelul acesteia şi prin dureri exacerbate la 
mişcare. 
 

QUICK (METODA) determinarea timpului de coagulare după adăugarea în exces de tromboplastină la 
plasma decalcifiată şi recalcifiată. 
 

QUINCKE (BOALA) afecţiune caracterizată prin apariţia bruscă de infiltrate edematoase ferme, bine 
delimitate şi proeminente, localizate mai ales la faţă şi organele genitale şi putând 
uneori atinge căile respiratorii superioare. 
 

 


