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W (WATT) simbol pentru watt, unitate de putere electrică în sistemul internaţional. 
 

WAALER-ROSE (TEST) reacţia de hemaglutinare pentru detectarea factorului reumatoid, folosind ca indicator 
hematii de berbec, mai specifică decât reacţia latex, este totuşi mai puţin sensibilă. 
 

WALDENSTROM (BOALA) 
 

sin. macroglobulinemia primară. 
 

WANDERING PACEMAKER 
 

ritm multifocal. 
 

WARFARINĂ derivat al hidroxicumarinei care se prezintă ca o pulbere cristalină, alb-gălbuie, inodoră, 
insolubilă în apă; utilizată ca raticid de ingestie. 
 

WASSERMAN (REACŢIA) v. Bordet-Wassermann. 
 

WATERHOUSE-
FRIDERICHSEN 

sindrom cu tablou clinic supraacut prin simptome de insuficienţă suprarenală acută şi 
colaps circulator. 
 

WEGENER (GRANULOZA) sindrom de etiologie necunoscută caracterizat prin granuloame necrozante la nivelul 
aparatului respirator. 
 

WEIL-FELIX (REACŢIA) reacţie pentru diagnosticul tifosului exantematic. 
 

WEINGARTEN (SINDROM) 
 

sin. pneumonia eozifilică tropicală. 
 

WEISMANNISM teoria lui Weismann despre continuitatea plasmei germinative care prevede separarea 
organismului în două părţi dinstincte: germenul, substanţă ereditară localizată în celulele 
sexuale şi soma, corpul inert din punct de vedere genetic; meritul acestei teorii îl reprezintă 
argumentarea existenţei unei baze materiale a eredităţii. 
 

WERNICKE (AFAZIA) tulburare de limbaj traducând o leziune cerebrală în zona Wernicke (în principal partea 
posterioară a celei de a doua circumvoluţiuni temporale din emisfera dominantă), afectează 
mai degrabă înţelegerea decât exprimarea. 
 

WESTERGREN (METODA) metodă pentru măsurarea vitezei de sedimentare a hematiilor. 
 

WHARTON (CANALUL) canal excretor al fiecăreia din cele două glande salivare submaxilare, se deschide în 
cavitatea bucală, alături de frâul lingual. 
 

WHARTONITĂ inflamţia peretelui canalului Wharton, cel mai frecvent datorită prezenţei calculilor salivari. 
 

WHEEZING respiraţie şuierătoare, de tonalitate acută, observată în special la astmatici sau datorită unei 
stenoze bronşice. 
 

WHITE-SPIRT sin. spirt alb. 
 

WIBERG (ROTULA) formă de displazie a rotulei, există mai multe grade: I, II, II-III, III, IV, în beretă.  
 

WIDAL (SERODIAGNOSTIC) probă pentru diagnosticul febrei tifoide bazată pe aglutinarea unei suspensii de bacili tific 
cu serul bolnavului. 
 

WILLIAMS fenomenul Williams; sunet timpanic obţinut prin percutarea în partea anterioară a spaţiilor I 
şi al II-lea intercostale în condensările lobului superior pulmonar. 
 

WILMS (TUMOARE) carcinosarcom embrionar al rinichiului. 
 

WILSON (BOALA) boală familială şi erediatră legată de tulburarea metabolismului cuprului, caracterizată prin 
tulburări neurologice în legătură cu degenerescenţa corpului striat, ciroză hepatică şi 
pigmentare cenuşie a tegumentelor, sin. degenerescenţă hepatolenticulară. 
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WINSLOW (HIATUSUL) orificiu de comunicare între marea cavitate peritoneală şi vestibulul bursei omentale. 
 

WIRSUNG (CANALUL) canalul excretor principal al pancreasului care traversează toată glanda de la coadă la cap, 
deschizându-se în duoden la nivelul carunculei mari, sin. canalul pancreatic. 
 

WIRSUNGOGRAFIE radiografia canalului Wirsung obţinută prin duodenoscopie, apoi cateterism cu injectarea în 
canal  a unui produs de contrast radioopac. 
 

WIRSUNGOGRAFIE 
PREOPERATORIE 

opacifierea canalului Wirsung cu un  produs opac, hidrosolubil, injectat pe cale 
transparenchimatoasă. 
 

WIRSUNGOGRAFIE 
RETROGRADĂ 

opacifierea canalului Wirsung prin intermediul unui fibroscop dotat cu cateter introdus prin 
ampula Vater. 
 

WOHLGEMUTH (UNITATE) 
 

unitate de titrare colorimetrică a amilazei serice. 
 

WOLFF-PARKINSON-WHITE sin. sindrom WPW; activarea precoce a unei părţi a ventriculilor cardiaci, manifestată 
uneori prin accese de tahicardie paroxistică supraventriculară şi caracterizată, pe 
electrocardiogramă, prin anomalii simulând un bloc de ramură, cu prezenţa unei unde delta, 
sindromul Wolff-Parkinson-White poate rămâne clinic mut sau descoperit întâmplător cu 
ocazia efectuării unei electrocardiograme,  
 

WORMIAN (OS) mici oase supranumerare care se pot găsi între diversele oase ale craniului. 
 

 


